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Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu 

não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz 

danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser 

real e comum; o leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para 

escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu; digo que há 

nele uma dose de verdade, e que, ao menos, a forma é pinturesca. E 

repito: não é meu.  

 

MACHADO DE ASSIS, In: Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
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RESUMO 

 

 

Esta tese realiza um levantamento bibliográfico da crítica machadiana, em ordem cronológica, 

com ênfase nas Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Inicialmente, observa-

se a crítica contemporânea a Machado de Assis, constituída pela famosa tríade: Silvio 

Romero, Araripe Junior e José Verissimo, os quais promoveram discussões literárias que 

perduram até os dias atuais. Em seguida, foram listados alguns nomes da crítica póstuma que 

criou pontos de cisão ou que são relevantes para os estudos machadianos pela linha de estudo 

adotada. Observou-se que na posteridade as perspectivas teóricas no transcorrer dos anos 

evoluíram, concluindo-se que as divergências e convergências de pensamento enriquecem os 

estudos machadianos no cenário nacional e internacional, promovendo plasticidade nos juízos 

críticos. Além disso, pode-se concluir que nenhuma perspectiva crítica, sozinha, consegue 

analisar as obras machadianas, e por isso, promovem novas indagações que são estudadas em 

diversas áreas do conhecimento e culminam com a crítica acadêmica do século XXI, que cada 

vez mais estuda Machado de Assis no Brasil e no exterior. 

 

Palavras-chave: literatura, Machado de Assis, teoria e crítica literária. 
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Résumé  

 

 

Cette thèse réalise une étude bibliographique de la critique machadienne, par ordre 

chronologique, en mettant l’accent sur les mémoires posthumes de Brás Cubas et de Dom 

Casmurro. Dans un premier temps, nous observons la critique contemporaine de Machado de 

Assis, constituée de la célèbre triade: Silvio Romero, Araripe Junior et José Verissimo, qui 

ont promu des discussions littéraires qui se poursuivent encore de nos jours. Nous avons 

ensuite énuméré quelques noms de critiques posthumes ayant créé des points de division ou 

présentant un intérêt pour les études Machado selon la ligne d’études adoptée. On a observé 

que, dans la postérité, les perspectives théoriques évoluaient au fil des années, concluant que 

divergences et convergences de pensée enrichissaient les études machadiennes aux niveaux 

national et international, favorisant la plasticité dans les jugements critiques. En outre, on peut 

en conclure qu'aucune perspective critique unique ne peut analyser les œuvres de Machado et 

donc promouvoir de nouvelles enquêtes qui sont étudiées dans plusieurs domaines de la 

connaissance et aboutissent à la critique académique du 21ème siècle, qui étudie de plus en 

plus Machado de Assis au Brésil et à l'étranger. 

 

Mots-clés: littérature, Machado de Assis, théorie et critique littéraire. 
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1 INTRODUÇÃO 

[...] você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu, e 

eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, p.64,  In: Dom Casmurro) 

 

Esta tese apresenta um levantamento cronológico da crítica sobre as obras de 

Machado de Assis, enfatizando os estudos que debatem as obras Memórias Póstumas de Brás 

Cubas e Dom Casmurro.  

A partir das leituras, realizou-se no capítulo Revendo Machado de Assis, uma seleção 

de estudos críticos, que foram subdivididos em Críticos Contemporâneos de Machado de 

Assis e Críticas Póstumas a Machado de Assis. 

No subtítulo Críticos Contemporâneos de Machado de Assis, foram citados os 

estudiosos mais vigilantes sobre as produções literárias machadianas à época, que suscitaram 

questões que são investigadas até os dias atuais.  

Estudiosos como Silvio Romero, Araripe Junior e José Veríssimo que formam a 

tríade de relevância crítica da época e também Capistrano de Abreu que, ao questionar se  

Memórias Póstumas de Brás Cubas era um romance ou não, forneceu argumentos para 

estudos que estão sendo realizados desde o século XIX até o século XXI. 

No subtítulo Críticas Póstumas a Machado de Assis selecionou-se cronologicamente 

estudiosos que de modo peculiar, tornaram-se referência para estudar o autor de Brás Cubas, 

em virtude das questões que eles expuseram e que são necessárias para compreender, até certo 

ponto, a literatura machadiana.  

Alguns desses críticos são considerados como ponto de cisão entre uma época e outra 

da crítica. São ícones que muitas vezes redimensionaram as análises posteriores, em virtude 

de acepções que instigam gerações, na busca pelo desvelamento das narrativas e das 

personagens machadianas. 

Também foram selecionadas duas antologias críticas, uma produzida no Rio de 

Janeiro e outra em São Paulo, dois centros diferentes de estudos literários, reunindo um grupo 

de estudiosos que estão vinculados às universidades brasileiras e que produzem a crítica mais 

atuante do século XXI, que é construída no meio acadêmico. 

No capítulo Machado de Assis nas Américas foi produzido um levantamento sobre a 

inserção literária do escritor brasileiro Machado de Assis no circuito das Américas, com 

ponderações acerca da função que essa literatura teve para a aceitação progressiva da 

literatura brasileira, no cenário internacional. Foram constatadas as teses sobre as quais os 
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estudiosos e pesquisadores se debruçam, estimulando o gosto pela literatura brasileira, 

principalmente na produção machadiana. 

Ao repassar a fortuna crítica de Machado de Assis, realizando-se um levantamento 

dos estudos que contemplavam, entre outras coisas, os narradores, à luz das vertentes às quais 

os estudiosos aderiram em seu percurso, desde a publicação das obras até o século XXI, 

observou-se que cada época tem características próprias, embasando os estudos com 

fundamentações baseadas em princípios psicológicos, biográficos, sociológicos, filosóficos, 

ou temáticos, como a ascendência literária machadiana, o humor, a sátira e a melancolia, 

dentre outros. 

No transcurso do levantamento bibliográfico, que foi realizado de forma temporal, 

considerando a amostragem selecionada, percebeu-se que havia um movimento dos estudos 

críticos da literatura machadiana, inclusive no circuito das Américas. 

Executadas as leituras, ficam visíveis muitas vezes a convergência e outras vezes as 

divergências entre os pensadores, todavia, não podemos deixar de considerar que todos eles 

contribuíram ora de forma positiva, ora de forma negativa, mas sua maior parte, de forma a 

permitirem o enriquecimento da fortuna crítica sobre as obras de Machado de Assis. 

As controvérsias da crítica tiveram como consequência que as obras ganhassem a 

adesão de outros pensadores, ao ponto de Machado de Assis (não apenas com as obras em 

relevo), atualmente, ter angariado o olhar de pensadores em distintos lugares do mundo.    

Mediante essas leituras críticas, que analisam Memórias Póstumas de Brás Cubas e 

Dom Casmurro, algumas das análises consideram as vozes narrativas, sem misturar a voz do 

“autor real”, através do biografismo com as vozes narrativas dos “autores supostos”, 

observando as peculiaridades dos narradores, que ocupam lugar privilegiado no conjunto da 

obra machadiana, seja em relação ao aspecto temporal, seja em função da voz narrativa que se 

desloca entre o passado e o presente, tornando-se manifesto que estudos relacionados às 

perspectivas temporais nessas obras ainda suscitarão inúmeras pesquisas. 

Nessa perspectiva, observamos esse lugar privilegiado na narrativa à luz dos 

estudiosos que se atêm a essa temática, acentuando ainda os pontos para os quais os 

narradores ora convergem, ora divergem em suas peculiaridades, podendo ser inseridos na 

tradição literária brasileira, como personagens que introduziram uma forma diferenciada e 

complexa de narrar, a exemplo de Brás Cubas que não encontra precedentes literários na 

tradição local, instaurando a originalidade do narrador e de certo viés da literatura brasileira, 

com aspectos ímpares, que vem sendo descrita pelos estudiosos da obra. Já Bento Santiago, 

na ótica mais contemporânea, aparenta forjar um adultério, e convenientemente oferecer aos 
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leitores sua ótica dos fatos, promovendo vertentes diversas na crítica para analisar tais 

aspectos literários, fugindo das discussões passadas em que a questão de ter havido ou não o 

adultério era central para a recepção da obra – talvez porque, entre outras coisas, nenhuma das 

teses aplicadas à obra conseguiu provar de forma absolutamente conclusiva o adultério ou a 

sua ausência. 

O corpus selecionado da crítica é representativo das diversas perspectivas passadas e 

presentes sobre a narrativa machadiana, mas certamente nenhuma das perspectivas escolhidas 

para explicar Machado de Assis basta a si mesma, ou consegue sozinha dá conta 

exaustivamente das Memórias Póstumas de Brás Cubas ou do Dom Casmurro. O que cada 

uma das perspectivas tem proporcionado é o surgimento de mais questionamentos, 

enriquecendo, dessa forma a fortuna crítica nacional que se tem mostrado sempre passível de 

rever o já visto, muitas vezes pela perspectiva da crítica estrangeira, cada dia mais fecunda 

nos estudos machadianos. 
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2 REVENDO MACHADO DE ASSIS 

Que diz ele? Diz que o homem tem “uma grande vantagem sobre o resto do 

universo: sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente”. Vês? 

Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de 

saber que tem fome; e é isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia. “Sabe que 

morre” é uma expressão profunda; creio todavia que é mais profunda a minha 

expressão: sabe que tem fome. Porquanto o fato da morte limita, por assim dizer, o 

entendimento humano; a consciência da extinção dura um breve instante e acaba 

para nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o 

estado consciente. Parece-me (se não vai nisso alguma imodéstia) que a fórmula de 

Pascal é inferior à minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal 

um grande homem. (MACHADO DE ASSIS. 1994, p. 130, In: Memórias Póstumas) 

 

Rever Machado de Assis implica discorrer sobre o já pensado no transcorrer de mais 

de um século, missão que demandaria mais tempo do que o disposto para este estudo. Por tal 

motivo, nesta tese faremos uma seleção de autores que apresentam pesquisas sobre os 

romances Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, abordando a condição 

privilegiada dos narradores ao contarem suas estórias. 

Além dos aspectos citados para o estudo, observando a definição das temáticas 

abordadas por Machado de Assis no conjunto de sua obra, parece que, para entender o lugar 

privilegiado dos narradores Brás Cubas e Bento Santiago, deve-se considerar a tendência da 

“irreversibilidade do tempo”, uma vez que ambos os narradores se encarregam de narrar suas 

memórias de um lugar no futuro, distanciados no tempo, numa tentativa de apreender esse 

tempo transcorrido e manter vivos episódios “descontínuos” que foram significativos na 

existência vivida, como na definição de Afrânio Coutinho (1990, p. 86). 

Dirce Cortes Riedel (2008, p. 313-326), faz um levantamento importante na fortuna 

crítica de Machado de Assis, sobre a temática do tempo, encontrando em Lúcia Miguel-

Pereira (1946) pontos de contato entre Proust e Machado de Assis, mas diferenciando-os pela 

noção de tempo: para o escritor francês o tempo é convertido na reconstituição das sensações, 

enquanto no escritor brasileiro encontra a irreversibilidade, acrescentando que a fuga do 

tempo é encontrada no fluminense desde as Crisálidas. 

Augusto Meyer (1935) encontrou no conto O espelho a nostalgia do tempo perdido; 

enquanto Lúcia Miguel-Pereira além de ver a vitória do universal em detrimento do particular, 

assinala a força corrosiva do tempo nos personagens machadianos e, também a visão de que o 

tempo ora é irreversível, ora reversível. 

Peregrino Jr. (1938) também analisa o tempo, focalizando as afinidades entre 

Machado de Assis e Proust à luz da concepção de Bergson, expondo o parentesco mórbido e 

relembra ainda, uma carta do escritor fluminense a Nabuco, na qual recorda que “O passado é 
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ainda a melhor parte do presente”, concluindo que o ficcionista procura reaver as sensações, 

sem conseguir recuperar o tempo perdido e alertando para o caráter arbitrário do tempo na 

obra machadiana. 

Mário Matos (1939) expõe a obsessão pelo tempo, comparando Machado de Assis a 

Xavier de Maistre, encontrando em ambos o tempo como receio da morte, da brevidade da 

vida, e em Machado o relógio como simbologia da fuga para o nada. 

Afrânio Coutinho (1940) analisa a influência de Pascal e Montaigne na obra 

machadiana por via da mutação humana e da irreversibilidade do tempo; enquanto Cândido 

Mota Filho (1944) vê em Machado um angustiado metafísico. Diferente de Proust – porque 

este fazia uma força indescritível para reviver o passado –, a angústia do tempo machadiano 

se dá na via por onde a vida caminha, abrindo a janela para os abismos, para hiatos 

irracionais, onde a morte dá continuidade à vida.  

Barreto Filho considerava o tempo como ponto central da obra machadiana, 

representado pela “insegurança moral” e o “gosto de cinza” caracterizando a “experiência 

íntima do tempo” (BARRETO FILHO, 1947, p. 17). A filiação ao Eclesiastes moderno 

denuncia a ilusão da transitoriedade, e nessa efemeridade, o amor seria o maior ilusionista. 

Múcio Leão (1952) encontra no conto Lágrimas de Xerxes a filosofia machadiana, 

que consistiria de um tempo reversível, senão simultâneo, que não conhece nem limites e nem 

distâncias; enquanto Eugênio Gomes (1953) comenta que o ato humano torna-se subjetivo, 

mais pensado, menos vivido, a exemplo de Dom Casmurro, que assim como o Quincas Borba 

faz imersões temporais pelo passado. 

Raimundo Magalhães Jr. (1958) considera a técnica narrativa de Machado de Assis 

como uma antecipação cinematográfica, apresentando o primeiro plano e o close-up, 

encontrando relação com mestres do cinema, no uso de técnicas pelas quais o cenário perde a 

importância em detrimento das expressões dos personagens, dos esgares e dos trejeitos, 

afirmando não haver outro escritor brasileiro com tamanha gama de associação e dissociação 

de imagens. 

A tese de Virgínia Cortes de Lacerda (1958) levantou hipóteses sobre Machado de 

Assis, no sentido de temporalidade enquanto marco da modernidade. Encontrou um novo 

conceito de tempo como qualidade do espírito, com uma síntese filosófica, psicológica, 

literária; de tempo atemporal, chegando-se ao romance-tempo que marcaria o sentido 

angustiado do tempo que se persegue, que se oculta e que se busca revelar através da posição 

do narrador, do ritmo narrativo, da intervenção do leitor e do monólogo interior. 
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Wilson Cardoso (1958), apesar de seguir o pensamento de Moisés Velinho do 

vínculo entre a ficção e a natureza psíquica de Machado de Assis, faz um estudo dividido em 

três partes: inicialmente analisa o tempo na poesia e nos quatro romances de primeira fase; na 

segunda parte estuda “Queda sobre o passado” que aborda o tempo nos romances de segunda 

fase, dos quais conclui que as ações fluem do passado, encontrando em Dom Casmurro o 

recurso da memória involuntária; e no apêndice encontra o caleidoscópio dos contos numa 

fusão de impressões disformes.  

Mas, em verdade, Dirce Cortes Riedel se sobressai na temática do tempo em 

Machado de Assis, porque, além de fazer um levantamento amplo, apresenta conceitos de 

tempo cronológico e atemporal, aprofundando o estudo com definições que são 

correlacionadas aos romances machadianos. 

De tudo o que já foi dito sobre o narrador machadiano de primeira pessoa, talvez 

possamos generalizar que ele produz uma narrativa de conveniência dos fatos que interessam 

ao narrador, fatos que ele elege como sendo relevantes para si mesmo, narrados sem 

preocupação sequencial estrita. Ele elege os fatos no tempo dele mesmo, um tempo que 

marcou sua existência. 

Em Dom Casmurro, o discurso do narrador seleciona os episódios que são relevantes 

para acusar Capitu, talvez omitindo detalhes que seriam mais substanciais para absolvê-la. E 

neste caso, compete ao leitor ler o livro também pelas omissões, já que no conjunto da obra, 

diz o autor que “tudo se pode meter nos livros omissos”.  (MACHADO DE ASSIS, 1976, p. 

74). 

Bentinho, só escreve o livro quando tem quase certeza que não há “ninguém” vivo 

para contestar as suas suspeições, e omite os pensamentos da própria família. Enterra os pais 

de Capitu, deixando a mulher aos próprios cuidados e abandonando-a à própria sorte, depois 

de consumado o desejo de justificar o próprio ego ao conduzir o leitor a entender o porquê do 

exílio a que condenou a esposa. 

Além da temática da traição, Dom Casmurro torna-se, por isso, uma obra de 

exilados, onde há um narrador que exila todos de sua vida e depois se exila para penitenciar-

se dos seus tormentos.  

Neste capítulo, comentaremos brevemente as resenhas de alguns autores que tiveram 

a preocupação com estes dois clássicos da Literatura Brasileira, para que na sequência possa 

ser formado um juízo com o apoio da evolução desses estudos. 
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2.1 CRÍTICOS CONTEMPORÂNEOS DE MACHADO DE ASSIS 

 

2.1.1 Capistrano de Abreu
1
 

 

A crítica de Capistrano de Abreu no tocante às Memórias Póstumas de Brás Cubas 

está registrada numa correspondência endereçada ao próprio Machado de Assis e republicada 

na Gazeta de Notícias, na qual o crítico questiona do autor sobre a obra ser ou não um 

romance. 

Ao publicar na imprensa este questionamento, observa que o romance machadiano 

tem uma “coisa a mais” que dará fôlego aos críticos futuros. Estava certo na sua proposição. 

Quanto à pergunta feita a Machado de Assis, quem responderá aos interlocutores será 

o próprio narrador Brás Cubas, o que vem permitindo estudos diversos do prólogo da terceira 

edição do romance, o qual traz a resposta para Capistrano sobre as suposições efetuadas por 

ele e Urbano Duarte. Este último teria ficado desnorteado sobre a obra machadiana ser ou não 

um romance, produzindo uma crítica bastante convencional à época da publicação do Brás 

Cubas. 

A posição de Urbano Duarte é extremamente negativa, como assinala o estudo de 

Hélio de Seixas Guimarães
2
, que enfatiza um momento dialético entre a crítica e uma obra de 

ficção, porque as questões feitas a Machado de Assis foram respondidas por Brás Cubas.  

Segundo Hélio S. Guimarães, é a partir dessas proposições expostas nos jornais, 

pelos críticos literários, que Machado de Assis no prólogo da terceira edição organiza e dirige 

a recepção da obra: 

 

O esforço manifesta-se por meio dessa instância discursiva um tanto ambígua, 

calculadamente situada a meio caminho entre o escritor Machado de Assis e seus 

narradores e que responde pelas advertências que antecedem sete de seus nove 

romances, ora sob o nome Machado de Assis, ora sob as iniciais M. A., ou então sob 

o nome de personagens. Nesse prólogo ao leitor, assinado por Brás Cubas, o escritor 

associa pela primeira vez sua nova maneira às produções de Stendhal, Sterne e 

Xavier de Maistre, o que faz pensar sobre o caráter programático e consciente da 

mudança que estava imprimindo a sua carreira com o Brás Cubas. (GUIMARÃES, 

2004, p. 183) 

 

Brás Cubas promove um deslocamento do ficcional para o real, retornando para a 

ficção e respondendo a pergunta que teria sido feita ao autor e não ao narrador, procedimento 

                                                 
1
 Correspondência disponível nos arquivos da Academia Brasileira de Letras. 

2
 GUIMARÃES, Hélio de Seixas. O impacto da obra de Machado de Assis sobre as concepções de romance. 

Machado de Assis em linha, ano 1, número 1, junho 2008. Disponível em:  
<http://machadodeassis.net/revista/numero01/rev_num01_artigo04.asp>, Acesso em: 22/01/2014. 
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este incompreensível realisticamente, em virtude da inviabilidade da dialética entre dois 

mundos, o dos vivos e o dos mortos. 

A proposição de Capistrano conduz, pois, ao questionamento sobre as definições e 

padrões do que era considerando um romance naquela época e de uma possível ruptura de 

Machado de Assis com o paradigma vigente. 
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2.1.2 Silvio Romero (1897) 

 

A postura crítica de Sílvio Romero em relação às obras de Machado de Assis, apesar 

de ser das mais cáusticas, não abrange apenas pontos desfavoráveis; todavia, sabe-se que foi 

motivado pelo artigo crítico do autor de A nova geração, no qual Machado de Assis o 

descreve como exagerado na defesa da bandeira que hasteia. Romero, manifestando-se 

favoravelmente às doutrinas nas quais crê, vai demolindo as demais e é acusado por Machado 

de Assis de confundir o lirismo com melancolia romântica. 

A “vingança” de Romero ocasiona a publicação do livro intitulado Machado de 

Assis, no qual realiza um estudo com aspectos amplos, abrangendo a produção machadiana de 

caráter jornalístico, crítico, poético e narrativo.  Na sua obra crítica, Romero procura 

desqualificar Machado de Assis à luz de suas teorias pautadas em modelos europeus. 

Os argumentos utilizados por Romero para realizar a desqualificação da produção de 

Machado de Assis, são pautados no subjetivismo, e em decorrência dessas impressões 

pessoais, Romero acusa Machado de Assis de adotar o psicologismo humorístico-pessimista e 

apolíneo.   

No capítulo Machado de Assis e sua fama, o escritor sergipano diz que esse livro 

sobre o autor das Memórias Póstumas seria o primeiro de uma série – que não se concretizaria 

– sobre autores responsáveis pela transição entre o romantismo e o realismo literário no 

Brasil, dentre os quais destaca como mais notáveis Machado de Assis, Tobias Barreto, 

Araripe Júnior, Rui Barbosa, José Nabuco e José do Patrocínio. Como é de conhecimento 

amplo, o que se sobressai até hoje é exatamente o livro com a desqualificação de Machado de 

Assis. 

Romero define Machado como o mais completo e peculiar homem de letras, 

afirmando que o culto da arte sufocou-lhe a alma, tornando-o adepto da imparcialidade, pela 

qual teria logrado elogios e louvores da elite literária, que jamais nenhum dos escritores mais 

louvados teria recebido em vida, nem no Brasil e nem em qualquer outro lugar. Para Romero, 

nem Shakespeare teria sido tão louvado quanto o autor brasileiro. 

Fazendo uma espécie de jogo duplo que provoca certa inconsistência na elaboração 

do seu pensamento crítico, Romero afirmava que qualquer obra machadiana que aparecesse 

recebia elogios e louvores, porque Machado era um dos chefes intelectuais da nação. Em 

contraste, considera essas apreciações públicas de outros críticos como coisa para inglês ver.  

A partir daí, aponta uma suposta lacuna na obra do mestre, acusando-o de não ser um 

combatente, de nunca terçar armas, por faltar-lhe elemento dramático em sua vida, o que 
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tornara Machado de Assis um escritor plácido, quieto e quase estagnado na maioria da sua 

avultada obra.  

Conforme o crítico, a apreciação pública influi no gosto e não se consegue mais 

desmanchar o juízo feito do escritor, razão pela qual a crítica de Machado de Assis ao próprio 

Romero, quando jovem, teria causado danos. 

Algumas décadas após a morte do autor de Dom Casmurro, a opinião negativa de 

Romero começou a desconstruir-se com maior fundamentação teórica, mas, ainda na 

atualidade, o pensamento de Romero é referência na produção crítica, mesmo que negativa. 

Romero define como banal e sem sinceridade a crítica feita a Machado de Assis 

antes dele, desprezando a opinião de todos os outros estudiosos, e colocando-se como 

suprassumo da crítica nacional, indo estudá-lo à luz do meio social, da educação, da 

psicologia, da hereditariedade fisiológica e étnica, para mostrar a formação e orientação do 

seu talento, mas sempre com um desejo explícito de diminuir o autor das Memórias póstumas. 

Romero, enquanto crítico que incorporava perspectivas referentes ao meio social, à 

educação, à psicologia, à hereditariedade fisiológica e étnica, faz uso de tais perspectivas para 

enfatizar a dificuldade econômica de Machado de Assis, e afirmar que a produção literária 

machadiana, em dez anos, não permitiu ao autor de Dom Casmurro ultrapassar um nível 

inferior em quase sua totalidade, incluindo nessa inferioridade até as traduções que chama de 

obra de fancaria. 

Segundo Romero, é apenas no período de transição, aos quarenta anos, que Machado 

encontra o filão fecundo que o distingue dos demais escritores da época. E, ainda acrescenta 

que, em relação ao Romantismo, encontrava-se esse movimento em franca decadência, 

quando Machado de Assis inicia sua produção literária.  

Na definição de Romero, os marcos do Romantismo brasileiro haviam sido erigidos 

por Gonçalves de Magalhães (1836), Gonçalves Dias (1836) e José de Alencar (1856), dentre 

os quais Machado de Assis não figurava. 

As relações estabelecidas entre Machado de Assis e o Romantismo se deram com 

uma geração posterior, que era composta por autores “medíocres”, excetuando-se desse 

grupo, apenas Casimiro de Abreu e Manuel Antonio de Almeida. 

Os problemas relacionados à saúde e a raça, elencados por Romero como 

instrumento para diminuir Machado de Assis, viriam a interferir em estudos posteriores sobre 

o autor, porém sabe-se que questões ligadas à raça ou a problemas de saúde não privariam 

ninguém da condição de genialidade nem elevariam alguém a ela. 
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Romero aborda a fase da maturidade machadiana, e traz dados da biografia do autor, 

atribuindo sua dedicação à literatura e ao serviço público à falta de um título que abrisse as 

portas de outras carreiras. O serviço público e a literatura derivariam da falta de opção para 

ingressar em outros ramos de atividade econômica da época.  

Quanto aos prejuízos críticos sobre nosso escritor, Romero promete um estudo mais 

ou menos completo na poesia, conto e romance, iniciando pela antinomia – defendida pelos 

críticos – segundo a qual existiriam as duas fases da produção machadiana. Romero questiona 

a suposta renovação machadiana – que se daria na transição entre a primeira e a segunda fase. 

Não crê na antinomia e vai buscar na primeira fase o gérmen que o autor tem de bom e de 

ruim, em paralelo às mudanças ocorridas no Rio de Janeiro de 1879 e ao estudo da língua 

alemã de onde teria saído “transfigurado”. Romero encontra nessa antinomia o psicologismo 

ironicamente velado e o pessimismo sossegado do autor de Brás Cubas, já presente no 

romantismo comedido e sóbrio, com sombras clássicas nunca abandonadas, e uma abertura 

para a observação da realidade, além de um naturalismo de meias tintas. 

Ainda de acordo com Romero, a obra completa de Machado de Assis seria sui 

generis, de um ecletismo maneiroso, em que se reflete o espírito valoroso, porém plácido e 

equilibrado. O que Romero não parece ser capaz de compreender é o aspecto sui generis da 

obra machadiana em sua inteireza, e por não compreender bem esse aspecto, Romero vê nas 

páginas dos romances de segunda fase o demônio romântico, dando a entender que a 

produção da fase madura de Machado de Assis seria um retrocesso e não renovação. 

Romero cita as Várias Histórias e o capítulo CXLI do Quincas Borba para aferir a 

impossibilidade de estudar o autor pelo critério nacionalístico e usa José Veríssimo como 

fundamento teórico para essa arguição, mas desconsidera o aspecto de que não pertencer a um 

sistema, teoria ou escola literária, não faria Machado de Assis menos nacional que os demais.  

Dentro do conceito de literatura nacional, adotado na época, Romero não consegue 

localizar na produção machadiana o nacionalismo de Machado Assis, mas este, ao publicar 

em 1873 o Instinto de Nacionalidade já havia posto que o que torna um escritor nacional não 

é a descrição da fauna ou da flora, e neste ponto, foi incompreendido, à época pelo crítico 

sergipano.  

Romero acredita que Machado de Assis deve ser julgado por um suposto critério 

nacional e contrapõe-se à opinião de Veríssimo sobre o aspecto de exceção pelo qual julga o 

romancista, e isso se dá porque nenhum dos dois consegue definir o que seja um escritor 

estritamente nacional, e menos ainda se esse autor fugir aos padrões estipulados pelas escolas 

literárias, como acontece com o autor de Dom Casmurro. 
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Em divergência opinativa com Verissimo, Romero define o caráter nacional como: 

“esse quid quase indefinível, [que] acha-se, ao inverso, na índole, na intuição, na visualidade 

interna, na psicologia do escritor.” (ROMERO, 1992, p. 66). 

A contraposição expressa entre o crítico paraense e Romero acontece porque o 

escritor sergipano, por não conseguir classificar Machado de Assis, que ele mesmo classifica 

como quase indefinível, apela e resolve enquadrar o autor do Memorial de Aires como sendo 

apenas um genuíno representante da sub-raça brasileira, como se esse fator decidisse os 

méritos e as qualidades de um escritor.  

A imparcialidade atribuída a Machado de Assis por Romero, é posta como sendo 

determinante da sub-raça brasileira, na qual inclui o nosso ilustre escritor carioca. Para o 

sergipano, nem mesmo a criação de tipos sociais e psicológicos brasileiros consegue justificar 

méritos em Machado de Assis, afirmando Romero que por esses tipos ele presta-se ao 

processo de criação imposto e apenas realça os critérios nacionalísticos. Em outras palavras, 

os tipos são destacados na obra machadiana, mas, do ponto de vista do crítico, não são bem 

trabalhados. 

Em seguida, Romero desqualifica os livros Crisálidas, Americanas e Falenas, 

definindo-os como pálidos, frios e incolores. Acusa o poeta de falta de lirismo e de épica, de 

incapacidade descritiva, desprazer pela natureza, delicadeza de estilo, força das paixões. 

Define a linguagem poética como uma prosa metrificada e feia, apresentando asas presas e 

pés atados. 

Acusa Machado de Assis de não ser poeta e de pertencer nacionalmente à terceira ou 

quarta ordem no ranking de escritores, ficando em débito até com Tobias Barreto, que na 

opinião do crítico sergipano seria um dos grandes poetas brasileiros. 

Diminui o poeta Machado de Assis, afirmando que: “A crítica deu um passo adiante 

nas mãos de Hannequin, de Rod, de Vogüé, de Faguet”, por isso, em se tratando do 

fluminense, procura descortinar “o homem através do livro” e a “sociedade através do 

homem”, sem, no entanto, esclarecer a ideia desses pensadores sobre o que seria a “verdadeira 

crítica” (ROMERO, 1992, p. 79). 

Na tentativa de Romero e de muitos críticos de encontrarem o homem Machado de 

Assis na obra produzida, muita literatura alternativa foi criada em torno do Presidente da 

Academia Brasileira de Letras, na qual pouco se diz com convicção e muito se cria de ficção 

biográfica em torno do homem. 

Romero resolve comparar Machado de Assis e Tobias Barreto, considerando o estilo 

à luz do evolucionismo, por já haverem caído os outros ismos. Salienta que a poesia deve 
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enquadrar-se numa união de fundo e forma, equivalente a uma equação na qual Machado não 

encontrara o equilíbrio, nem revelação estética, nem psicológica e menos ainda, o social; 

todavia, Romero não define os critérios pelos quais avalia tais aspectos. 

Romero sobrepõe Tobias Barreto a Machado de Assis, acusa os críticos de 

injustiçarem o pernambucano, quando o acusam de gongórico, de serem pouco ledores, e por 

isso não relacionarem os fatos literários à vida espiritual brasileira. Ainda os acusa de 

sonharem com erros, os quais ele próprio (Romero) comete, como sonhar com europeísmos 

“nocivos”.  

Ele mesmo usa o evolucionismo e as teorias críticas europeias para avaliar Machado 

de Assis. Mesmo alegando fugir delas, utiliza três capítulos reiterando tais aspectos, para 

afirmar que o escritor fluminense nem abriu caminho na poesia e nem baixou a cabeça para 

dar sequência aos poetas já lançados, sem conseguir enxergar o diferencial machadiano, que 

não se enquadra na equação definida pelo crítico. 

Não nega que a prosa seja a parte mais notável da produção machadiana, mas em 

seguida acusa-o de falta de “colorido”:  

 

O estilo de Machado de Assis não se distingue pelo colorido, pela força imaginativa 

da representação sensível, pela movimentação, pela abundância, ou pela variedade 

do vocabulário. Suas qualidades mais eminentes são a correção gramatical, a 

propriedade dos termos, a singeleza da forma. (ROMERO, 1992, p. 121) 

 

 Após definir o estilo machadiano, compara-o com autores como Alencar, Herculano 

e Eça de Queiros para afirmar a falta de paisagem, cobrando algo como um tratado sobre a 

fauna e flora, o que já tinha sido contestado por Machado de Assis, e não um romance 

“psicológico”, por assim dizer: 

 

O estilo de Machado de Assis, sem ser notado por um forte cunho pessoal, é a 

fotografia exata do seu espírito, de sua índole psicológica indecisa. Correto e 

maneiroso, não é vivace, nem rútilo, nem grandioso, nem eloquente. É plácido e 

igual, uniforme e compassado. Sente-se que o autor não dispõe profusamente, 

espontaneamente, do vocabulário e da frase. Vê-se que ele apalpa e tropeça, que 

sofre de uma perturbação qualquer nos órgãos da linguagem. (ROMERO, 1992, p. 

122). 

 

As comparações usadas para denegrir Machado são formuladas sem o argumento 

adequado, sem fundamentação teórica, usando a intuição obliterada pelo desejo de revanche. 

Romero resolve atuar na medicina para acusar o romancista de Brás Cubas de problemas nos 

órgãos da linguagem, insinuando uma suposta relação entre uma doença e o modo de fazer 

literário.  
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De fato, Romero repete e repisa os argumentos pouco fundamentados, podendo-se 

resumir o estudo dele no fim a poucas páginas. O crítico, dentro dos critérios que estabelece, 

não consegue adentrar no espírito das ideias machadianas e encontrar o “instinto de 

nacionalidade” nas obras por ele avaliadas. 

Ao avaliar o conto Miss Dollar de Machado de Assis, o crítico afirma: 

 

Percebe-se que não há nativa fluência na língua, nem movimento nas ideias; é 

alguma coisa que não vem de fonte abundante e precípite, porém que escorre 

lentamente como um veio pobre e tortuoso, posto que límpido e suave. É que tal 

essencialmente é o espírito do romancista. Pouco vasto, pouco intenso, tem em alto 

grau a facilidade da reflexão. Com um punhado de ideias pouco extensas, com um 

vocabulário que não é dos mais ricos, com uma imaginação sem altos voos, faz 

muitas e repetidas voltas em torno dos fatos e das noções que eles lhe deixam na 

inteligência, orientada por um imperturbável bom senso, que lhe supre a observação, 

que não é muito variada nem muito rigorosa. (ROMERO, 1992, p. 124). 
 

 A falta de movimento das ideias da qual Romero acusa Machado de Assis pode ser 

avaliada e confrontada com Dom Casmurro e Memórias póstumas de Brás Cubas, romances 

nos quais essa suposta falta de movimento também ocorre. Percebe-se que esses dois 

romances têm seu movimento no plano psicológico, num ir e vir ao modo dos ébrios, como 

Machado de Assis define na própria obra. A ação ocorre muito no campo dos pensamentos, o 

que Romero não conseguiu compreender; assim, para diminuir o fluminense, acusa-o de 

inércia. 

Romero usa o capítulo A prosa no Brasil para reiterar o já dito, e continuar acusando 

a crítica nacional de falhar na análise dos prosadores brasileiros. Numa comparação entre 

Machado de Assis e Tobias Barreto continua abordando o estilo machadiano e acusa a arte do 

fluminense de não se disfarçar e de exibir-se (caso fosse verdadeira a assertiva, os estudiosos 

não estariam procurando desvelar até a atualidade os mistérios de personagens como Bento 

Santiago ou o defunto Brás Cubas). No caso de Brás Cubas, talvez se possa dizer que o 

personagem, este sim, é um exibido, mas Romero faz confusão entre biografismo e literatura, 

além de não conseguir aplicar a definição de arte a personagens com tipificação ímpar na 

literatura brasileira – e, pode-se, dizer quase sem precedentes na literatura em geral. 

Apesar de considerar Machado de Assis um prosador apreciável, Romero contrapõe-

se aos críticos que o colocam numa escala superior, pois no pensamento do sergipano sua 

posição na escala não seria tão elevada. 

Entre as principais características do autor do Dom Casmurro, Romero aponta o bom 

uso da gramática e da retórica, aspectos que não fariam dele um escritor, mas o crítico 
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nordestino não define o que seja um escritor no Brasil ou em qualquer parte, embora assevere 

que não basta um homem escrever e ser lido para ser chamado de escritor.  

Os argumentos de Romero são compostos de acusações sem sustentação válida, e por 

essa época era já Machado de Assis o ícone que o próprio crítico descreve. 

Na concepção de Romero, os escritores do Rio de Janeiro detratam os do norte, como 

ele nomeia, formando e mantendo uma panelinha literária. Nem mesmo Machado de Assis 

teria sido capaz de apontar as qualidades do pernambucano Tobias Barreto, para não 

desagradar os demais companheiros de literatura. 

Romero, ao contrário, credita as transformações literárias no Brasil dos anos 1870 à 

escola do Recife e encontra na decadência do Romantismo certo desencanto dos intelectuais 

enfatuados, dentre os quais assinala Machado de Assis, como o chefe do grupo, iludindo os 

ingênuos com um humorismo de almanaque e um pessimismo de fancaria. 

 

Papéis Avulsos, Várias Histórias, Brás Cubas. Quincas Borba... são amostras desse 

humorismo pacato, desse pessimismo vistoso e intencional, que atacou o espírito 

público, antes que ele tomasse gosto e jeito para passar adiante. (ROMERO, 1982, p. 

158). 

 

E a partir desse ponto se propõe a estudar o humorismo e pessimismo machadiano à 

luz das teorias de Hennequin e Taine, desqualificando os méritos literários do brasileiro em 

detrimento do estrangeiro, acusando-o de imitador caricato, mas apresentando uma definição 

de humor ligada à personalidade do escritor:  

 

Ora, o humour não é artefato que se possa imitar com vantagem; porque ele só tem 

real merecimento quando se confunde com a índole mesma do escritor. (ROMERO, 

1982, p. 161).  

 

Adiante, associa o humorismo a nomes como Dickens, Carlyle, Swift, Sterne e Heine 

atribuindo-lhes índole, psicologia, raça e meio distintos aos de Machado de Assis e, assim, 

atribuindo ao escritor fluminense falta das condições necessárias para ser tão bom humorista e 

tão universal quanto qualquer um dos nomes citados.  

Em outras palavras, o humor não compete a um brasileiro, mulato, detentor de uma 

psicologia problemática. Trata-se da visão obliterada de um crítico que confunde os próprios 

argumentos com os sentimentos de rivalidade. Para ele, ao Brasil só caberia o cômico, 
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categorizado na definição de Edmond Scherer como sendo aquele que “ri pelo gosto de rir”
3
, 

inspirando-se no grotesco. 

Romero acrescenta outra atribuição a Machado de Assis: a capacidade de observação 

comedida. No entanto, em seguida critica esta observação como pouco profunda e singela, 

optando novamente pelos nomes europeus em detrimento do humor nacional, e reiterando 

aspectos já expostos antes. 

O crítico sergipano procura as características do humor de Carlyle, à luz de Taine, 

em Machado, e desqualifica o brasileiro como desprovido de raça e meio adequados ao 

humor. Ao retomar as questões já abordadas por ele mesmo acerca do humorismo, repisa a 

teoria de Edmond Scherer, sem conseguir enquadrar Machado de Assis nela, e diminui o 

mérito literário do escritor brasileiro por causa da dessemelhança com Sterne, invertendo a 

proposição do autor na obra Memórias póstumas de Brás Cubas, que sugere certo consórcio 

de ascendência literária com o Tristram Shandy. Procedendo assim, desmerece o protagonista 

do romance brasileiro, definido pelo crítico como um “adúltero enjoativo”, “um aborto da 

imaginação sem força criadora”. (ROMERO, 1992, p.174-175). 

Romero associa o pessimismo machadiano, principalmente em Brás Cubas e Dom 

Casmurro com a misantropia, construindo uma mistura ficcional entre autor e personagem.  

 

Machado de Assis não era um satírico; a mais superficial leitura de qualquer de suas 

obras mostra logo às primeiras páginas. Não era um cômico, nem como dizedor de 

pilhérias, nem como criador de tipos e situações engraçadas e equívocas. Não era 

também plenamente um misantropo, um détraqué. Não lembra, pois, nem Juvenal, 

nem Martins Pena, nem Molière, nem de todo Baudelaire, ou Poe, ou Dostoiewsky. 

Não era, finalmente, da raça dos humanitários propagandistas e evangelizadores de 

povos ao gosto de Tolstoi. Era, antes, uma espécie de moralista complacente e doce, 

eivado de certa dose de contida ironia, como qualidade nativa, que de quando em 

quando costumava enroupar nas vestes de um peculiar humorismo, aprendido nos 

livros, e a que dava também por vezes uns ares de pessimismo intencional.  

(ROMERO, 1982, p. 318-319). 

 

Afinal, quem era Machado de Assis à luz de Romero? Por ser o escritor que não se 

enquadrava nas teorias vigentes, era difícil dizer que tinha o espírito nacionalístico apregoado 

pelo crítico. 

 

 

 

 

                                                 
3
. In: ROMERO, (1992, p.173). 
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2.1.3 José Verissimo 

 

José Veríssimo é um dos críticos intuitivos que mais se aproximou da compreensão 

de Machado de Assis, defendendo o escritor dos ataques inimigos, aos quais estava sujeito, 

como está qualquer pessoa em evidência, caso do autor das Memórias Póstumas à época. 

Nos estudos sobre a História da Literatura Brasileira,
4
 Verissimo encontra em 

Machado de Assis o escritor ímpar que não se enquadra em sistemas, teorias ou escolas, por 

isso traz um capítulo à parte sobre o fluminense, mas antes o inclui num grupo de poetas que 

considera como sendo os últimos românticos, e a característica principal do poeta seria o 

cuidado com a forma de seus versos.  

No transcorrer das páginas históricas da literatura brasileira, coloca Machado de 

Assis ao lado de José de Alencar, ambos como os introdutores de Castro Alves
5
 no Rio de 

Janeiro. Selando a união, houve a carta aberta, em que o autor de Iracema atesta a autoridade 

crítica do autor de Brás Cubas para apresentar o baiano ao público fluminense.  

A produção crítica de Machado de Assis era então esporádica, mas já apresentava 

“sentimento literário”, percepção estética, e, segundo Verissimo, também tinha o melhor 

estilo. Em 1873, é o mesmo Machado de Assis quem reclama da falta de crítica literária 

nacional, que começaria a aparecer a partir de 1875. 

Verissimo considera Machado de Assis como a mais alta expressão literária e a mais 

eminente figura, defendendo que a biografia do autor eram seus livros e argumentando que 

Machado sempre evitou usar a origem para angariar simpatias dos seus compatriotas.  

O crítico paraense mesmo tendo convivido com o autor de Dom Casmurro, e 

afirmando que são obscuros e incertos os caminhos para definir quando Machado de Assis 

ingressou no universo da literatura, e que os informes existentes são duvidosos e suspeitos, 

encaminha-se por uma pequena biografia do autor carioca, que também é incipiente. 

Em 1863, sai o livro o Teatro de Machado de Assis com prefácio e crítica de 

Quintino Bocaiúva
6
, que afirma, serem as duas comédias “valiosas, como artefatos literários” 

e que “são para serem lidas e não representadas”. 

 

                                                 
4
 Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000116.pdf>, acesso em: 27/01/2011. 

5
 Cf. FARIA, João Roberto. Alencar e Machado: breve diálogo epistolar. In: GALVÃO, Walnice Nogueira,  

GOTLIB, Nádia Batella (Organizadoras). Prezado Senhor, Prezada Senhora: estudos sobre cartas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
6
 Carta disponível nas Correspondências de Machado de Assis, edição de 1938 (p. 7-9), coligida e anotada por 

Fernando Nery. 
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Em 1863, da tipografia daquele jornal saiu o seu primeiro livro, um folheto, Teatro 

de Machado de Assis. Constava de duas comédias em um ato, representadas ambas 

no ano anterior e prefaciadas por Quintino Bocaiúva, que parece ter sido, com Paula 

Brito, o seu introdutor na vida literária. Desde então Machado de Assis mostrava-se 

a figura extraordinária e, em toda a significação do termo, distinta que viria a ser nas 

nossas letras, tanto pelo seu engenho como pela sua elevação moral. Estreante, 

publicava uma obra já notável pelas qualidades de espírito e composição, para a qual 

o seu prefaciador desenganadamente declarava que lhe não achava jeito, e a 

publicava sem apelar desse juízo, acaso rigoroso. Fizera teatro não só porque o 

momento, o de maior florescimento do nosso, lho acoroçoava, mas por confessada 

ambição juvenil de ensaiar as forças nesse gênero que o atraía, cuidando que nas 

qualidades para ele se apurariam com o tempo e trabalho. (VERISSIMO, 1915, p. 

183). 

 

Outros estudos mais contemporâneos divergem da opinião crítica cunhada por 

Quintino e reiterada por Verissimo, como é o caso, de Décio de Almeida Prado
7
, em 1955. 

 

As suas duas primeiras comédias, O caminho da porta e O protocolo, apesar de 

pouco significativas, surgem como verdadeiros milagres de finura e simplicidade 

quando comparadas à turgidez declamatória então em moda. (PRADO, 1955, p. 

271.) 

 

Na condição de prosador, Machado de Assis apareceria como aquele que, na busca 

por uma nacionalidade literária, cunha a “feliz” expressão “instinto de nacionalidade”:  

 

Desde 1873, no artigo de que acabo de citar uma feliz expressão, Machado de Assis 

oferecia a primeira contrariedade, que me conste, à opinião ao seu parecer errônea, 

que só nas obras consoantes aquele propósito reconhecia espírito nacional e 

conceituosamente escrevia “não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma 

literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a 

sua região; mas não estabelecemos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O 

que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne 

homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trata de assuntos remotos no 

tempo e no espaço”. Este programa devia ele cumpri-lo com peregrina distinção, 

despreocupadamente. (VERISSIMO, 1915, p.141). 

 

Iniciava-se, porém, a reação contrária ao Romantismo, sob o seu aspecto de 

nacionalismo exclusivista, e segundo Verissimo a publicação de Ressurreição (1872) marcava 

a inclusão de Machado de Assis na sucessão do principado de Alencar, eximindo-se do 

romantismo sem cair no “engano do naturalismo”. 

É a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) que faz com que o 

crítico lhe ponha na condição de o mais “insigne” dos escritores.  

 

                                                 
7
  PRADO, Décio de Almeida. A evolução na Literatura Brasileira. In: COUTINHO, Afrânio. A literatura no 

Brasil.  Rio de Janeiro: Editora Sul Americana, 1955. p. 271. 
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Não é somente um escritor vernáculo, numeroso, disserto e elegantíssimo. Às 

qualidades de expressão que possui como nenhum outro, junta as de pensamento, 

uma filosofia pessoal e virtudes literárias muito particulares, que fazem dele um 

clássico, no mais nobre sentido da palavra — o único talvez da nossa literatura. 

(VERISSIMO, 1915, p. 187). 

 

A ilação crítica de Verissimo foi reafirmada pelo tempo e pela história, mostrando a 

visão acertada que ele teve do poeta e do prosador da língua portuguesa, que 1881, com Brás 

Cubas, cria uma obra original, uma “epopeia da irremediável tolice humana”.  

 

No fundo de tudo há sempre um todo nada de ridículo, de comédia, de falsidade, de 

fingimento, de cálculo. Tolo é quem se deixa enganar com as aparências, 

“empulhar”, segundo o verbo muito do gosto de escritor. Mas a humanidade, a 

sociedade, é assim feita e não há revoltar-nos contra ela e menos querê-la outra. A 

vida é boa, mas com a condição de não a tomarmos muito a sério. Tal é a filosofia 

de Brás Cubas, decididamente homem de muitíssimo espírito. Ele viveu quanto 

pode, segundo este seu pensar, e se com o seu pessimismo conformado e indulgente 

não se achou logrado “ao chegar ao outro lado do mistério”, foi porque verificou um 

pequeno saldo no balanço final da sua existência. (VERISSIMO, 1915, p. 188). 

  

Filiando Brás Cubas a clássicos literários e ao Eclesiastes também acrescenta que essa 

obra é o rompimento de Machado de Assis com o Romantismo, enveredando por outros 

caminhos, nos quais apresenta variedade de temas que fazem com que cada novo romance 

seja distinto, porém mantendo unidade de inspiração, ao tratar da “tolice” e da “malícia 

humana”. 

Quanto a Dom Casmurro, o pensamento do crítico merece transcrição completa, por 

trazer uma declaração mais extensa daquilo que o estudioso pensava à época da publicação do 

romance: 

 

Essa visão ele a tem agudíssima, e a sua análise das almas sem alguma presunção de 

psicológica, antes desdenhosa do epíteto, tem uma rara percepção dos seus mais 

íntimos segredos. Dom Casmurro é exemplo desta sua superior faculdade de 

romancista, comprovada aliás em toda a sua obra. É o caso de um homem 

inteligente, sem dúvida, mas simples, que desde rapazinho se deixa iludir pela moça 

que ainda menina amara, que o enfeitiçara com a sua faceirice calculada, com a sua 

profunda ciência congênita de dissimulação, a quem ele se dera com todo ardor 

compatível com o seu temperamento pacato. Ela o enganara com o seu melhor 

amigo, também um velho amigo de infância, também um dissimulado, sem que ele 

jamais o percebesse ou desconfiasse. Somente o veio a descobrir quando lhe morre 

num desastre o amigo querido e deplorado. Um olhar lançado pela mulher ao 

cadáver, aquele mesmo olhar que trazia “não sei que fluido misterioso e enérgico, 

uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de 

ressaca”, o mesmo olhar que outrora o arrastara e prendera a ele e que ela agora 

lança ao morto, lhe revela a infidelidade dos dois. Era impossível em história de um 

adultério levar mais longe a arte de apenas insinuar, advertir o fato sem jamais 

indicá-lo. Machado de Assis é, com a justa dose de sensualismo estético 

indispensável, um autor extremamente decente. Não por afetação de moralidade, ou 

por vulgar pudicícia, mas em respeito da sua arte. Bastava-lhe saber que a 
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obscenidade, a pornografia, seriam um chamariz aos seus livros, para evitar esse 

baixo recurso de sucesso, ainda que a fidalguia nativa dos seus sentimentos não 

repulsasse tais processos.  (VERISSIMO, 1915, p. 190). 

 

Verissimo percebe a visão aguda, a psicologia, mas não percebe a malícia do 

narrador, para que pudesse colocar sequer em suspeição as verdades afirmadas por um 

ciumento, também percebe a argúcia machadiana e a sua recusa ao tom apelativo da 

pornografia, repelindo cenas do naturalismo que anteriormente o crítico chamara de cru. 
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2.1.4 Araripe Junior 

 

Araripe Junior
8
, depois de publicado o livro Machado de Assis de Silvio Romero, 

pronuncia-se com a arguição em defesa do autor das Memórias Póstumas, acusando o crítico 

sergipano de reacender velhas mágoas, esbordoando os outros com a velha tese sobre Tobias 

Barreto e reiterando o já feito há anos. 

Assim, Araripe Jr. traça paralelos entre Tobias Barreto e aquele que chama de único 

humorista brasileiro – Machado de Assis – acusando Romero de detratar o autor fluminense 

de modo delinquente, sem conseguir expor o contraste entre os dois escritores. 

Araripe assinala a tristeza, a falta de humor, a boemia e cita a molecagem praticada 

por Tobias Barreto contra um estudante numa banca de defesa, sem fazer nenhum paralelo do 

humor presente nas obras deste com outros humoristas europeus. 

A defesa de Machado de Assis sobreleva o caráter de rivalidade do crítico sergipano 

contra Machado de Assis, além de mostrar a extravagância em defender o Pernambuco, 

diminuindo o escritor fluminense. 

Silvio Romero, Araripe Junior e José Verissimo formam a famosa tríade que teve 

maior relevância crítica na época, mas havia outros que tomaram partido em defesa ou para 

acusar a produção literária machadiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Fragmento de “Sílvio Romero Polemista”. In: ARARIPE JÚNIOR, Tristão de Alencar. Araripe Júnior: teoria, 

crítica e história. Seleção e apresentação de Alfredo Bosi. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; São 

Paulo: Edusp, 1978. Disponível em: 

<http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contemporaneos/araripe.pdf>, acesso em: 27/10/2011. 
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2.2 CRÍTICAS PÓSTUMAS A MACHADO DE ASSIS  

 

2.2.1 Alcides Maya (1912) 

 

Machado de Assis: algumas notas sobre o humor é o primeiro livro de importância 

sobre o autor de Brás Cubas, no qual Alcides Maya (2007) nota que o humor não constitui 

critério de escola, nem sequer um gênero, porque é a consciência do escritor sobreposta à 

norma, uma visão muito além daquela apregoada por Silvio Romero. 

O estudioso observa que se o humor fosse apenas a revolta não seria expresso na 

forma artística, e define o humorista que tece esse estado de espírito à luz de Ed. Scherer, 

como “o pintor tragicômico do homem e do absurdo humano”, zombando porque desconhece 

o respeito - fugindo às medidas impostas por Romero, numa postura oposta e filiando 

Machado de Assis à linhagem de humoristas universais. (MAYA, 2007, p 14). 

Maya afirma que Taine não correspondeu aos elementos conceituais e emotivos 

sobre o humor, mas detalha o jogo de contrastes e a indiferença pelo público, porém num 

estudo superficial, limitando o humor a um povo; e diz que Staipfer cometeu os mesmos 

erros, restringindo o humor a uma aliança paradoxal de temperamento. 

Maya observa que Schlegel registra no humor o “espírito de sentimento”, baseado 

entre o real e o ideal da comédia humana, Hegel mostra a “subjetividade infinita”, Hennequin 

desenvolve os dois conceitos, Carlyle mostra que em Cervantes e Sterne a fonte do humor é o 

coração, Rabelais emprega o contraste, e Cervantes o cômico e o ridículo. Depois, Maya filia 

Machado de Assis a todos esses humoristas, sobrepondo o valor individual à ligação com 

qualquer escola literária ou modismo, e atribuindo-lhe de condições psicológicas individuais 

que permitiam distingui-lo dos demais - como teria sido notado, mas não inteiramente 

compreendido por Romero.  

O crítico também observa os componentes sociais, integrados em um momento de 

transição, que conduz à crise de valores e ao humorismo constituído a partir de então por 

Machado de Assis. 

Assim como os críticos anteriores, diz que não faz paisagem, que se repete, vacila e 

que a comédia da vida é trivial, além de não apresentar nenhuma moral da vida. Além disso, 

afirma que os personagens são pseudônimos de si mesmo, mas sobrepõe o gênio do escritor a 

esses aspectos, tornando Machado de Assis singular nas letras nacionais. 

Nessa singularidade, segundo Maya, Machado de Assis traz em si originalidade no 

estilo e profundeza na concepção. 
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2.2.2 Augusto Meyer (1912) 

 

O fascínio exercido por Machado de Assis em Meyer era o mesmo que o irritava na 

mocidade, e o Machado de Assis do crítico tinha pretensão inicial de ser mais contra que 

sobre o autor de Brás Cubas, mas o diálogo com o romancista conduziu o estudo por outro 

caminho, no qual se dá o encontro com O homem subterrâneo que segundo Múcio Leão “se 

delicia em ser incompreendido”
 9

. 

Assim, Meyer encontra na obra machadiana o pirronismo niilista, com máscaras 

superpostas por acrobacias humorísticas, filiando Machado de Assis aos céticos gregos e ao 

mesmo tempo a Dostoievski, pelo insulamento e pelo movimento reflexo de um homem que 

deseja “suprimir o mundo inteiro”, como faz Brás Cubas do “além-túmulo”, em que é o 

senhor de um mundo quase que exclusivamente próprio. 

Esse homem subterrâneo que ocupa um lugar de espectador, que é um lugar de 

“inércia consciente”, tanto em Brás Cubas quanto em Ordinov, finda por criar a cultura e o 

ócio, este para compensar a ação. 

O estudioso imbrica Machado de Assis e Brás Cubas num único ser, sem distinguir o 

“autor real” do “autor suposto”, acusando-os de se confessarem: 

 

[...] uma confissão direta ou indireta. 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, 1975, p. 19). 

 

Dentre outras caracterizações, ao reler Machado de Assis, Meyer encontra na 

unidade de tom das obras da segunda fase a monotonia, o solilóquio e a volúpia da destruição 

que se transforma em ironia. 

A predileção de Meyer é pelas memórias, nas quais o crítico encontra na falta de 

objetividade as deficiências do escritor de ficção, e avalia negativamente a intromissão do 

narrador, o que, segundo Meyer, provoca desinteresse no leitor, acusando ainda, Machado de 

não ter o “dom generoso de simpatia” de Balzac, cabendo mal na categoria de novelista, de 

escritor de ficção. 

Frisa o sadismo e a preocupação com o assentimento do leitor ideal – leitor esse que 

seria cunhado pelas teorias da recepção décadas depois – numa visão de Machado de Assis 

                                                 
9
 LEÃO, Múcio. Estudos contemporâneos. In: MEYER, Augusto. Machado de Assis. Rio de Janeiro: Presença: 

1975. 
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que põe o crítico num patamar diferenciado, fornecendo lume para releituras das obras do 

mestre. 

Augusto Meyer põe o autor de Esaú e Jacó como entusiasta e místico, com a criação 

de personagens “incorpóreas” como Flora, que representaria o “mito da hesitação” (MEYER, 

1975, p.40), mito este que seria a temática central das obras “crepusculares”, com as variantes 

mais acentuadas em Memórias Póstumas. 

O crítico literário de certa maneira dá sequência aos estudos de Alcides Maya (2007) 

sobre o humor, concluindo que há a atitude filosófica e a expressão pessoal, invocando para 

justificá-las Pio Borja
10

, Nietzsche, Santa Tereza, Dickens, Anatole France, Erasmo, 

Shakespeare, Calderón e João Paulo Richter para, apesar da aparente depreciação de Machado 

de Assis, concluir que o fluminense supera os clássicos universais ligados ao humor, com O 

alienista, obra esta que conduz o leitor aos “domínios do absurdo”. (MEYER, 2007, p. 54-

55). 
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 BORJA, Pio. La Caverna del Humorismo. R. Caro Raggio, Madrid, 1919. 
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2.2.3Alfredo Pujol (1917- 1934) 

 

O Machado de Assis de Alfredo Pujol entra na categoria das biografias do autor de 

Dom Casmurro, sendo composto por um conjunto de sete conferências apresentadas entre 

1915 e 1917, que versam sobre a totalidade da obra machadiana.  

Tendo Alfredo Pujol convivido com Machado de Assis, a produção tem caráter mais 

aproximado dos fatos, apesar de que a obra do crítico parece com um apanhado geral de 

cunho publicitário ou apologético, com o intuito de promover o conhecimento da produção 

machadiana, pois afirma ao leitor que [...] “não podeis esperar nestas palavras obra severa e 

profunda de crítica literária. Não tenho aptidões para a crítica”, [...], (PUJOL, 1934, p. in: Ao 

leitor). Pujol realiza uma seleção criteriosa com observações pertinentes que conduzem o 

leitor a volver os olhos sobre a produção machadiana, que aquela época ainda não havia 

produzido a gama de estudos que existe atualmente. 

Ainda faz ilações pertinentes sobre os estudos críticos em torno de Machado de 

Assis: 

 

Silvio Romero, o maioral de nossos críticos, não o compreendeu e tentou demolir a 

sua obra, admirada por Antonio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco e Eça 

de Queiros. José Verissimo e Araripe Junior, críticos insignes, Oliveira Lima, 

Magalhães de Azeredo, Mario de Alencar e C. da Veiga e Lima já fizeram justiça ao 

peregrino artista das Memórias Póstumas de Brás de Cubas. Alcides Maya, a 

propósito de Machado de Assis, escreveu notável monografia do humorismo. Mas o 

estudo documentado da vida e da obra do Mestre ainda não se fez.
11

 (PUJOL, 1934, 

p. in: Ao leitor). 

 

A exposição sobre a postura crítica realizada por Pujol é bastante lúcida para a época, 

e seus argumentos parecem se aproximar da verdade sobre a vida de Machado de Assis, mas 

também se pautam outras vezes em suposições por causa do comportamento enigmático do 

Mestre da literatura nacional, que segundo o crítico ainda não fora compreendido por seu país. 

A obra, publicada em sua primeira edição em 1917, também traz aspectos 

interessantes da biografia de Machado de Assis, oferecendo, dessa forma, lume para os 

biógrafos posteriores. 

O Machado de Assis de Pujol é de relevo, pois foi escrito poucos anos depois da 

morte do autor de Brás Cubas, ratificando o caráter de proximidade com o mesmo em vida, e 

oferecendo lampejos condizentes com uma biografia menos fictícia e mais real. 

                                                 
11

 Fez-se a atualização da língua portuguesa neste trecho, porque a linguagem da obra é de 1934. 
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Na primeira Conferência, chama a atenção um aspecto da vida de Machado de Assis 

que é a convivência com o panegirista Monte Alverne
12

, e nessa conferência enfatiza as 

poesias e concorda com os demais críticos quanto à pureza e a forma.  

No estudo sobre os contos e folhetins, encontra um escritor que rompe com Alencar e 

renova-se no estilo, não sendo um contemplador da natureza, mas tornando-se um escritor e 

romancista propenso à análise psicológica. Pujol também relaciona o humor de Machado de 

Assis com Stendhal, Swift, Mark Twain e Edmond About, trazendo características que são 

peculiares a cada um desses nomes, mas particulares no autor de Brás Cubas. Finda essa 

conferência considerando o pessimismo de Machado como consequência da doença. 

Na terceira conferência, Pujol (1934) traz a estética de Brás Cubas que, segundo o 

crítico, enriqueceu o patrimônio da arte, expondo a evolução entre a primeira e segunda fase 

da produção literária machadiana. 

Pujol (1934) vê o influxo naturalista manifesto na feição exterior da obra 

machadiana, posto através do processo de observação e expressão, porém expresso numa 

reação que se opõe ao naturalismo de Zola e de Eça de Queirós. Compara Machado de Assis 

ao escritor Luciano de Samósata, por causa dos Diálogos dos Mortos, e por causa do espírito 

fino e cáustico, além da concisão, ceticismo, melancolia e horror das hipocrisias. Filia 

Machado de Assis a linhagem de Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Stendhal, 

Mérimée, Swift e Sterne. Filosoficamente, a filiação é feita com Schopenhauer.   

Filia também os contos machadianos a Brás Cubas, sendo que a ironia nos contos 

seria menos amarga - seria alada, sutil, ironia de misantropo; por isso Pujol atribui a Machado 

de Assis uma arte tão privilegiada e estranha que há páginas “impossíveis de explicar”. 

(PUJOL, 1943, p. 167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 SISSON, S. A. Galeria de brasileiros ilustres. Brasília:  Conselho Editorial, 1999. Vol. 1 Coleção Brasil 500 
Anos. Edição Eletrônica em pdf. 
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2.2.4 Mário Casasanta (1932) 

 

Mário Casasanta, em Minas e os mineiros na obra de Machado de Assis relaciona o 

tipo mineiro no conjunto da produção machadiana, e, contradizendo os críticos que o 

antecederam, mostra a presença de pormenores que até então nenhum crítico fora capaz de 

enxergar, enumerando fatos cotidianos publicados em jornais, questões relacionadas à 

política, à história e mesmo a nomenclatura das cidades mineiras. 

Na busca pelos mineiros na obra machadiana, pesquisa nos contos, nos romances, e 

nas crônicas publicadas na imprensa, alusões sobre a presença mineira, mostrando uma 

diferença sutil entre os juízos de valor e a realidade da ficção, porque na ficção Machado de 

Assis pratica o uso engenhoso de recursos como a ironia, a sátira e a retórica, através dos 

quais promovia a ambiguidade da leitura.  

Na obra Machado de Assis e o Tédio à controvérsia, Casasanta ilustra com exemplos 

o argumento de que a controvérsia era evitada na produção machadiana desde os romances 

iniciais. 

Casasanta (1984) extrai o título de sua obra crítica do Esaú e Jacó, capítulo XII, 

quando o narrador descreve o conselheiro Aires, e usa a expressão “tédio à controvérsia”, e a 

partir de suas observações faz um passeio literário pelas obras de Machado de Assis buscando 

motivos literários para fundamentar esse tédio.  

Durante, o passeio pela obra machadiana, Casassanta (1984) vai expondo uma 

galeria de cenas de violência, para as quais expunha o caráter contrário a qualquer tipo de 

controvérsia nas relações humanas. 

Casassanta (1984) afirma que por mais que os tipos diferentes tivessem motivo para 

discussões acaloradas, elas sempre eram apaziguadas, de forma a manter a conciliação entre 

os debatedores, uma vez que a discussão não é estética. 

Assim, sendo, para Casassanta (1984), na ficção machadiana tudo se acerta numa 

espécie de justa medida, como meio de evitar os males físicos, só sendo necessária a 

controvérsia se trouxer algum bem.  
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2.2.5 Peregrino Júnior (1938) 

 

Estudioso machadiano, em Doença e Constituição de Machado de Assis, publicada 

pela primeira vez em 1938, Peregrino Júnior estuda (como o próprio título infere) a epilepsia 

no autor de Dom Casmurro, derivando daí características como: ambivalência, tendência a 

imagens sensuais, iteratividade, reação de tempo, instinto de morte, preocupação da loucura, 

ritmo de repetição, e lapsos e correções. 

O estudo é realizado através de pesquisas no campo da psicologia, subsidiando-se 

nas concepções clínicas da época para estabelecer relação com o conjunto da obra machadiana 

e “determinar” os componentes da produção que se relacionam com essas características. 

É uma obra que promove alguns questionamentos previamente anunciados por 

estudiosos como Eduardo Frieiro na obra A ilusão Literária, publicada pela primeira vez em 

1932 e que traz algumas páginas sobre Machado de Assis. 

No capítulo, Doença e Talento Superior, Frieiro elenca os grandes gênios da cultura 

mundial e relaciona o elemento psicopatológico, não como determinante da genialidade, 

porém como um dos possíveis fatores, e ainda reitera o que se indaga ao ler Peregrino Jr.: 

onde estaria a genialidade dos doentes do mundo que nada produziram? (FRIEIRO, 2009, 

p.211 a 219). 

Peregrino Jr. associa o talento de Machado de Assis à doença que acometia o autor 

de Dom Casmurro, todavia, nenhum doente sem talento produz coisa alguma, como infere 

Eduardo Frieiro. Além disso, Peregrino Jr. realiza uma analogia entre a obra e a doença, e, ao 

encontrar ambivalência na produção machadiana, atribui esse elemento à doença, sem 

alcançar o entendimento que esta é uma característica literária, atribuída, e sem lembrar que 

esse fator, não implica, necessariamente, que todo doente possua propensão à genialidade. 

Peregrino Jr. observa na produção machadiana a tendência explicativa; a reiteração 

de temas e imagens sensuais; e a iteratividade. Além dessas temáticas atribui à produção do 

escritor fluminense, aspectos como: a zoopsia, creditando esse comportamento a antepassados 

alcoólatras do autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas e ainda cita exemplos no 

romance, a propósito da zoopsia que estaria notória no capítulo o Delírio, dentre outros no 

transcurso da obra. 

Peregrino Jr. reitera o tartamudear que Romero usara como forma de diminuir 

Machado de Assis, transmutando o nome e atribuindo tal aspecto novamente à gagueira: 
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[...] Nem há livro de Machado em que a ambivalência não se entremostre nas 

hesitações verbais ou ideológicas, nos intermináveis fluxos e refluxos de 

pensamentos, das atitudes, das imagens. Aquele estilo retrocedente, que Sílvio 

Romero chamou – “estilo de gago”, era apenas um estilo ambivalente, que ora 

afirmava, ora negava, que ora avançava, ora recuava. (PEREGRINO JR., 1976, p. 

68).  

 

O que se chama tartamudear há quem creia que seja a introdução de uma técnica 

cinematográfica, como observou Magalhães Jr. ao comparar o estilo narrativo de Machado de 

Assis com o dos grandes mestres do cinema, expondo que o processo estilístico machadiano é 

similar ao do cinema, e provando a assertiva ao exibir a técnica em primeiro plano, o close-

up, a expressão dos personagens em relevo por oposição à paisagem, os trejeitos, os esgares, 

além da associação e dissociação de imagens e dos flashbacks.  (MAGALHÃES JR. 1958, p. 

241). 

Sá Rego (1989) tem discordância quanto ao estudo sobre a doença de Machado de 

Assis, e acusa Peregrino Jr. de ter uma visão limitada sobre as iterações do autor das 

Memórias Póstumas. Segundo ele, tal fato ocorre porque essas repetições são atribuídas à 

epilepsia. 
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2.2.6 Astrojildo Pereira (1939) 

 

Numa linhagem marxista da crítica, o menino que beijou a mão de Machado de Assis 

momentos antes do falecimento prestou seu tributo ao mestre. Atendo-se ao caráter estético, e 

ao aspecto nacional-popular, à luz da concepção implicitamente gramsciana, realizou uma 

análise de forma intuitiva, oferecendo sugestões analíticas para estudiosos posteriores. 

Astrojildo articula suas opiniões de forma a estudar aspectos até então não avaliados 

pelos críticos anteriores, como é o caso de situar Machado de Assis historicamente como o 

romancista do Segundo Reinado, e começar a desconstruir a teoria do absenteísmo histórico, 

político e social. Situa os romances de Machado de Assis no Segundo Reinado, assinalando os 

fenômenos de deslocamento, seja de poder, da pirâmide social ou econômica, mas sem cunho 

panfletário. 

Ao analisar Instinto de nacionalidade de Machado de Assis, Astrojildo observa que o 

autor do texto compreende, na época da publicação, a relevância da independência do 

pensamento nacional, com uma consciência de que o fato se dará ao longo do tempo e das 

gerações, posto que o cerne desse desejo de independência do pensamento literário já está 

manifesto na conjuntura história.  

Além dessas observações, Astrojildo avalia os tópicos sobre o indianismo, reiterando 

o pensamento machadiano de que a temática indígena representou uma das vertentes de 

desenvolvimento literário, mas que era preciso conciliar essa abordagem estética com outras 

possibilidades e com as condições existentes, numa referência clara à mudança histórica e 

política que ocorria à época. 

O outro ponto abordado por Astrojildo sobre Machado de Assis é a necessidade da 

crítica permanente que deveria orientar e educar o público leitor, culminando com a acrimônia 

entre o escritor das Memórias Póstumas e Silvio Romero. 

Astrojildo infere que o Instinto de nacionalidade foi produzido num momento de 

renovação histórica e cultural do Brasil, mas diferente da formação da Escola de Recife.   

É à luz do francês Roger Bastide que encontra os aspectos nacionais desde a 

produção crítica do Instinto de nacionalidade, enfocando a maturidade do autor, que desde 

1873 já se destacava dentre os demais, mas chegou ao ápice nos romances chamados de 

segunda fase. 

Ao analisar o artigo sobre Instinto de nacionalidade, assinala que o crítico sergipano 

se posicionava contra tudo e todos que cheirassem a Rio de Janeiro - e essa cidade reinava 

imperatriz nos romances do carioca. 
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Ainda nos seus apontamentos, Astrojildo defende Machado de Assis da acusação de 

absenteísmo político feita por Eugênio Gomes, argumentando que: 

   

[...] um escritor profundamente interessado pela vida não poderia ser jamais um 

absenteísta político; um árido apolítico, um frio espectador das dores do mundo, um 

empedernido glosador das misérias e dos ridículos humanos. (PEREIRA, 1991, p. 

84). 

 

Astrojildo afirma que, a partir da acusação de absenteísmo, outros estudiosos usam a 

expressão “tédio à controvérsia” para inferir o suposto absenteísmo, quando, na verdade, 

Machado de Assis evitava o debate infrutífero. 
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2.2.7 Lúcia Miguel-Pereira (1939)  

 

A crítica machadiana ganha ponto de cisão com os estudos de Lúcia Miguel-Pereira 

que a partir de 1939 publica Machado de Assis: Estudo Crítico e Biográfico.  

Ela segue a vida de Machado de Assis desde o período da infância até o momento em 

que ele se torna o escritor respeitado e presidente da Academia Brasileira de Letras, 

reafirmando a tese de Romero de que nenhum escritor vivo alcançara tamanha plenitude em 

vida. 

Quanto ao percurso intelectual, ela faz relação com os aspectos determinantes da 

vida do indivíduo, tais como: a condição social, a cor e a doença, numa busca de superação 

supostamente não realizada.  

Lúcia Miguel-Pereira reafirma teorias já estabelecidas, como a do absenteísmo, 

contestada por Magalhães Jr., e, assim como outros críticos, busca na obra de ficção a vida do 

autor, chegando a atribuir aos romances da primeira fase machadiana o tom confessional, 

mesclando ficção e biografismo. 

Norteada pelo biografismo e pelo psicologismo atribuído aos romances iniciais, 

Lúcia Miguel-Pereira adota essa mesma perspectiva na análise de Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, numa tentativa de apreender a comédia humana.  

Ela não realiza a distinção entre Machado de Assis e seus personagens, evidenciando 

a mesma perspectiva pela inter-relação que a autora propõe entre o Conselheiro Aires e o 

autor real do romance, e que Machado de Assis teria construído essa imagem de si mesmo. 

Lúcia Miguel-Pereira mostra como Machado foi construindo suas personagens 

femininas, conduzindo a inferência de que as protagonistas da primeira fase trariam o gérmen 

das mulheres da fase posterior, já que é a mulher sagaz e determinada, procurando a 

realização matrimonial e patrimonial, que é encontrada tanto em A mão e a luva e em Iaiá 

Garcia, como em Dom Casmurro, com a personagem Capitu. 

Assim, com base na leitura de Lúcia Miguel-Pereira (1955), pode-se inferir que 

numa comparação com escritores universais, Machado de Assis é o único a prevalecer sendo 

unanimidade, posto que apesar da grande produção literária da época, é com Machado de 

Assis que a literatura se emancipa. Apesar das acusações dele ser pouco brasileiro, ele é um 

caso de exceção, corroborando a opinião de José Verissimo sobre a universalidade e o caráter 

brasileiro do escritor fluminense. Um traço importante da obra de Lúcia Miguel-Pereira é a 

dialética entre o nacional e o universal em Machado de Assis, situando o autor no lugar 

devido, e atribuindo a acusação de pouca brasilidade dele ao descompasso dos outros, porque 
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o fluminense mostra qualidade superior aos demais, sendo na verdade o escritor melhor 

ajustado ao próprio tempo, como ele mesmo apregoava no Instinto de nacionalidade, como 

critério de construção de uma literatura brasileira.  
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2.2.8 Mário Matos (1939) 

 

O livro Machado de Assis: O homem e a Obra de Mário Matos, publicado em 1939 

está subdividido em duas partes: primeira, o homem; segunda, a obra. Na primeira parte, O 

homem, aborda a biografia desde a infância até a morte. 

Trata da infância desconhecida de Machado de Assis e utiliza a obra para explicar o 

homem. Na vida adulta expõe as ligações familiares e funcionais, mostrando certa ausência de 

temperamento “político”, citando como exemplos a campanha abolicionista e a guerra do 

Paraguai, e afirmando que o autor de Dom Casmurro não tinha convicção política. Este 

argumento segue a mesma linhagem de Silvio Romero. 

Para construir essa biografia, Mário Matos usa como referência depoimentos de 

pessoas contemporâneas de Machado de Assis e de estudiosos da vida do autor, tais como: 

Lúcia Miguel Pereira, Mário de Alencar, João Ribeiro, Pedro Lessa, Mário Casasanta, Paulo 

Barreto, Graça Arranha, Augusto Meyer, Afrânio Peixoto, Alcides Maya e Joaquim Nabuco. 

Na segunda parte, aborda o escritor através de observações genéricas. Outros 

capítulos abordam os romances de segunda fase de modo mais específico. Atribui a Machado 

de Assis o mesmo tom confessional anteriormente atribuído por Lúcia Miguel-Pereira, 

situando o autor como autobiográfico, desde o Brás Cubas até os demais romances, com a 

ressalva, todavia, de que se encontra impregnado nos mesmos romances o “perfume da 

época” da sociedade carioca, e de que Capitu é a figura mais vigorosa do autor, sendo a sua 

traição presumida desde a adolescência. 

Mário Matos discorda de Lúcia Miguel-Pereira quanto ao biografismo, que chama de 

“exagerado” em Dom Casmurro, enquanto Sá Rego (1989) não encontra em Mário Matos o 

pressuposto necessário que justifique as repetições de Machado de Assis como sendo apenas 

algo que acontece com todo artista - Maya (2002, p. 17), atribuíra essas iterações ao 

humorismo. 
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2.2.9 Afrânio Coutinho  

 

A reedição da obra Machado de Assis na Literatura Brasileira de Afrânio Coutinho 

está dividida em cinco partes e expõe a evolução do pensamento crítico a respeito da obra 

machadiana. 

A primeira parte aborda O fenômeno Machado de Assis, texto que foi lido na 

Academia Brasileira de Letras em 1989, no qual expõe a evolução crescente dos estudos sobre 

o autor de Dom Casmurro. 

A segunda parte “estampa” o livro Machado de Assis na Literatura Brasileira, no 

qual Coutinho procura sintetizar sob sua perspectiva de estudioso, aspectos da crítica sobre 

Machado de Assis e a posição por este ocupada na História da Literatura Brasileira.  

Coutinho sintetiza suas reflexões sobre os constantes estudos realizados a respeito de 

Machado, gerando questionamentos sobre o amadurecimento progressivo do autor de Quincas 

Borba no transcorrer de sua produção literária, e mostra os germes da segunda fase 

machadiana, já disseminados na produção do início da carreira, porém numa visão oposta à de 

Romero. 

Coutinho cita, para fundamentar sua observação, críticos machadianos que 

comungam da mesma opinião sobre a brasilidade do escritor fluminense, fazendo analogias 

entre as obras iniciais e as da segunda fase, e comprovando assim a tese proposta no estudo 

sobre Machado. 

Coutinho defende Machado dos detratores que o acusaram de beber em fontes 

diversas e de sua obra não ter brasilidade, discorrendo acerca de clássicos que teriam sido 

acusados do mesmo mal e dizendo que, ao fim e ao cabo, as influências só tornaram maiores 

os escritores. Trata-se da “teoria do molho”, pela qual se presume que Machado bebeu em 

diversas fontes, mas filtrou à sua própria moda apenas o que lhe parecia relevante.  

Coutinho alega que a veia humorística de Machado teve como influência 

principalmente os britânicos, mas isso não a torna inferior, mesmo porque a partir de 1912 

surgiram correntes diversas que contestaram ou firmaram posições favoráveis a Machado de 

Assis, como é o caso de Augusto Meyer. 

Desde aquele ano de 1912, tem-se legitimado a cada dia a relevância do escritor 

brasileiro não apenas no cenário nacional, mas no internacional, com a presença de 

estrangeiros, os quais vêm enriquecer e expor a relevância de Machado de Assis até mesmo 

fora do cenário nacional. 
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A terceira parte da obra traz A Filosofia de Machado de Assis, originalmente 

publicada em forma de livro no ano de 1940, na qual busca interpretar as atitudes filosóficas 

do autor de Brás Cubas, à luz de uma investigação das influências recebidas nesse campo. 

Nessa reedição revisada, expõe Machado de Assis como “transfigurador da realidade”, 

fazendo uma “aproximação do retrato do homem” e mostrando o pensamento machadiano de 

que a arte e a vida são diferentes. 

Com relação ao problema das influências, reitera que elas não diminuem o 

romancista brasileiro, alegando que “nenhuma grande literatura se basta a si mesma”, e que as 

principais influências machadianas são provenientes de filósofos como: Pascal, Montaigne, 

Schopenhauer, e Spinoza, além do Eclesiastes sendo que a concepção de Machado seria 

resultado do encontro com os pensadores e resultado da meditação e dos motivos pessoais. 

(COUTINHO, 1990, p.119). 

No tocante à análise da obra machadiana, chama atenção o pensamento do crítico 

sobre a traição em Dom Casmurro, configurado na crença em que Capitu traíra Bento 

“astuciosamente” e, consequentemente, o melhor o amigo, Escobar, também o traíra.  

A quarta parte da obra de Coutinho, como ele próprio assinala, apresenta os ensaios 

mais recentes, com certas diferenças de ponto de vista doutrinal. 

Na quinta parte, o crítico chama a atenção para a plasticidade da própria mudança de 

ponto de vista acerca de Capitu, em que lança o olhar duvidoso sobre ela realmente ter traído 

o narrador, mas mostra a relevância de olhar outras visões da mesma obra, por críticos 

machadianos que o tempo e a história vêm firmando. 

Na sexta parte, nomeada de Novos Ensaios, o que mais chama a atenção é o crítico 

que revisa seu próprio pensamento e ao invés de colocar Capitu como culpada a põe em 

suspeição e avalia Bento com argumentos bastante lúcidos, após a publicação do livro de 

Hellen Caldwell; assim, pode-se avaliar a firmeza de argumentação que permite novas 

perspectivas aos estudiosos que se propõem a reavaliar o já estudado. 
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2.2.10 Raimundo Magalhães Jr. (1957) 

 

Em Machado de Assis desconhecido, o estudioso realiza uma pesquisa séria, 

composta por vários artigos específicos que abrem espaços para pesquisas posteriores, em 

virtude do levantamento acurado de dados.   

Ele inicia pondo por terra o absenteísmo político de Machado de Assis no Império, 

enumerando vários episódios que comprovam sua tese, incluindo até o culto a Tiradentes e 

encontrando no autor um grande patriota ao escrever sobre a Guerra do Paraguai, O 

imperialismo, e A questão Christie. Discorda de Mário Matos, que acusara Machado de Assis 

de ser desinteressado dos grandes acontecimentos, e, ao contrapor-se a Romero, faz uma 

acusação explícita de que Tobias Barreto também não fora combatente. 

Magalhães Jr. encontra a presença de Dante no conto a Sereníssima República, da 

qual o italiano fora embaixador, também percebe o Paraíso Perdido de Milton, e afirma que, 

já na juventude de Machado de Assis, ele era o observador sagaz e o comentador malicioso. 

Nas traduções machadianas traz a lume Victor Hugo com Os trabalhadores do mar, 

mostrando a proficiência em língua estrangeira do escritor fluminense.  

Nos textos As repetições de Machado de Assis e O deturpador de citações fornece 

fontes para Enylton de Sá Rego (1989) sobre a apropriação de textos da tradição luciânica 

sobre O navio Pireu, também acentuando pesquisa cuidadosa acerca da inter e intra-

textualidade da obra machadiana em relação a obras de outros autores. 

Magalhães Jr. dialoga com Peregrino Júnior e, apesar daquele encontrar a presença 

de Luciano Samósata e de seus herdeiros nos textos machadianos, não encontra nas 

repetições, citações, deturpações, na intra e extratextualidade ligação direta com a tradição 

luciânica, justificando, segundo Sá Rego, que tais elementos são apenas inerentes ao texto 

machadiano, atribuindo as repetições ao gosto por repetir o belo e bom. 

No capítulo intitulado O nativismo de Machado de Assis, Magalhães Jr. (1957) 

elenca paisagens brasileiras que até então outros críticos quiseram suplantar. Compara o conto 

A parasita azul com A cidade e as Serras de Eça de Queiroz, catalogando fundamentos para 

exemplificar a presença dessa paisagem no conjunto da obra. 

A partir desse ponto da obra, vai desconstruindo acusações de absenteísmo social e o 

defende de ser anticlerical à luz de Dom Hugo Bressane de Araújo, mas encontra em 

Machado uma dose de tons místicos, contrapondo-se a Mário Matos quanto à acusação de 

farisaísmo.  
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2.2.11 Dirce Cortes Riedel (1959 e 1974)  

 

A obra de Riedel (2008): O tempo no romance machadiano apresenta definições de 

tempo cronológico – enquanto medida de padrão fixo – e tempo atemporal – sendo subjetivo, 

psicológico e arbitrário. 

Riedel (2008) estuda os filósofos orientais e gregos, e obtém em Aristóteles a 

definição do tempo como ato de pensamento. Em Plotino, Riedel (2008) assinala ser o tempo 

à condição do pensamento, pois os platônicos e neoplatônicos pautam o tempo na imagem da 

eternidade para limitar a existência dos seres. 

Riedel (2008, p. 163) ao avaliar a Montanha mágica de Thomas Mann, percebe que o 

tempo “parece estacionar”, mostrando a relatividade; Proust só encontra o tempo da morte da 

avó meses depois do fato, num desajuste temporal, que permite perceber a atemporalidade; 

Paul Fraisse explica que as ações dependem, além do vivido, das antecipações do futuro; 

Hans Meyerhoff diz que essas dicotomias do tempo são as incertezas e perplexidades; e usa 

conceito de Bergson sobre o tempo. 

À luz de Georges Poulet (1949), Riedel encontra o conceito de tempo disseminado 

no materialismo do século XIX, refletindo-se nos romances experimentais do naturalismo; 

Aldous Huxley dispõe que o tempo objetivo é recente, subproduto do industrialismo e da 

tirania; Kant influencia no conceito de duração temporal, sendo o tempo à forma da 

consciência também para Fichte, Schelling, Shopenhauer, Hegel, Berkeley, Hamilton, 

Renouvier, Condillac, Herbart, Spencer, Wundt, Pierre Janet e outros; a duração consciente 

identifica-se com Bergson que considera o tempo como continuidade da vida. 

Riedel encontra no “empirismo radical” de William James a extensão do tempo que 

enriquece o conteúdo e reproduz o estado de consciência do passado, transposta na 

extremidade do “presente aparente”, como parte de uma consciência que passa; quanto a 

Santo Agostinho, ela conclui que ele é fonte da teoria filosófica do tempo que se baseia na 

experiência humana. A consciência do tempo através da experiência humana é a obsessão do 

mundo contemporâneo, tornando-se latente na prosa de ficção do século XX através de 

escritores como: Proust, Joyce, Virgínia Woolf, Charles Morgan, Kafka, Huxley, Faulkner, 

Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, dentre outros; e na poesia com T. S. Eliot. 

Eles parecem brincar com o tempo que muitas vezes é personagem, quando na 

verdade procuram revelar um tempo mais profundo, abandonando o sentido objetivo desse 

mesmo tempo.  
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Concluídos os apontamentos sobre o conceito do tempo e a presença deste no passar 

dos séculos, Riedel faz um estudo do tempo e da estrutura em três romances machadianos que 

são aqueles de cunho memorialístico.  

Quanto ao estudo Metáfora: o espelho de Machado de Assis, Riedel (2008), à luz da 

carnavalização de Bakhtin, faz a correlação com a sátira menipeia, realizando um exame de 

certos personagens machadianos, e localizando em Rubião do Quincas Borba essa 

transposição do carnaval em linguagem literária; assim como no capítulo VIII de Brás Cubas. 

Acentua a presença da paródia na obra machadiana caracterizando-a como semelhante ao 

kitsch, que imita e desmascara pelo ridículo.  

Riedel, em Lucros e perdas, encontra em Dom Casmurro um lugar de realce para as 

ideias de “contrato” e de “promessa”, as quais regem e denominam o “comércio dos homens”, 

que se dá através de obrigações não cumpridas nem perante Deus e nem perante a sociedade, 

porque Bentinho usa o poder de barganha para desenrolar as transações que conduzem à 

narrativa. 

A barganha está presente desde a promessa de Dona Glória e Bentinho até os 

juramentos feitos pelo narrador, caminhos e artimanhas da barganha, pelos quais se conduzem 

a consciência do narrador. 
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2.2.12 Antonio Candido (1977)  

 

Antonio Candido, no livro Vários Escritos (1977), encontra certa incompatibilidade 

da vida normal com a genialidade, no modo de olhar a vida de grandes escritores. 

No Esquema de Machado de Assis (1977), mostra a quota pesada que fora atribuída a 

Machado de Assis pelos críticos anteriores, os quais inventariaram tormento social e 

individual. Esses tormentos estavam impregnados na cor, na origem humilde, na carreira 

difícil, nas humilhações e na doença, como recurso para justificar a dicotomia “gênio versus 

destino”. 

Segundo Candido (1977), Machado de Assis não foi o único caso de ascensão - 

outros homens em circunstâncias similares ascenderam no Império, razão pela qual o crítico 

minimiza a importância de se equacionar o caso do escritor carioca como sendo o de gênio 

versus destino. Quanto à carreira intelectual, lembra que é unanimidade que o escritor 

fluminense era o maior escritor do país, com nota dissonante apenas de Romero. 

Patriarca da Academia Brasileira de Letras, com características de presidente, e 

pertencente a um grupo de boas relações sociais, ora admitiu moços com talento pouco 

expressivo, ora barrou outros de talento superior em virtude de hábitos sociais pouco 

convencionais deles. 

Ampliando o panorama da literatura brasileira para as literaturas ocidentais, julga 

que Machado de Assis permaneceu quase desconhecido fora do Brasil, passando a ser 

reconhecido somente na década de 1970 nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns países 

latino-americanos, contrapondo a glória nacional à obscuridade internacional. 

Cândido atribui a habilidade da obra machadiana em sobreviver à capacidade de 

comunicação com o tempo atual, por ter uma encantadora intemporalidade de estilo e possuir 

abismos ocultos, situando-se acima de nomes de porte, no romance de sua época, tais como 

Anatole France e Paul Bourget, Antonio Fogazzaro e Émile Zola, os quais, salvo o último, 

envelheceram. 

A pouca difusão da língua portuguesa no passado e ainda hoje obscureceram dois 

escritores de porte que são Machado de Assis – enigmático, original – e Eça de Queirós – 

mais ajustado ao naturalismo. 

As sucessivas gerações de críticos encontraram níveis diferentes em Machado de 

Assis, estimando-o por motivos diversos e pelas qualidades às vezes contraditórias, e Antonio 

Candido acreditava na probabilidade aceitável de variadas interpretações, que se acumulavam 

na fortuna crítica do fundador da Academia Brasileira de Letras.  
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Assinala como qualidade de Machado de Assis a ironia, o estilo refinado, a 

urbanidade amena, contrapondo-se ao naturalismo, ao escrever numa linguagem convergente 

com a moral das famílias, na linhagem de Almeida Garret. 

Aborda o pessimismo, trazendo a lume a conferência de Oliveira Lima na Sorbonne 

e o livro de Alcides Maya, que salientava, para além da ironia de corte voltairiano, os 

componentes do humor inglês.  

Candido (1977), ao revisar estudiosos da obra machadiana, acentua em Alcides Maya 

a presença do humor voltairiano; em Alfredo Pujol, evidencia a cristalizada visão 

convencional da vida “filosofante” da obra machadiana; em Graça Aranha, apresenta uma 

teoria do movimento cruzado de Nabuco descendo da aristocracia para o povo, e de Machado 

de Assis ascendendo do povo.  

Traçando o roteiro da crítica no decênio de 1930, Candido trata da biografia 

realizada por Lúcia Miguel Pereira, das análises de Augusto Meyer, das filiações de Mario 

Matos, denominando o trabalho deles como etapa psicológica da crítica, para em seguida 

desconsiderar os aspectos extremos dessa tendência, e concluir que era preciso ler Machado 

de Assis, para evitar interpretações indevidas. Retoma Augusto Meyer com a visão 

humorística e do “homem subterrâneo”, Lúcia Miguel Pereira com os fenômenos da 

ambiguidade e Mário Matos mostrando como ponto negativo deles o biografismo através da 

ficção. 

Ainda segundo Candido, na década de 1940, os estudos sobre Machado de Assis 

tomam o caminho da filosofia – que procurou as impurezas biográficas e a angústia 

existencial – e da sociologia. Nesse período dá relevância as produções de Barreto Filho com 

uma postura metafísica; Astrojildo Pereira com os aspectos sociais; Afrânio Coutinho com as 

influências filosóficas; Lúcia Miguel-Pereira em seu novo enfoque da ficção machadiana, 

sobre a natureza do tempo; Dirce Cortes Riedel, sequenciando os estudos sobre o tempo na 

obra machadiana; e Roger Bastide, contrariando a máxima de que Machado não sentiu a 

natureza do país. 

Candido coloca o estilo machadiano à altura de nomes universais como Flaubert, 

Zola, Stern, Voltaire, e a complexidade ao nível de Kafka e Gide, e a estilística de 

Dostoiévski, Proust ou Faulkner. 

Elenca pontos problemáticos da obra machadiana a partir da identidade; a relação 

entre fato real e o fato imaginado; o sentido do ato; a obsessão pela perfeição, a aspiração ao 

ato completo, à obra total; a questão da fantasia funcionando como realidade; e a 

transformação do homem em objeto do homem.  
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2.2.13 Roberto Schwarz (1977 e 1990) 

 

É lugar-comum nos estudos críticos sobre Machado de Assis afirmar que, com a 

publicação de Ao vencedor as batatas (1977), de Roberto Schwarz, cria-se novo ponto de 

ruptura nos estudos críticos literários no Brasil. 

Schwarz (1977), ao observar a pirâmide social brasileira do Segundo Reinado 

constata que a sociedade era composta por latifundiários, homens livres e escravos, estrutura 

que se contrapõe ao pensamento do liberalismo europeu. 

 

Para as artes, Nabuco expressa um sentimento comparável quando protesta contra o 

assunto escravidão no teatro de Alencar: “Se isso ofende o estrangeiro, como não 

humilha o brasileiro!” (In: Schwarz, 1977, p. 13). 

 

Pautado em Joaquim Nabuco, em Sérgio Buarque de Holanda e em jornais da época, 

que aludiam ao paradoxo da escravidão por oposição ao liberalismo, Schwarz (1977) infere 

que os sistemas políticos da Europa e do Brasil são antagônicos, por isso se dava a 

impropriedade na importação das ideais liberais em um contexto em que elas não têm o 

mesmo sentido da origem. 

 A partir dessa perspectiva teórica da disparidade entre o liberalismo europeu e a 

sociedade escravagista brasileira, no ensaio seguinte, Schwarz (1977) realiza a análise do 

romance Senhora, de José de Alencar, fazendo alusão às contradições da ficção do escritor.  

O autor afirma que: 

 

[...] Onde Alencar alinhara pelo Realismo, pelas questões do individualismo e do 

dinheiro, vivas e críticas ainda em nossos dias, Machado se filiava à estreiteza 

apologética da Reação europeia, de fundo católico, e insistia na santidade das 

famílias e na dignidade da pessoa (por oposição ao seu direito). (SCHWARZ, 1977, 

p. 63). 

 

Schwarz (1977) conclui a obra concentrando-se sobre a prática do favor, relacionada 

nos primeiros romances de Machado de Assis: A mão e a luva,  Helena e Iaiá Garcia. 

Em A mão e a luva mostra a presença do paternalismo entre a madrinha rica e 

Guiomar; em Helena apresenta como Machado de Assis aperfeiçoa o paternalismo e de que 

modo a protagonista, embasada pelo sentimento cristão mostra-se dignamente diante da 

temporalidade dos bens materiais. Apesar da alternância entre a família pobre e a rica, 

mantêm-se os valores familiares. Em Iaiá Garcia, através da descrença, a protagonista se 

protege da ilusão do paternalismo e preserva a dignidade humana. 
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Realizando um contraponto com Um lírico no auge do capitalismo, Roberto Schwarz 

(2000) escreve Um mestre na periferia do capitalismo, obra na qual encontra no romance 

machadiano da segunda fase um escritor que compunha uma expressão da sociedade real, pela 

ousadia de sua forma literária, onde lucidez social, insolência e despistamento são definidos, 

na dominação de classe no Brasil, por estratégias artísticas e obscurecimento dos fatos. 

Schwarz (2000) observa que os artifícios e a vontade de chamar atenção dominam o 

começo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, observando também que Brás Cubas é um 

narrador que invade a cena, as intromissões representando o recurso machadiano mais 

proeminente.  

Segundo Schwarz (2000, p. 14), a crítica tratou essas intromissões como traço 

psicológico machadiano, deficiência narrativa, superioridade de espírito, empréstimo inglês, 

metalinguagem, porém do ponto de vista de Schwarz, neste estudo, ele considera esses 

aspectos como “regra de composição da narrativa”, e como estilização de uma propriedade 

inerente à classe dominante brasileira, sendo esse narrador um representante da desfaçatez 

dessa classe.  

 Quanto ao princípio formal da obra de Machado de Assis, segundo Schwarz (1977) 

convergem a volubilidade do narrador e o desrespeito à norma, sendo que a volubilidade é o 

princípio formal do livro, dissolvido na variação dos pontos de vista. 

Quanto à matriz prática, Schwarz (2000, p. 25) busca um referente para as Memórias 

póstumas e, não encontrando no campo da realidade, situa a obra num “espaço imaginário 

estranho ao balizamento nacional”.  O estudioso vai fundamentando a pesquisa “na 

volubilidade do narrador e na série dos abusos” que são reiterados por Brás Cubas na 

trajetória do romance. 

Ao dialogar com Antonio Candido, através da Dialética da malandragem, deduz que 

a “redução estrutural” ocorre por via das circunstâncias históricas que teriam sido impostas à 

camada dominante brasileira. 

Quanto ao capítulo a “implicação da prosa”, Schwarz (2000, p. 33), declara que a 

volubilidade do narrador que pauta toda a narrativa, apresenta  três justificativas: um “gosto 

pela novidade”; “abandono seco do ‘modo-de-ser prévio’”; e “inferiorização do leitor” que é 

incapaz de se ater à realidade e está pronto a fugir para o imaginário - lugar onde Schwarz 

(2000, p. 25) situa a narrativa de Machado de Assis. 

No capítulo sobre a Sorte dos pobres, Schwarz (2000, p. 55) elenca três pontos para 

explicar essas relações de poder postuladas na narrativa: a) a questão de classe, pois, no que 

se refere a Eugênia, o defeito físico, seria apenas um de álibi; b) a dominação de classe, a 
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partir da qual os trunfos humanos dos inferiores são vistos; c) a conveniência momentânea de 

uma personagem volúvel, que é Brás Cubas, sempre mudando de opinião e usando defesas 

para minimizar suas atitudes diante do outro (mas, da perspectiva de Schwarz (2000), 

deixando entrever as relações entre as classes sociais). 

Em se tratando dos ricos, Schwarz (2000) constata que o narrador é especialista em 

observar e inventar sequências de formas modernas que atendam aos interesses locais, e o 

narrador ironiza a pretensão de adiantamento cultural. Através do recurso da ironia, Machado 

teria inserido as formas da conduta humana, exploradas através do aspecto risível. 

Schwarz é da linhagem de Antonio Candido, como ele mesmo afirma no prefácio e é 

visível que inova nos estudos machadianos, adota uma visão lukacsiana do romance, 

apresentando ponto de vista marxista e realizando uma análise da “diversidade estilística” da 

prosa. 
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2.2.14 Valentim Facioli (1982) 

 

Facioli estuda o ponto de vista da narrativa das Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

além da ironia, da paródia e do pessimismo na obra machadiana. Estuda a paródia no texto de 

Machado de Assis dialogando com Bakhtim, Merquior, Riedel e Brayner. Sônia Brayner 

(1979) apresenta a definição de dialogismo e paródia à luz dos estudos de Bakhtin, mas não 

cita as obras de Luciano de Samosáta na Biblioteca de Machado de Assis e atribui as 

mudanças formais do autor de Dom Casmurro na transição da primeira para a segunda fase ao 

legado de Laurence Sterne, autor que o narrador Brás Cubas afirma ter frequentado (SÁ 

REGO, 1989). 

Facioli atribui às mudanças ocorridas entre a primeira e a segunda fase machadiana 

às transformações que sucedem na “dinâmica social” no Império a partir de 1871, indo um 

passo além de Romero, que liga as transformações literárias à Escola do Recife.  

Do ponto de vista de Enylton de Sá Rego (1989), Facioli segue a linha crítica de 

Merquior, Astrojildo e Schwarz, com um detalhe: 

 

[...] a única inovação da crítica de Facioli é a sugestão de uma relação casual entre a 

relação social – o “estatuto de classe” – do narrador e a ironia, a paródia e o 

pessimismo do texto machadiano.  (SÁ REGO, 1989, p. 19). 

 

Essa casualidade ratificaria o pensamento dos críticos pautados na corrente 

sociológica que se detém sobre os estudos machadianos.   
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2.2.15 Enylton de Sá Rego (1989) 

 

Na obra O calundu e a panaceia (1989) o autor recapitula os críticos preocupados 

com a recepção da obra machadiana, aprofundando-se naqueles que associaram o escritor 

brasileiro com a sátira que ele denominará como luciânica, uma vez que os precedentes dessa 

linhagem literária teriam bebido na fonte do escritor grego, havendo inclusive a presença de 

vasta obra do escritor Luciano de Samósata na Biblioteca de Machado de Assis
13

, conforme 

atestam pesquisas publicadas.  

Sá Rego (1989) dialoga com a crítica brasileira, afirmando que aquilo que Magalhães 

Jr. chamara de “miudezas” e insignificâncias” tem valor significativo, na perspectiva da 

tradição luciânica.  

Sá Rego (1989, p. 95) diz que um texto que escapou a Magalhães Jr. no campo dessa 

tradição foi a anedota sobre Trasilo do escritor grego Eliano. 

 

É difícil aceitar a sugestão de que Machado de Assis tivesse tido acesso ao texto de 

Eliano. Escrito em grego provavelmente no início do século III de nossa era, de tal 

texto só existiam no século dezenove raras traduções francesas e inglesas. O texto 

grego seria mais facilmente encontrado por Machado de Assis, na edição de D. 

Coray (Paris: F. Didot, 1805), e a de Hercher (1858) seria ainda mais acessível a 

Machado. No entanto, Machado não lia nem grego e nem latim. SÁ REGO (1989, p. 

95-96). 

 

O texto de Eliano é um escrito similar ao d’O navio de Pireu, mas com uma visão 

diversa sobre a loucura.  

Sá Rego elenca estudos realizados sobre Machado de Assis nos Estados Unidos e de 

escritores da década de 1980, expondo pontos positivos e negativos da crítica, mostrando o 

que há de inovação, quando se desapegam do já dito e começam a ousar e encontrar na obra 

machadiana respaldos literários que vão além do que desejavam os críticos contemporâneos 

do Brás Cubas. 

Dentre os autores estudados por Sá Rego, ele vai privilegiando aqueles que 

encontraram a presença da “satírica menipeia”, na produção machadiana, para em seguida 

adentrar na tradição luciânica. Segundo ele, Luciano “foi um fino observador dos problemas 

da sociedade e da cultura de seu tempo”, e Machado de Assis pode ser associado a ele (SÁ 

REGO, 1989, p. 206). 

                                                 
13

Republicada e atualizada In: JOBIM, José Luís. A biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: 

ABL/Topbooks, 2001. 
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Essa denominação genérica da sátira menipeia, do seu ponto de vista, era abordada à 

luz de Northrop Frye e Mikhail Bakhtin, escritores muito respeitados entre os críticos, mas 

que não apresentam um estudo sistemático sobre a sátira menipeia que é caracterizada por 

Quintiliano como “mistura de prosa e verso”, incidência que não há nas Memórias Póstumas, 

tornando necessária uma melhor definição que inclua Machado de Assis. Por isso, ao estudar 

vários autores, inclui aquele autor brasileiro na “linhagem luciânica”, uma vez que suas obras 

da segunda fase são mais representativas e trazem marcas desses autores precedentes à sua 

produção, denunciando a linhagem. 

A mistura de prosa e verso, no uso feito por Sêneca aplica-se com perfeição ao 

critério dos classicistas para caracterizar a sátira menipeia, além do uso da paródia, a mistura 

de estilos, o andamento variado e desenfreado, permitindo até cabriola retórica poder ser 

aplicado às Memórias Póstumas, principalmente quando o narrador define o estilo do livro. 

Segundo Sá Rego, Luciano de Samósata liga a tradição grega da sátira menipeia aos 

tempos modernos através de Erasmo de Roterdã e dos satiristas ingleses do século XVIII, 

saindo do obscurantismo da Idade Média e sendo retomado em Roterdã que influenciou 

diretamente Robert Burton, indiretamente Sterne, e consta da Biblioteca de Machado de Assis, 

além de haver outros exemplares da tradição luciânica que Machado cita.  

Quanto às similitudes do narrador, Luciano, assim como Machado de Assis, teria 

privilegiado um tipo que fica presente no texto, mas que vê o mundo do alto, ou ainda, um 

tipo que não permite identificar com absoluta precisão a sua visão de mundo, assim como 

ocorre com o personagem brasileiro das Memórias Póstumas. Ao encontrar a tradição 

luciânica no Elogio da loucura “parodiado” por Machado de Assis no Elogio da vaidade 

(1878), como Erasmo também influenciou Robert Burton e Laurence Sterne, o autor do 

Calundu procura relacioná-los com o autor brasileiro. 

Northrop Frye é um dos primeiros a analisar Burton e a vinculá-lo com a sátira 

menipeia, mesmo antes de Swift, sequenciando essas inter-relações com Erasmo de Roterdã e 

chegando até Sterne. Com este último Machado de Assis também se relaciona. 

Ao procurar os ecos da “tradição luciânica” em Machado de Assis, o crítico introduz 

o estudo, anunciando a presença de obras de Luciano de Samósata na biblioteca particular do 

autor brasileiro, catalogada por Jean-Michel Massa, segundo ele, catálogo ainda incompleto, 

mas atualizado pelo mesmo autor em 2001
14

.   

                                                 
14

 Republicada e atualizada In: JOBIM, José Luís. A biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: 

ABL/Topbooks, 2001.  
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Além de buscar indícios na Biblioteca de Machado de Assis e no conto Teoria do 

medalhão, Sá Rego também aponta sucessores da tradição luciânica como Swift e Voltaire, 

registrados diretamente. Naquele conto, Sá Rego encontra cinco pontos convergentes com a 

sátira menipeia, dentre os quais: diálogo; citação direta do nome de Luciano; função histórica 

de Luciano na tradição da sátira; uso de citações intercaladas e finalmente o fato de o texto de 

Machado de Assis poder ser lido como paródia do texto O professor de retórica de Luciano. 

No episódio de A Ilha dos Sonhos aponta referência explícita no capítulo LXIV de Dom 

Casmurro, no qual o protagonista faz referência à História Verdadeira II, de Luciano. Em O 

diálogo dos mortos, em crônica de 30 de agosto de 1901, por ocasião da morte de Eduardo 

Prado, também há referência explícita a Luciano. 

Para realizar a interface dos ecos de Luciano em Machado de Assis, Sá Rego 

seleciona apenas cinco temas: a loucura e a imaginação, o grotesco desconcerto do mundo, a 

escritura e a memória, a intromissão do riso na tragédia e o pessimismo do homem que se 

recusa a transmitir seu legado pela paternidade. Esses tópicos serão abordados 

respectivamente em os navios de Pireu, a teoria da ópera, a memória dos convivas, a queda 

do carteiro e o filho inexistente. 

O navio de Pireu está presente no capítulo CLIV das Memórias Póstumas, em 

crônica na revista A Semana de 22 de novembro de 1896, nos quais Sá Rego encontra 

apropriação por parte de Machado de Assis do diálogo de Luciano em O Navio ou os votos, 

que o autor brasileiro teria lido através de Xavier de Maistre e La Rochefoucauld.  Segundo 

Sá Rego, Raimundo Magalhães Jr. já havia feito observação similar sobre a apropriação 

machadiana, todavia sem ter encontrado valor significativo para a linhagem luciânica. 

A Teoria da Ópera dialoga com o romance Dom Casmurro e é atribuída pelo 

narrador-autor ao tenor Marcolini, aparecendo em três capítulos, e apresentando a metáfora do 

mundo como ordem e desordem, e aludindo a uma temática que não é exclusiva de Luciano, 

mas apresentando outra “metáfora secundária da queda do paraíso” de origem judaico-cristã - 

entretanto, Sá Rego acredita que ainda assim, essa teoria dialoga com Ícaro menipo ou A 

viagem mais além das nuvens. 

A memória dos convivas encontra alusão velada também em Dom Casmurro no 

capítulo LIX – Convivas de boa memória, que permite interpretações diversas, como uma 

justificativa para escrever as reminiscências, ou fonte para o leitor desconfiar do narrador que 

tem memória fraca e seletiva, como acredita John Gledson, atribuindo o sentido da frase a 

Erasmo que indiretamente cita um antigo: Luciano de Samósata. 
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Em A queda do carteiro, o autor encontra ecos de paródia em segundo grau de 

Luciano no Diálogo dos Deuses, e no romance Quincas Borba, de Machado de Assis, no 

capítulo III, por ocasião do carteiro cair e Sofia não conter o riso. A primeira opção de paródia 

é com a Ilíada de Homero, uma ressonância de Júpiter ridicularizando Vulcano pelo andar 

manco. 

Em O filho inexistente, Sá Rego dialoga com Caldwell (1960) que encontra o caráter 

“épico” ou “picaresco” no capítulo final das Memórias Póstumas, numa ligação com Sterne, 

com raízes em Cervantes, e a maioria dos críticos classifica o capítulo Das negativas 

machadianas como exemplo de pessimismo. Seguindo pela iniciativa de Caldwell (1960), o 

texto parodiado por Machado de Assis de Tristram Shandy é também parodiado pelo “Cabo 

Trim” da Anatomia da melancolia de Robert Burton, sendo que este é predecessor de Sterne 

na tradição luciânica, ecoando dessa forma a passagem de Sobre o luto. 

Ainda em busca de ecos da tradição luciânica na obra de Machado de Assis, Sá Rego 

reconhece que alguns temas, técnicas e perspectivas, não pertencem estritamente à tradição 

luciânica e elege três articulações temáticas: “a anatomia e o paradoxo”; “a paródia e o uso de 

citações truncadas”; “o ponto de vista do observador distanciado” e o falso pessimismo”.  

O falso pessimismo é um dos pontos mais marcantes na obra de Sá Rego, do ponto 

de vista desta pesquisa, negando o que a crítica anterior insiste em afirmar. Tanto Brás Cubas 

quanto Bento Santiago são o que o autor das obras disse deles: são “Homens” – que viveram 

em um tempo e compactuaram de certa forma, com as questões desse tempo. 
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2.2.16 Juracy Assmann Saraiva (1993) 

 

O circuito das Memórias em Machado de Assis de Juracy Assmann Saraiva, é uma 

volta aos romances machadianos que são de cunho memorialístico, ou seja, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Memorial de Aires. 

No seu trajeto, a autora recapitula a crítica sobre estas obras, demarcando os críticos 

contemporâneos de Machado de Assis, que foram Araripe Júnior, José Veríssimo e Silvio 

Romero, sequenciando com os estudos efetuados por biógrafos renomados, como Alfredo 

Pujol, Lúcia Miguel-Pereira, Jean-Michel Massa e Raimundo Magalhães Junior.  

Em perspectiva psicologizante, Saraiva aborda Eugênio Gomes, Afrânio Coutinho e 

Augusto Meyer. Este último também faz pesquisa de fontes na obra machadiana, assim como 

Enylton de Sá Rego, que segundo a autora, supera Meyer em virtude da investigação 

divergente no que concerne ao estabelecimento de relações entre o autor brasileiro e a sátira 

menipeia, já constatada por José Guilherme Merquior, que filia as Memórias Póstumas de 

Brás Cubas ao gênero cômico-fantástico, comprovando o conhecimento que Machado de 

Assis possuía em sua biblioteca escritores dessa linhagem. 

O estudo traz ainda autores que valorizam a reciprocidade das influências entre o fato 

social e o literário, como Raymundo Faoro, Roberto Schwarz e John Gledson.  

Após a análise dos estudiosos da obra machadiana, Saraiva envereda pelo Estatuto 

do narrador para realizar suas considerações acerca de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Dom Casmurro e Memorial de Aires e recompor as memórias machadianas sob sua ótica de 

crítica.  

A função do narrador, quando aplicada aos romances memorialísticas de Machado de 

Assis, é uma das condições para esclarecer o projeto estético do escritor e a problemática do 

narrador avança paralelamente às discussões teóricas que definem a particularidade da 

narrativa. (SARAIVA, 1993). 

Assim, ela estuda a narrativa, sob a configuração do narrador, do acontecimento 

narrado e do receptor do relato. A narrativa é o produto do ato interenunciativo e institui a 

representação do real do texto, encenada por personagens situadas em tempo e espaço, 

assentando-se sobre o acontecimento, de caráter fictício, e sobre o processo enunciativo. 

Sob a óptica histórica, Saraiva constata que duas perspectivas opostas embasam as 

discussões confluentes para a legitimação do narrador: uma é a concepção mimética da arte; e 

outra a que nega a mimese e defende o experimentalismo artístico. 
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A perspectiva mimética corresponderia à do movimento teórico-crítico situado na 

segunda metade do século XIX, assinalando que a inter-relação entre a verossimilhança e o 

modo de narrar converge para o posicionamento crítico de Gustave Flaubert e Henry James. 

(Cf. SARAIVA, 1993). 

Ainda segundo Saraiva, Flaubert formaliza através de Madame Bovary, a 

autoconsciência do caráter artístico do romance e o problema da representação do real e dos 

efeitos realísticos a serem produzidos pelo relato, rejeitando o princípio constitutivo de 

romances anteriores e escolhendo a narração objetiva, suprimindo o autor do relato e 

permitindo a evolução dos acontecimentos pelo dinamismo. 

Saraiva entende que o narrador submete-se ao caráter ambíguo e paradoxal implícito 

às entidades fictícias, porque é o protagonista da enunciação narrativa, por isso, muitos 

críticos chegaram a misturar a imagem do narrador com a do autor, apresentando um ser de 

ficção como pessoa, como ocorreu com muitos estudiosos de Machado de Assis, que 

procuraram encontrar o nome do autor nos seus personagens e estes naquele, numa tentativa 

de retirar máscaras e desvelar similaridades que são inerentes a cada entidade distinta. 

Ainda segundo Saraiva, Gérard Genette define a dupla possibilidade de organização 

narrativa, e pondera a relação que o narrador mantém com a história, realizando a distinção 

entre a ausência dele na história que conta e a sua participação como personagem, definindo-o 

como heterodiegético ou homodiegético. 

Observa também que a particularidade do agente enunciador, dessa voz que 

conforma a instância narrativa, tem ligação com determinações espácio-temporais e possíveis 

diferenças de níveis diegéticos. As primeiras delimitam o momento da narração em relação à 

história, e partir delas consideram-se quatro tipos de narração: a ulterior, a anterior, a 

simultânea e a intercalada. Quanto à superposição de atos narrativos diversos, Saraiva situa o 

narrador quanto à sua inserção nos níveis extra ou intradiegético da narrativa. (Cf. SARAIVA, 

1993). 

Saraiva mostra que Genette considera que o relato não só é emitido por alguém, mas 

que se dirige a alguém, tornando explícita a relação narrador-narratário, enquanto a instância 

narrativa não é sustentada unicamente pela participação ficcional do emissor, chamando 

atenção para o receptor do texto que age como intérprete. 

Quanto aos aspectos da temporalidade narrativa, esta se manifesta pelas reações 

divergentes entre o tempo da história e o do discurso: um é pluridimensional e o outro é 

linear. Esses indícios temporais da enunciação não só revelam discordância do tempo da 
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história, como transformam as marcas da incompatibilidade em recurso semântico, conforme 

observa Saraiva (1993). 

Enquanto elemento referencial do narrador, a categoria do tempo do discurso pode 

ser enfocada, quanto à posição da voz que fala diante dos acontecimentos diegéticos que são 

as modalidades da ordem, da duração e da frequência que são indicadores da atuação do 

narrador, determinando a particularidade do tempo da narrativa. 

Assim, se a sucessão cronológica dos eventos pode ser mensurada através dos 

indícios temporais disseminados pelo narrador, é inviável a determinação da totalidade do 

discurso, embora os procedimentos técnico-narrativos tenham por objetivo instaurar efeitos 

adstritos à temporalidade. Entre eles, Saraiva inclui o distanciamento ou a proximidade dos 

fatos, a relativização absoluta das coordenadas temporais, e mesmo a neutralização dos 

parâmetros da temporalidade inscrita nos textos em que predomina a acronia, assim a 

experimentação do tempo se transforma em evento diegético, seja por representar seu 

irrefreável fluxo, seja por configurar a “intemporalidade essencial das coisas”. (SARAIVA, 

1993). 

Quanto ao modo narrativo, Saraiva considera que são reunidos procedimentos que 

determinam a transmissão das informações, subdivididas em distância e perspectiva, e 

enquanto isso a “modulação quantitativa da informação” se junta com a perspectiva que é o 

“canal” por cujo intermédio os acontecimentos são percebidos por via da focalização 

onisciente, externa e interna. 

Segundo Saraiva, os princípios estruturalistas concebem o estatuto do narrador no 

âmbito do discurso, correlacionando à voz narrativa com as categorias da temporalidade e do 

modo.  

Depois dessa trajetória teórico-crítica de Saraiva, observa-se que ela se atém a 

especificidade do narrador nos romances autobiográficos de Machado de Assis, conectando-

os aos elementos estruturadores da ficção e da função hermenêutica.  

Ao dissertar sobre os romances machadianos em primeira pessoa, Saraiva (1993) 

percebe que nas Memórias Póstumas de Brás Cubas o narrador do além-túmulo dimensiona 

uma ilusão de vida, que se postula pela relação contratual de ambiguidade que o narrador 

impõe. 

Nessas memórias, a morte é um fator que o distingue dos demais homens, por ser o 

narrador um conhecedor de mistérios que lhe permitem uma visão plena da vida, lugar de 

onde ele revisita o eu do passado que é diferente do eu que narra: isso imprime condição 

peculiar a Brás Cubas. 
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O narrador é volúvel e mostra esses aspectos através de figuras linguísticas como as 

elipses, antecipações, retornos e iterações que provocam a deformação da linearidade 

temporal do romance, que finda por ser uma narrativa com inúmeras bifurcações. 

Em relação a Dom Casmurro, Saraiva (1993, p. 97) faz uma aproximação identitária 

do narrador Brás Cubas com o narrador Bento Santiago, colocando-os como defuntos autores, 

mas em Brás Cubas haveria ausência de vida, e em Bento Santiago enfado da vida. 

Bento usa o recurso da simulação, e acusa Capitu de ser portadora desse tributo para 

condená-la preliminarmente, no inquérito que é instaurado durante o relato das memórias. 

As memórias são pervertidas pela dissimulação, mascarando a denúncia e a 

investigação, e o narrador, ao afirmar que o maior mérito do livro é a omissão, permite inferir 

que as omissões conduzem a um jogo especular sobre a acusação. 

No Memorial de Aires, Saraiva (1993, p. 150-151) irmana os três narradores, Brás, 

Bento e Aires como sendo isolados, justificando tal isolamento por mudanças radicais; no 

caso de Aires, a aposentadoria, que implica velhice e por consequência falta de convites para 

a vida. 

Aires é um narrador que através do desvelamento das demais personagens e da 

datação dos fatos adota o relato testemunhal, mas, através de uma rede de imposturas, ele 

também adota a função de “enganador” ao intervir no processo criativo. 
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2.2.17 Alfredo Bosi (1999 e 2006) 

 

Bosi (2003), Machado de Assis: O enigma do olhar é um ensaio articulado sobre 

dois eixos de significado, no primeiro eixo, observa o olhar móvel do narrador, não derivado 

do quadro social observado; e no segundo eixo, concentra a atenção sobre os personagens 

criados por Machado de Assis, com características densas, singulares, resistentes à cultura do 

favor e dotadas de consciência que os conduzem a viver com honra. 

A partir de então, Bosi, procura entender o olhar machadiano, fugindo aos epítetos 

negativos que lhe foram atribuídos pela crítica precedente, e encaminhando-se pela 

historicidade inscrita na ficção, portando dimensões da imaginação, da memória e do juízo 

crítico, através de uma abordagem flexível, que não se limita às tendências simplistas de ler o 

narrador para qualificar as personagens. 

Dialogando com Astrojildo Pereira encontra a conexão entre Machado de Assis e a 

história do tempo em que viveu; depois, analisa Raymundo Faoro, que, à luz da sociologia 

weberiana, realiza um recenseamento funcional das personagens do romancista - sobre ele, 

Bosi afirma que a “teoria do reflexo”, acentuada por Faoro, não foi bem aceita. 

Ao analisar Roberto Schwarz, nas obras Ao vencedor as batatas e Um mestre na 

periferia do capitalismo, localiza a inspeção, à luz da concepção lukacsiana, do romance 

machadiano, pela ótica da sociologia do texto literário, que traz macrossistemas ideológicos à 

leitura da produção do autor de Memórias póstumas, alegorizados através do atraso do país 

em relação à Europa e do liberalismo da autodeterminação individual, que remete à 

modernidade.  

Com Lúcia Miguel-Pereira, Bosi encontra a leitura mais convincente no talho das 

personagens femininas, o motivo do cálculo e do suposto disfarce autobiográfico. Nesse 

diálogo com as personagens femininas, observa que: 

 

 [...] Diversamente de Pascal que, ainda cartesiano e clássico, tendia a crer na 

supremacia do habitus mental afirmando que “o costume, segunda natureza, destrói 

a primeira”, Machado prefere a ideia da fusão: “as duas naturezas não se contrariam, 

completam-se, são as duas metades do homem”. Desejo e interesse não se 

dissociam. A natural candura e a perfeita dissimulação aparecem juntas, quando 

necessário e mais de uma vez, no laboratório do analista. (BOSI, 2003, p. 21). 

 

Ainda segundo Bosi, o narrador não envereda pelo naturalismo, nem nos estereótipos 

ultrarromânticos, e encontra em Sofia e Capitu as obras-primas da maturidade machadiana. 
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Bosi localiza no processo de individualização machadiano as metáforas e as 

repetições da mesma ideia, de formas diferentes, através de alegorias e matizes graduados do 

desejo de encontrar o amor e a consideração pública. Não podendo adquirir ambos, sobrepõe-

se a consideração pública, como acontece com Virgília ao recusar-se a fugir com Brás Cubas. 

Bosi dialoga com Augusto Meyer e Eugenio Gomes na valorização da linguagem 

metafórica em Machado. Quanto à hipótese da dissociação autor-narrador, em Caldwell, Bosi 

a defende como sendo controversa, diferentemente de Roberto Schwarz, que encontra a 

“desfaçatez” para defender o “narrador embusteiro”, que de forma arbitrária ou aparentemente 

aleatória desmascara o caráter injusto da vida em sociedade. 

A obra Brás Cubas em três versões (2006) é um estudo no qual Bosi avalia o 

narrador das Memórias Póstumas à luz das três principais vertentes da crítica literária sobre 

Machado de Assis. 

Na primeira vertente encontra a leitura formalizante, de um narrador que se 

desenvolve à maneira de Sterne, inscrevendo-se na tradição da sátira menipeia, através da 

qual revê os paradoxos do defunto autor, que tem uma consciência mutável e a “volubilidade” 

inscrita por Schwarz na tradição crítica dessas Memórias póstumas. 

Na segunda vertente, que denomina de leitura cognitiva e existencial, o centro é a 

figura do humorista inserido numa conjuntura melancólica, que se reconhece no homem 

subterrâneo cunhado por Augusto Meyer e que a partir de um universo póstumo se 

autoanalisa. 

Na última vertente abordada por Bosi, ele se pauta nas correntes sociológicas, através 

das quais se estuda o narrador, e se inscreve Brás Cubas como um tipo social que é 

contextualizado ideologicamente no Brasil do Segundo Reinado. 

Bosi acredita que cada uma dessas vertentes capta um traço do perfil de Brás Cubas, 

mas nenhuma é capaz de preencher sozinha a densidade do olhar machadiano exposto por 

meio desse narrador.  
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2.2.18 Gilberto Pinheiro Passos (2003) 

 

Gilberto Pinheiro Passos, na obra Capitu e a mulher fatal: análise da presença 

francesa em Dom Casmurro (2003), ao abordar a questão do adultério, contrapõe a 

perspectiva de Machado de Assis na personagem Capitu, com Ema Bovary de Gustave 

Flaubert e Luisa de Eça de Queirós, para encontrar similitudes da personagem “tão brasileira” 

com Desdêmona de Shakespeare, Manon Lescaut de Abbé Prévost e Carmem de Prosper 

Merimée. 

Ao dialogar com Philippe Chardin observa que a tradição clássica concentrava o 

ciúme em universal e atemporal, enquanto a literatura moderna funde o sentimento e o 

aspecto social.  

Em se tratando de Machado de Assis o tema do ciúme revela o desencontro das 

classes sociais brasileiras, potencializando o universalismo e o localismo, descrevendo Capitu 

como metonímica, uma mulher que se constitui de poder e sensualidade.  Segundo o 

estudioso: 

 

Capitu não é mais a personificação da cortesã ou da cigana, mas guarda traços 

delas, ao mesmo tempo que incorpora os elementos caracterizadores da vida 

recatada da burguesia religiosa representada pela família vizinha e rica. (PASSOS, 

2003, p. 41). 

 

A ascensão de Capitu a Capitolina se dá pelo casamento com Bento Santiago, 

quando a “mulher fatal” consegue transpor o muro que é uma marca da contiguidade que os 

separava. Com o casamento, acentua-se o conflito do narrador ciumento que encontra na 

metáfora do olhar o princípio para divulgar o crime, e instituir o sumário de culpa da 

personagem e a “expiação” da voz masculina que sobrevive pela palavra às artimanhas da 

mulher sedutora e devastadora. 
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2.2.19 Hélio de Seixas Guimarães (2004) 

 

Na obra Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de 

literatura no século 19, de Hélio de Seixas Guimarães (2004), essa pesquisa se ateve apenas 

ao capítulo Brás Cubas e a textualização do leitor, que cuida da recepção das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, romance no qual o narrador provoca o leitor imaginário ao embate. 

Numa mudança de postura entre os romances de primeira e segunda fase, Guimarães 

percebe o empenho de Machado de Assis em organizar e dirigir a recepção de sua obra, por 

meio da instância discursiva, um tanto ambígua, mas situada a meio caminho entre o escritor 

Machado de Assis e seus narradores, que assumem uma função estética. 

Machado de Assis, por via dos próprios romances, associa essa nova maneira de 

escrever às obras de Stendhal, Sterne e Xavier de Maistre, permitindo refletir sobre o caráter 

programático e consciente da mudança que se dava com Brás Cubas. Mudanças refletidas 

também nas reações da crítica, quando um redator da Revista Ilustrada, com o pseudônimo de 

D. Junio, percebia o potencial agressivo do livro e tirava o corpo fora, ao afirmar: “Eu, com 

certeza, não apanho o piparote
15

”. O editor era “um leitor” que se negara a embarcar no jogo 

promovido pelo narrador com o intento de angariar “leitores ideais”. 

Machado faz troça da incompreensão dos seus contemporâneos, ao deslocar tudo 

para o além, transformando o narrador em póstero e atribuindo voz ao morto. A dúvida 

provocada pelo narrador conduz à relativização nas Memórias póstumas, obra que promove o 

desejo de se compreender a relatividade dessa posteridade. 

A narrativa insulta as crenças religiosas e as concepções dos escritores oitocentistas 

de que a compreensão de suas obras só seria possível na posteridade, pois Machado cria um 

narrador póstero que coloca os leitores de qualquer tempo na situação de retrógrados.  

À luz de Roberto Schwarz, observa-se que a volubilidade do narrador desnorteia o 

leitor num processo em três tempos, os quais constituem o ritmo da narração, que afirma uma 

novidade; desqualifica a novidade e inferioriza o leitor. 

Guimarães afirma que a ideia do artista como homem morto que fala à posteridade 

era moda a partir do Romantismo e que Machado de Assis toma a proposição ao pé da letra, 

para pervertê-la com Brás Cubas. 

Embasado em Roland Barthes, com o texto “A morte do autor”, Guimarães  critica a 

tirania do Autor na literatura e na crítica contemporânea,  segundo a qual “a explicação” da 

                                                 
15

 In: Guimarães (2004, p.185).  
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obra está ao lado de quem a produziu, pois Brás perverte essa noção, ao colocar-se no futuro 

em relação ao seu livro. 

Na perspectiva de Guimarães (2004), a relação entre autor-narrador e leitor que surge 

ficcionalizada nas Memórias Póstumas parece absurda. O tipo de comunicação postulada na 

obra é uma dialética considerada “impossível” em qualquer nível de racionalidade.  

Do ponto de vista da razão, seria “impossível” a comunicação entre o mundo dos 

vivos e dos mortos, a partir desse prisma, Guimarães (2004) explica a natureza linguística das 

instâncias de autoria e da recepção. 

Brás Cubas afronta a conversão, não é confiável, abandona o olhar em terceira 

pessoa, manifesta seu pessimismo pela negação da possibilidade de qualquer certeza diante 

dos fatos, incorpora ao texto o problema da interlocução e recepção, e o leitor torna-se 

desabono para o livro, que é o que restou da vida de Brás; no entanto, segundo Guimarães, 

com todas as dissensões, Memórias Póstumas teve recepção pequena na imprensa, constituída 

pela crítica de Capistrano de Abreu, de Urbano Duarte, e o registro do lançamento em duas 

notas publicadas: uma na Revista Ilustrada e outra na Gazetinha, ficando aquém do 

repercutido romance O mulato, de Aluísio Azevedo.  
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2.2.20 Celeste Ramos e Sérgio Vicente Motta (2006) 

 

O livro À roda de Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma antologia organizada 

por Celeste Ramos e Sérgio Vicente Motta, por ocasião da I jornada de estudos sobre 

Machado de Assis, junto com o Programa de Pós-graduação em Letras da UNESP, Campos 

de São José de Rio Preto e a maioria dos escritores faz parte do corpo docente da instituição. 

A obra está subdividida em cinco partes, e inicialmente contempla assuntos sobre a 

Tradição e a Crítica; o segundo grupo aborda o experimentalismo e a leitura; o terceiro tem a 

preocupação com os romances e a crônica machadiana; seguindo com o tópico sobre 

Intertextualidade e identidade e finalizando com estudos sobre as Perspectivas teóricas. 

Dentre essas partes, interessa a esta pesquisa o artigo de Sérgio Vicente da Motta no 

texto A viagem de Brás Cubas na lombada de um livro de ouro, que versa sobre a tradição e a 

crítica, além de caracterizar a forma narrativa, os demais artigos serão mencionados, em 

virtude da relação com Machado de Assis. 

Motta (2006) observa o processo de composição das memórias, estabelece elos com 

a tradição satírica latina através de recursos como a autobiografia-viagem, o memorialismo, o 

fantástico e a metamorfose. 

Para estabelecer os elos com a tradição satírica latina, Motta (2006) instaura uma 

conexão entre O Asno de Ouro, de Apuleio e as Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis. 

O artigo de Motta (2006) busca os procedimentos formais que remetem a 

metanarrativa ou intertextualidade nas duas obras, elegendo o padrão narrativo da 

autobiografia-viagem e o papel histórico da autobiografia. 

Na concepção de Motta (2006), a autobiografia conduz a razão literária do “retrato” 

ou “história do escritor”. O artigo focaliza a problemática da narração em primeira pessoa, 

iniciando a pesquisa pelo Prólogo da terceira edição da obra machadiana em busca de tais 

aspectos. 

O estudioso localiza o metatexto no jogo autor-narrador que assina a advertência Ao 

leitor no romance machadiano, trazendo novamente o diálogo sobre a dúvida de Capistrano 

de Abreu e a intuição de Macedo Soares que são imiscuídas no discurso ficcional, abrindo 

assim a fresta da filiação do livro com Maistre, Garret e Sterne, enquanto o narrador 

machadiano efetiva uma viagem diversa dos antecessores seguindo a roda da própria vida e da 

vida alheia.  
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O estudo sobre Machado de Assis responde a indagação de Capistrano e de Macedo 

assinalando que as Memórias Póstumas são um romance e tem filiação com as narrativas de 

viagem, caracterizando-se por apresentar um gênero moderno e híbrido, associando-se com a 

sátira menipeia e com a confissão, com formato memorialista e remotamente vinculado com a 

sátira latina. (MOTTA, 2006, p. 15-16). 

O mesmo autor observa que o enquadramento das Memórias Póstumas no gênero 

romance é consequência do desdobramento da antiga poesia épica, que renasce na forma 

moderna como: 

 

 [...] o reencontro das vertentes da “História” e da “ficção”, cuja bifurcação, na 

árvore genealógica do gênero narrativo, deu-se a partir do tronco épico, na passagem 

da epopeia oral grega para a invenção da narrativa em prosa escrita. SCHOLES e 

KELLOGG (1977). 

 

Silvia Maria Azevedo com o texto A educação do leitor em Machado de Assis: da 

crítica literária às Memórias Póstumas de Brás Cubas estuda como a crítica literária 

machadiana tinha preocupação do autor com o leitor e avalia a participação do leitor no 

romance. 

Antonio Manoel dos Santos Silva com a Figuração, leituras e formatividade em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas observa a intencionalidade do romance experimental, 

focalizando a presença de códigos e a interlocução com leitores virtuais e móveis. 

Maria Heloísa Martins Dias com A atualidade do “Velho Diálogo” machadiano: o 

vazio-pleno da linguagem analisa o capítulo LV do romance machadiano, buscando expor a 

ruptura da narrativa com os moldes tradicionais. 

Lúcia Granja trata de Machado de Assis, crônica, ficção e travessia: Memórias 

Póstumas de Brás Cubas e analisa crônicas das Notas semanais pela ótica da mudança da 

ficção que ocorre na produção machadiana. 

Maria do Carmo Molina Dias estuda Dois escravos no Discurso Machadiano 

localizados na crônica e no romance, enfatizando o processo polifônico como crítica à 

escravatura. 

Maria Celeste Tommasello Ramos estuda o Tempo perdido e tempo recuperado em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e La Coscienza Di Zeno procurando homologias no 

tempo e na imaginação nos romances de Machado de Assis e de Ítalo Svevo, observando as 

inovações de ambos no panorama de suas épocas. 
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Cláudia Maria Ceneviva Nigro estuda Memórias póstumas de quem?: a construção 

da identidade em Brás Cubas construindo as relações intertextuais e dialogando com o Livro 

de Jó.  

Roxana Guadalupe Herrera Alvarez estuda O autor implícito e a instauração da 

ironia em Memórias Póstumas de Brás Cubas à luz de conceitos instituídos por Wayne C. 

Booth na obra A retórica da ficção (1980) e buscando compreender a ironia na obra 

machadiana. 

Moema Cotrim Saes observa A vida sob a perspectiva de um defunto-autor: 

Memórias Póstumas de Brás Cubas estudando aspectos da ironia contrapondo-se ao aspecto 

agregador e construtor da analogia no tema vida e morte. 
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2.2.21 Ronaldes de Melo e Souza (2006) 

 

O romance tragicômico de Machado de Assis (2006) traz a tese da originalidade do 

romance machadiano na literatura ocidental. Os argumentos que comprovam essa tese são 

compostos de duas partes: a teórica, que esclarece a arte machadiana da ficção narrativa; e a 

analítica, na qual Souza procura explicar a ironia, que apresenta relação estrutural desde 

Ressurreição até o Memorial de Aires. 

Souza observa que o estatuto do narrador machadiano é peculiar, porque se comporta 

como mediador dramático, compondo através de múltiplas máscaras narrativas, para 

constituir a diversidade dos eventos narrados. 

Segundo Souza, esse narrador machadiano se dramatiza em inumeráveis personagens 

que atuam no teatro do mundo histórico-social, transformando-se em função do papel 

desempenhado. Souza alerta que esse narrador não deve ser confundido, nem com o narrador 

maneiroso e leviano de Silvio Romero, nem com o narrador volúvel de Roberto Schwarz, 

porque ele representa os outros eus, e não o próprio eu. 

Souza insere o romance machadiano na tradição literária da ficção irônica que se 

reporta ao drama aristofânico e se concretiza na constituição do romance moderno, filiado ao 

quixotismo exemplar em oposição ao realismo formal.  

Analisa e interpreta a forma e o sentido de cada romance machadiano, desde 

Ressurreição para atestar a modernidade desde a primeira obra e não apenas a partir das 

Memórias póstumas. 

De acordo com Souza, a argumentação sobre a modernidade da ficção machadiana 

ocorre na interlocução com a história da recepção crítica dos romances e encontra o ápice na 

crise do sujeito cindido, evidenciando-se na representação do personagem machadiano, 

adiantando a transmutação de valores sintetizados na tríade metafísica da unidade, 

causalidade e finalidade. Para Souza, a encenação da insubstancialidade constitui o sentido 

revolucionário da ficção machadiana. 

Em Ressurreição, Machado de Assis cria Felix, que seria antagonista de si mesmo, 

induzido por forças opostas que se constituem na atração amorosa por oposição à aversão 

ciumenta. 

Segundo o estudioso, o drama machadiano se distingue dos gêneros tradicionais da 

comédia e da tragédia, representando-se como tragicomédia numa acepção dionísica e não 

apenas na fusão do trágico e do cômico. A ironia é proveniente do reconhecimento de que o 
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ser do homem e do mundo reside na duplicidade, e esse fator desafia o discurso canonizado da 

tradição ocidental. 

O ponto de vista fixo do narrador machadiano desaparece, assumindo múltiplas 

perspectivas narrativas, ele se despersonaliza para assumir a personalização de outros eus 

multiperspectivados. O narrador não transmite ideologia, nem aceita o papel doutrinário. Ele 

encena a disputa das ideologias, estimula a reflexão crítica; o narrador é verdadeiro apenas 

por configurar um ponto de vista. 

Desde 1897, com Silvio Romero, a crítica não consegue definir a natureza e a função 

do narrador “mutante” de Machado de Assis, então Souza defende a tese de um narrador que 

difere de si mesmo. 

Para Souza, Brás Cubas representa peças de todos os gêneros, que constituem a 

teatralização narrativa: por isso, Souza discorda de Merquior e Sá Rego, já que a filiação que 

eles fazem é uma redução da ficção machadiana que não se limita a nenhuma atitude 

categórica de condenação de tudo e de todos. 

Souza encontra no diálogo intertextual de Machado de Assis com o drama 

aristofânico o narrador que faz um movimento de aproximação, no qual o narrador sintoniza-

se com o personagem para representar a disposição mímica, para depois realizar o 

distanciamento crítico no qual submete o drama ao questionamento irônico. 

Quando Machado de Assis adota a perspectiva dual, revoluciona a estrutura narrativa 

de terceira pessoa e a situação da narrativa de primeira pessoa. Memórias póstumas de Brás 

Cubas se evidencia pela adoção complexa desse processo narrativo. 

Há desdobramentos do narrador e protagonista, que é o defunto-autor e se comporta 

ora como espectador, ora como ator; assim, tem-se duas perspectivas narrativas, uma 

constituída pela autoconsciência crítica do narrador, e a outra pela experiência passional do 

protagonista que indica o narrador distanciado de si mesmo, cindindo o eu de agora, no eu de 

outrora.  
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2.2.22 Antonio Carlos Secchin, Dau Bastos & José Luís Jobim (2008) 

 

A obra Machado de Assis: novas perspectivas sobre a obra e o autor, no centenário 

de sua morte, organizada por Secchin, Dau Bastos e Jobim, contem quatorze ensaios de 

conferencistas do I Seminário Machado de Assis, ocorrido de 8 a 11 de agosto de 2008 na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Nesta obra, vamos nos ater aos artigos que tratam especificamente das obras 

machadianas da qual esta tese se propõe, e o artigo de Pablo Rocca, no ensaio Os 

contrabandistas: tensões e fundamentos da primeira circulação de Machado de Assis no Rio 

da Prata, que aborda a questão das articulações literárias no contexto interamericano, será 

abordado em um capítulo sobre Machado de Assis nas Américas.  

Os ensaios contemplam vertentes relativas à crítica, crônica, ficção, poesia e o teatro 

machadiano e procuram ampliar as possibilidades de leituras sobre o autor fluminense.  

Alcmeno Bastos, no ensaio, A conspiração do talento: Machado de Assis e o “caso” 

Castro Alves, faz uma análise da correspondência trocada entre José de Alencar já consagrado 

e Machado de Assis em processo de reconhecimento à época.  

A intenção de Alencar ao solicitar o juízo crítico de Machado era apresentar Castro 

Alves ao meio literário fluminense, que procurava encenar “Gonzaga” no Rio de Janeiro. A 

participação na análise da peça confirma que a posição de Alencar enquanto autoridade 

literária e de Machado de Assis, enquanto primeiro crítico literário brasileiro.  

Benjamin Abdala Junior, com Graciliano, leitor de Machado de Assis contrapõe o 

narrador de São Bernardo que é Paulo Honório ao Bento Santiago de Dom Casmurro através 

da temática comum a ambos: o ciúme. 

Abdala expõe os narradores como personalidades complexas que através do 

agenciamento discursivo expõem facetas contraditórias de suas personalidades. Cada um dos 

narradores-personagens, ao seu modo e nas suas contradições, procura convencer os leitores 

de que foram traídos. 

Paulo Honório chama a atenção por causa do “pacto de alienação” promovido pela 

diferença entre o narrador e a esposa, posto que a professora Madalena domine o 

conhecimento que ele não tem, enquanto Bentinho admira em Capitu e em Escobar as partes 

que são sua fraqueza. Depois da morte de Escobar, Bentinho torna-se um ser dividido e não 

conseguindo suportar o poder de Capitu sobre ele, exila-se, exila a todos por meio das 

indefinições da narrativa. 
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Hélio de Seixas Guimarães, apresenta Machado de Assis e o paradigma Inglês, 

aborda o uso das referências inglesas na obra de Machado de Assis que criaram um contraste 

com os modelos franceses, proporcionando um choque para os críticos nacionais que à época 

não compreenderam a adesão de Machado de Assis a escritores que estavam fora do 

parâmetro em voga. 

No Brasil, o único crítico que teve a sensibilidade de associar e compreender a 

relação de Machado de Assis com os humoristas ingleses foi Artur Barreiros, enquanto outros 

como Silvio Romero preferiram chamá-lo de macaqueador de Sterne, enquanto, Raul 

Pompeia alertou para que fosse realizada uma leitura mais apurada do autor de Dom 

Casmurro. Essa fuga aos paradigmas franceses criaria no país um escritor que superava os 

“ismos” de seu tempo.  

O diálogo com Swift, Fielding, Sterne, Lamb, Carlyle, Tackeray e Pope custaram o 

preço da incompreensão pela crítica daquela época, que inicialmente, fora pouco capaz de 

associar a relação aparentemente fortuita a uma linhagem de satiristas anglófonos. 

Henriqueta do Couto Prado Valladares põe os Olhos no palco: encenações de Flora 

em Esaú e Jacó e expõe o jogo de mudança de papel de alguns personagens do Esaú e Jacó de 

Machado de Assis, encontrando em Flora uma personagem inexplicável, indefinível que 

através de discurso do narrador se transmuta em “filosofia, arte, música, leitura e história”. 

Mostra que a personagem Flora ainda não alcançou o mesmo espaço que Capitu tem 

na Literatura Brasileira e para comprovar o pensamento elenca alguns estudos sobre Capitu e 

o controverso caso da traição. 

Fundamentando-se em Wolfgang Iser e em Hans Robert Iauss, Valladares mostra o 

texto-jogo no qual o sujeito põe-se a jogar o jogo das encenações. A busca pelo ideal de 

perfeição de Flora compara-se ao drama do artista na busca constante de encontrar o ser das 

coisas, insubstancial, equiparado a um fantasma, numa busca pelo não palpável. A 

personagem Flora seria a agente de uma postura crítica contra o cerceamento das instituições 

sociais contra a subjetividade. 

José Luís Jobim estuda o Foco narrativo e memórias no romance machadiano da 

maturidade, um texto de relevância para este estudo porque Jobim diz que as Memórias 

Póstumas receberam à época de sua publicação uma variedade de críticas, desde as 

protocolares que incluíam interrogação sobre a própria filiação da obra à categoria genérica de 

romance, conforme assinala Raul Pompeia, ao alegar ser o romance “alguma coisa a mais”, 

enquanto Capistrano de Abreu questiona se a obra é um romance. 
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Essa “alguma coisa a mais” vem sendo questionada e Jobim se atém a esse ponto da 

crítica para argumentar que o romance machadiano da maturidade permite deixar em aberto a 

“tal coisa”, atualmente mais observada pelos críticos. 

Na subseção Machado e o realismo/naturalismo, Jobim reforça que os escritores 

dessa época ou filiação tinham predileção pela narrativa em terceira pessoa porque buscavam 

uma espécie de “objetividade absoluta”, desejo irrealizável, cuja realização mais próxima 

seria a “enunciação quase objetiva”, que informa em terceira pessoa fatos, eventos e objetos 

da narrativa, conforme Michal Glowinski. 

Machado, avesso ao realismo, conforme se pode constatar em sua crítica a Eça de 

Queirós, acusando-o de apenas inventariar os fatos, sem supostamente esquecer e nem ocultar 

nada, prefere o caminho da “poética da sugestão”, com narrador em primeira pessoa e com 

um vazio a ser preenchido. 

 Ao estudar o foco narrativo de Brás Cubas, retomando Bosi (2006, p.7), Jobim 

relembra que o crítico paulista considera que Machado passou a lidar com o foco narrativo de 

primeira pessoa nas Memórias póstumas, atribuindo ao uso da primeira pessoa no 

memorialismo romanesco o caráter de procedimento retórico escolhido para conferir 

verossimilhança ao relato - quando se acredita que o narrador é a testemunha mais idônea do 

que narra. Bosi (2006, p.7) teria observado também que a perspectiva subjetiva, por assim 

dizer, do narrador - que fala somente do que viu, sabe ou lhe parece de fato - seria 

efetivamente mais “realista” do que a do narrador onisciente, que afeta conhecer tudo o que se 

passa fora e dentro das personagens, mas Jobim ressalta que, se os usuários tradicionais da 

narrativa em terceira pessoa – refere-se não só aos escritores “realistas”, mas também a outros 

que desejam obter o efeito de “realismo” deste tipo de discurso: historiadores, jornalistas etc. 

– podem supor que a narrativa em terceira pessoa apenas apresenta os fatos, tais quais 

ocorreram, mostrando a realidade tal qual ela era, provavelmente é porque não refletiram 

sobre o status desse tipo de narrativa. De fato, em outro ensaio
16

, Jobim opina que, mesmo em 

relação a discursos vistos como “objetivos”, como os da História ou do Jornalismo, Hayden 

White já argumentara que os eventos são transformados em estória pela supressão ou 

subordinação de alguns deles e pelo destaque dado a outros, através da caracterização, 

repetição temática, variação de tom e ponto de vista, estratégias descritivas alternativas etc. 

Em resumo: através das técnicas que normalmente esperaríamos encontrar, por exemplo, na 

criação do enredo de um romance. Contudo, Jobim acrescenta que, longe de serem 

                                                 
16

 JOBIM, José Luís. “Narrativa e história”. In: __. Formas da teoria. 2ª ed. Rio de Janeiro: Caetés, 2003. 
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características exclusivas do discurso literário, essas "técnicas" pertencem ao acervo 

discursivo do Ocidente; podemos lançar mão delas sempre que desejemos contar estórias, 

mesmo que não o façamos em um contexto estritamente literário. Estas "técnicas" estão 

virtualmente à disposição de todos os membros da cultura ocidental, como uma forma 

possível de produção de sentido, compartilhada tanto por quem vai contar a estória, quanto 

por quem vai ouvi-la.  

 Em se tratando de Memórias póstumas de Brás Cubas, a presença de um narrador 

defunto estabelece uma diferença, porque Brás é um narrador que existe num plano além do 

herói e do leitor e o fato de estar morto o coloca num patamar diferente dos demais homens. 

 É a morte que permite ao narrador a transcendência e promove o distanciamento, 

visto na narrativa pelo voltar-se, aproximar-se, rever-se com conhecimento e sabedoria do 

mundo dos mortos. Brás torna-se apto a olhar o mundo dos vivos, analisando através do 

mundo dos mortos quem foi o Brás vivo. 

Em se tratando do termo memórias, Jobim retoma os sentidos dicionarizados que se 

registraram em 1881, ano da publicação de Brás Cubas, no Diccionário contemporâneo da 

língua portugueza: 

 

(...) narrações históricas escritas por pessoa que presenciou os acontecimentos ou 

neles tomou parte: as memórias de D. fr. João de S. José Queiroz || Escritos em que 

o autor só trata de acontecimentos que lhe dizem respeito ou dos pertencentes à sua 

época e em que é mais ou menos interessado: As memórias de Marmontel. (JOBIM, 

2008, p. 67). 

 

Jobim também localiza no século XIX memórias famosas como as Memórias de 

além-túmulo de Chateaubriand que tem um narrador sério e vivo; mas que alude a São 

Boaventura no prefácio, porque o santo morto, “supostamente” teve permissão dos céus para 

concluir as memórias postumamente.  

No Brasil, precedem aquela obra de Machado de Assis as Memórias de um sargento 

de milícias de Manoel Antônio de Almeida, com tonalidade jocosa; Memórias do sobrinho de 

meu tio de Joaquim Manoel de Macedo, também jocosas, mas com caráter denunciador da 

corrupção da sociedade da época. Publicadas depois, as Memórias póstumas de Brás Cubas 

também apresentam caráter jocoso e trazem um tanto de todas daquelas memórias, ou seja, 

trazem a “sugestão” da presença dessas memórias anteriores. 

Ao dialogar com a perspectiva de Roberto Schwarz, Jobim afirma que, para aquele 

autor, Brás Cubas seria uma personagem tipo, representante da sociedade da época. 
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José Maurício Gomes de Almeida, no ensaio Para além do espaço e do tempo, em 

busca da essência do homem faz um levantamento da crítica e observa que até a década de 70 

do século XX, a crítica Machadiana ainda mantinha pensamentos como o de Lima Barreto, 

colocando-o na condição de alienado social e arrivista que voltava às costas a sua classe; 

Antônio Callado em 1966 prefaciando A necessidade da arte cita uma cena do Memorial de 

Aires referente à abolição e indigna-se com Machado de Assis, acusando-o de esquizofrenia e 

alienação mental. Almeida encontra através do diálogo com Roberto Schwarz na década de 

70, em Um mestre na periferia do capitalismo uma reversão da perspectiva que considerava 

Machado de Assis como um alienado. 

Almeida observa que a obra de Machado de Assis traduzia a vontade de superar as 

contingências histórico-sociais para alcançar o sentido da condição humana, além do tempo e 

do espaço; e à luz de Schopenhauer – escritor que dialoga com Machado de Assis – percebe 

que é o “espírito dos acontecimentos” que interessa e não o cenário histórico. 

Quanto à estrutura das Memórias Póstumas assemelha-se à estrutura musical, 

expondo os temas, desenvolvendo-os, variando-os, indicando-os e ganhando novas nuances 

semânticas. Essas recorrências se contextualizam em personagens que, ambientadas no Rio do 

século XIX, transcendem o tempo e o espaço, para abordar assuntos universais como a vida e 

a morte. Outra temática abordada é o tempo enquanto “ministro da morte” que tudo devora e 

está disseminado por toda sua obra. 

Em Esaú e Jacó, Almeida localiza a indiferença dos deuses para com a sorte dos 

homens, também observada em Brás Cubas no capítulo do Delírio, no qual a vida humana 

poderia ser resumida na agitação vazia que converge para a morte. 

Dom Casmurro apresentaria como temática o poder corrosivo do tempo, numa busca 

inútil do tempo perdido, uma vez que o “ingênuo” Bento fora transmutado no amargo Dom 

Casmurro, salientando o drama do ciúme ou do desgaste do sentimento no tempo. 

Em Memorial de Aires, Almeida insiste no biografismo, ao comparar o casal Aguiar 

a Machado, quando reclama da solidão e do abandono na velhice por não ter filhos. 

Lúcia Helena, no ensaio Machado de Assis: Uma ficção em desassossego e à luz de 

Maria Gabriela Llansol, traz à tona um dos ícones da modernidade: o eu, que expôs o homem 

à estatura de sua responsabilidade e solidão. 

Encontra uma explosão de eu(s) partidos em natural, social e individual, expostos 

como em Robinson Crusoé - solitário e empreendedor, ilhado e buscando criar um mundo 

novo a partir dos destroços da antiga civilização. 



78 

 

Aludindo a Hannah Arendt, observa que a indiscrição e ausência de vergonha, 

enquanto fenômenos do final do século XVIII, são culminados com as confissões de Jean-

Jacques Rousseau nas quais ocorre a exposição diante do leitor anônimo e, a partir de então, 

vai-se fortalecendo o “romance epistolar” e o “romance de formação” que ostentam a 

intimidade de um eu que era considerado como autobiográfico. 

No Brasil, Lúcia Helena encontra nos árcades, à luz de Antônio Cândido, o “degelo 

do eu” que conduz à intimidade lírica; em Alencar inicia-se a preocupação com esse eu que 

alcança autonomia com Machado de Assis e cria o “casulo da subjetividade esvaziada”, 

construindo a “poética do desconforto” através da ironia e do distanciamento temporal, 

contrariando as ideologias anteriores. 

Luis Felipe Ribeiro, no ensaio Um canário cheio de ideias observa que no conto 

Ideias de Canário (1899), assim como em O alienista (1881), Machado de Assis desfere 

criticas demolidoras aos cientificistas do século XIX. N´O alienista, ironiza o positivismo, 

reduzindo-o à matéria de loucura. Dois contos com temáticas convergentes, nos quais se dá a 

desqualificação do narrador e da matéria narrada, criando um paradoxo e modalizando o 

distanciamento narrativo, como também acontece em Brás Cubas (1881), quando o autor 

atribui a responsabilidade a um aristocrata de duvidosa moral.  

Maria Elizabeth Chaves de Mello, no ensaio Machado de Assis e o olhar francês 

sobre o Brasil (2008) encontra no final do século XVIII e início do XIX um país vivenciando 

o momento de consolidação da independência, enquanto que o Iluminismo na Europa criava 

conceitos que eram incorporados e aplicados pela crítica brasileira. Como os críticos da época 

de Machado de Assis estavam entranhados das ideias positivistas e impressionistas de 

inspiração francesa, faz-se importante rever esse olhar francês sobre o Brasil. 

Mello (2008) localiza em Machado de Assis a visão de uma crítica nacional realizada 

como “atividade pedagógica” e como “projeto de construção nacional”. No Instinto de 

nacionalidade, Machado sente falta da critica “doutrinária”, ao molde da existente em outros 

países, e que contribuiria para a autonomia do Brasil como nação independente. Em 1879, 

com A nova geração, apresenta a preocupação com a importação de ideias e o desejo de 

liberdade intelectual dos brasileiros em relação às ideias europeias.  

Quanto ao Naturalismo, Mello (2008, p. 110-111) observa que Machado de Assis, 

“sutilmente” sugere como uma reação ao Romantismo, e que seria consequência dos avanços 

da ciência, ou seja, o naturalismo era um movimento de importação. 
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Mello (2008, p. 111) considera que Machado de Assis na qualidade de crítico, 

percebeu e procurou orientar os novos autores para que adaptassem o conhecimento à 

realidade brasileira. 

Ao ser citado por Machado de Assis, no estudo crítico A nova geração, Silvio 

Romero, cria toda a polêmica que culmina na publicação do livro Machado de Assis: Estudo 

Comparativo de Literatura Brasileira. 

No livro de Romero sobre Machado de Assis, torna-se visível a ascendência do 

escritor sergipano, através de teorias também importadas e que estão pautadas em nomes 

como: Montesquieu, Taine, Renan, Comte e Gabineau. 

 A reação de Romero ao responder a crítica feita por Machado de Assis, evidencia-se 

estando pautada na concepção determinista, positivista e tainiana, dessa forma, não 

identificando o enquadramento de Machado de Assis com essas posições críticas,  as quais 

foram sendo desmentidas pela construção machadiana que se coloca muito aquém dessas 

teorias. 

Maria Elizabeth Chaves de Mello constata que, no combate de acusação e defesa, 

respectivamente, entre Romero e Veríssimo, ambos estão imbuídos das ideologias francesas, 

positivista e deterministas.  

Para provar a brasilidade de Machado de Assis, Veríssimo seleciona aspectos da obra 

do autor de Dom Casmurro, entretanto, ele não consegue se desligar das teorias que dominam 

o século XIX, mesmo captando Machado de Assis como um escritor peculiar. 

Em Memórias Póstumas, Elizabeth Chaves de Mello encontra o meio que Machado 

de Assis encontrou para responder as controvérsias em torno do próprio nome, escapando à 

retórica vazia e ao vazio de ideias concatenado na Teoria do medalhão, que acentua a relação 

entre a retórica e o poder. Finaliza o ensaio observando que Machado de Assis força o leitor a 

refletir, e hipoteticamente infere que, para o autor de Brás Cubas, a ficção seria uma arma de 

reflexão eficaz. 

Marli Fantini Scarpelli (2008), no ensaio Dom Casmurro: do real ao relato, observa 

que existe uma consciência, da parte de Machado de Assis, que está  relacionada ao caráter 

falho e lacunar da escrita de memórias. 

De acordo com Scarpelli (2008, p. 125), na produção literária machadiana, existe no 

“processo rememorativo”, seja esse processo “deliberado ou inadvertido”, mecanismos que 

podem ser equiparados aos processos da tradução, da transcrição e até da traição. 

Segundo Scarpelli, Dom Casmurro é um romance emblemático porque obscurece 

gradativamente os limites entre história e ficção, original e tradução, identidade e reinvenção. 
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Para a estudiosa, Bento Santiago usa a máscara de desdém e perde tempo para 

explicar o título da obra como estratégia para desviar a atenção do leitor em relação ao 

verdadeiro problema, que consiste na antipatia que inspira nos vizinhos, numa tentativa de 

atrair a consideração do leitor diante de um suposto trauma pessoal. Quanto a construção do 

próprio nome, Bento sugere ser uma pessoa abençoada e Santiago propõe o oposto (mal)dito, 

resultando na polarização entre o bem e o mal, observados como causa do ciúme no Otelo 

Shakesperiano. 

Para escrever, Bento elenca como motivos o desejo de “atar as duas pontas da vida”, 

porém falta ele próprio, já destituído de laços e de testemunhas além dele próprio. Escreve 

uma autobiografia, que para Scarpelli é “narrativa errática e reversível”, na qual o narrador 

usa a máscara da ironia, da superioridade e do desdém para revelar seu temperamento frágil 

através de uma personalidade dúbia: mente, dissimula e faz-se de vítima, pondo em suspeição 

a verdade das afirmativas. 

A “verdade pura” de sua autobiografia é um artifício retórico para iludir o leitor e 

convencê-lo de que é digno de confiança. Apesar de usar álibis e provas para autenticar a 

verdade dos dados, ele passa a oferecer indícios de falsificação, ao defender a verossimilhança 

como verdade. 

Scarpelli (2008, p. 129) nomeia a narrativa como sendo uma (meta)autobiografia 

comprometida com a verossimilhança, com os “atos de fingir” e com o pacto ficcional que 

comprova o texto não como discurso qualquer, mas como discurso encerrado, como propõe 

Iser. 

O leitor é lançado no jogo de insinuações, incertezas e espelhos, com o propósito de 

confundi-lo, e situa o narrador como sendo um ser de ficção que usa a imaginação e a ficção, 

para preencher o abismo que existe entre o Engenho Novo e Matacavalos -  esse abismo seria 

uma travessia espacial e temporal. 

À luz de Barthes, Scarpelli vê a escrita como uma criação e procriação, uma luta para 

dominar o sentimento de morte e de anulação integral que Bentinho tinha que transgredir, 

para constituir sua autonomia em relação à mãe autoritária. 

A memória estaria sintetizada na fala sobre livros falhos ou confusos que reiteram 

seus métodos de recepção, adulteração e pilhagem, incitando o leitor a usar o mesmo método, 

ao ler Dom Casmurro, dotando o leitor da consciência teórica. 

No subtítulo Construção e desconstrução a autora inicia o capítulo afirmando que: 
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Visto ter encontrado, numa versão satânica da Sagrada Escritura, explicações para 

sua própria vida, Dom Casmurro a adota como modelo operatório para a construção 

de sua autobiografia. Trata-se de uma alegoria criada por Marcolini, um tenor que 

perdeu a voz, para explicar a “verdadeira gênese” da tragédia humana. Ao apropriar-

se de uma forma ressentida e transgressora de tradução (em consonância a um tenor 

que “perdeu a voz” ou a Dom Casmurro, que começou “por não ter nascido”), o 

narrador emprega meios diferentes para obter efeitos análogos ao da farsa satânica. 

(SCARPELLI, 2008, p.133). 

 

Assim, (SCARPELLI, 2008), ao trilhar no discurso da versão satânica das Sagradas 

Escrituras, interposto por Dom Casmurro, infere que o narrador machadiano encontra nessa 

versão profana, a explicação para sua vida e adota como modelo para a sua antologia.  

E, por meio dessa tradição ficcional, usa a escritura profana como uma estratégia 

para sobreviver e superar os traumas, legitimando e transcriando sua história pessoal e 

familiar, mascarada de autobiografia. 

A verdade torcida é o instrumento de adesão à tradução satânica de “verdade” e de 

“origem” para reescrever a própria história, mesclando o vivido, o imaginado e o 

ficcionalizado nas memórias, pouco fidedignas e convenientes ao sujeito que se mostra 

estrangeiro a origem, batismo e tradição familiar. 

O reatar-se do narrador na busca do tempo perdido  é o simulacro do lugar de origem 

que não restaura as presenças,  e com o fracasso instaura-se o “era uma vez” às avessas, 

reeditado na desconstrução, que se inicia com a ida ao teatro assistir Otelo, quando se dá a 

identidade com o drama, fundindo “realidade”, “ficção”, ”verdade” e “verossimilhança” 

superpostos e comportando o teatro dentro do teatro, reproduzidos pela cegueira e equívoco . 

Scarpelli encontra como problema da obra machadiana a apropriação não como 

plágio, imitação ou submissão, mas como transcrição ou apropriação criativa que se ilumina 

do original, iluminando-o e aproximando-o da língua sagrada, (meta) ficcionalizando 

conceitos da modernidade no século XX, como a “tarefa do tradutor” Benjaminiano, ou ideia-

conceito de Borges segundo a qual “cada escritor cria seus precursores”. 

Esses aspectos propostos por Machado de Assis através da ficção põem em crise 

noções positivistas como original, origem e verdade “provada” no Dom Casmurro que se 

escreve a si mesmo, violando, transgredindo e adulterando o original, e rompendo com a 

fidelidade ao projeto proposto. 

Regina Zilberman faz a Leitura de folhetim de um conto do “Jornal das Famílias”, 

jornal que pertencia à Garnier e no qual publicava desde 1864. Em 1865 publicara dois 

capítulos da novela Confissões de uma viúva moça, que em 1870 integraria os Contos 

fluminenses. 
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A história é narrada pela viúva que com intimidade dirige-se a uma mulher casada 

compartilhando a privacidade da correspondência, fator que mostra, numa sociedade 

patriarcal da segunda metade de século XIX, não ser permitido que um homem tivesse 

intimidade com uma mulher casada. O gênero feminino empregado na novela comprova que a 

correspondência era trocada entre duas mulheres, amigas próximas. 

Segundo Zilberman, até 1865, Machado de Assis tinha publicado pouca ficção e 

todas no Jornal das Famílias. O conto em questão apresentado pela voz feminina, único com 

tal característica, apresenta um elemento transgressor. Machado devia ter consciência de que 

relatos ficcionais, memorialísticos, raros no Brasil nunca tinham sido produzidos na literatura 

brasileira.  

Zilberman resume os dois primeiros capítulos do conto, pautando-os em duas 

correspondências entre a narradora e a amiga, em primeira pessoa, e traz um enigma; a voz 

feminina transgride o contexto da sociedade patriarcal e sugere um adultério, incitando a 

curiosidade do leitor que conheceria o desfecho no mesmo jornal um mês depois. 

A autora observa que os comentários metalinguísticos decorrem da menção do 

gênero literário correspondência, que é um documento privado que se expandia e se mostrava 

fecundo à época em que o romance se difundia entre o público leitor do século XVIII – o 

romance epistolar cultuado na França por Rousseau (1712-1778), e Laclos (1741-1803); na 

Inglaterra por Richardson (1689-1761) e na Alemanha por Goethe (1749-1832). 

A carta, no conto machadiano, ocupa duplo papel porque é o instrumento de 

comunicação que faz a interlocução entre Eugênia e Carlota e ao mesmo tempo é o elemento 

de sedução usado por Emílio junto a sua vítima, que protagoniza o conto. 

O segundo capítulo é menos pródigo de metalinguagem, fazendo retrospecto 

narrativo às Memórias de um sargento de milícias, comparando seu gênero ao romanesco. As 

alusões sugerem uma leitora experiente, contrariando os estereótipos da sociedade carioca que 

transpuseram para relatos de viagem suas observações. 

Ao pesquisar autores como: Luccock, Koster, Debret e o casal Agassiz, entre outros, 

constata que as brasileiras liam pouco e as leituras eram controladas por pais e maridos, mas a 

protagonista de Machado de Assis revela erudição; supõe-se que a interlocutora 

compartilhava os mesmos saberes, constituindo um grupo de leitoras, que apareceu na ficção 

contemporânea à do conto machadiano, produzida por Alencar e Manuel de Macedo. 

O que Zilberman chama “jogo de espelhos”, foi entendido pelos leitores como “livro 

de verdades” e Machado foi atacado pela imprensa como ocorreu com Quincas Borba e 

Memórias póstumas.  
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A polêmica foi avaliada por Galante de Souza, que observou a reclamação contra a 

imoralidade; Raimundo Magalhães Jr. interpretou como jogo publicitário para atrair leitores; 

Gledson segue Magalhães Jr. e Brito Broca colocando o debate na perspectiva histórica.  

O ensaio de Ronaldes de Melo e Souza intitulado A forma do romance machadiano é 

referencial e conduz a O romance tragicômico de Machado de Assis, do mesmo autor, que já 

fora abordado neste estudo. 

Sonia Netto Salomão traz, no seu ensaio Machado de Assis no Inferno de Dante, uma 

relação entre o escritor brasileiro e a cultura italiana, recordando que o Presidente da 

Academia Brasileira de Letras fora um dos primeiros tradutores da Divina Comédia, quando 

em 25 de dezembro de 1874, publicara no Globo a tradução do canto XXV do Inferno. 

Desse ponto em diante, Salomão (2008, p. 201) correlaciona o conhecimento de 

Machado de Assis com a Divina Comédia, citando exemplos na produção machadiana, como 

é o caso das bexigas de Marcela nas Memórias póstumas; as caretas de Manduca, morto com 

lepra, no Dom Casmurro; o episódio de Eugênia, coxa de nascença; da mosca azul que Brás 

mata, dentre outros episódios presentes em outras obras do escritor brasileiro, assinalando a 

importância de aprofundar os estudos sobre Machado de Assis e a literatura italiana. 
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2.2.23 João Cezar de Castro Rocha (2013) 

 

João Cezar de Castro Rocha (2013), na obra Machado de Assis: por uma poética da 

emulação, traz uma análise importante sobre o escritor fluminense, observando o diálogo com 

Pascal, Xavier de Maistre, Shakespeare, a Bíblia, Stendhal, Poe, Baudelaire, Eça de Queirós e 

José de Alencar, fundamentada na hipótese de que o “maior escritor da América do século 

XIX” teria redimensionado a antiga técnica da emulação. 

O estudo abrange, em princípio, os contos e romances machadianos anteriores a 

1880, para contrastar com a revolução após a produção de Memórias póstumas de Brás 

Cubas. A partir de então, promove um diálogo alternativo com Eça de Queirós e os textos 

críticos de Machado de Assis sobre a estética e estrutura narrativa da obra do escritor 

português.  

Rocha propõe que O primo Basílio teria sido o elemento “catalisador de potências 

textuais que Machado já exercitava”, e propõe uma alternativa para explicar a crise existencial 

e artística machadiana, retomando a leitura do conjunto da obra para inferir que, entre os 

quatro títulos iniciais e os cinco últimos, há uma linha radicalmente nova. 

Apesar da mudança na produção machadiana, Rocha (2013) localiza entre a transição 

da fase inicial para a segunda fase a presença de diversos tipos de narradores, os quais foram 

investigados pelo pesquisador até a exaustão, nas crônicas e contos. 

No romance Ressurreição – que é da fase inicial - e nos contos da década de 1860, 

Rocha (2013) encontra na produção machadiana a temática: agregados, o ciúme patológico, 

esboços femininos e as metáforas do olhar, as quais também vão estar desveladas nas obras da 

fase de maturidade da literatura machadiana. 

Quando Rocha (2013) estuda os Contos fluminenses, ele afirma que há no discurso 

machadiano diferentes formas de recepção; nos Papéis avulsos (1881) encontra o paralelismo 

com as Memórias Póstumas e propõe a leitura cruzada da obra de Machado de Assis. Nesses 

cruzamentos, Rocha (2013) sugere que o êxito d’O primo Basílio na imprensa da época, teria 

conduzido o escritor brasileiro a investir tudo que já vinha testando na produção anterior na 

feitura do defunto autor. 

 

A inteligência da reação machadiana a O primo Basílio pode ser realizada através da 

isenção nesse debate. O triunfo de Eça tornou a equação mais complexa: após 1878, 

nenhum autor de língua portuguesa poderia ignorar o impacto de O Primo Basílio. 

Escrever romances em português passou a exigir o enfrentamento de dois títulos 

queirosianos: O crime do padre Amaro e O primo Basílio. Nessa época, Machado já 

havia publicado quatro romances e nenhum deles seria candidato ao posto de texto 
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incontornável em tradição alguma, nem mesmo limitando a referência à literatura 

brasileira. O primo Basílio, embora muito diverso na concepção e no estilo, 

ombreava com Viagens na minha terra, de Almeida Garret, publicado em livro em 

1846. Machado apenas ingressa nesse grupo dois anos depois, graças à prosa do 

defunto autor. (ROCHA, 2013, p. 95-96). 

  

Depois de avaliar a inteligente reação machadiana ao sucesso de Eça, Rocha (2013), 

ao realizar o Cruzamento de leituras e gêneros da produção literária machadiana, se depara 

com um ingênuo triângulo amoroso no conto Três tesouros perdidos, e infere que o ensaio 

temático de Machado de Assis, culminaria em Dom Casmurro que vai ter uma versão muito 

mais elaborada de um suposto triângulo amoroso. 

Rocha (2013) ao avaliar a transformação do doido varrido em doido lúcido, observa 

que O alienista seria o apogeu dessas produções anteriores; e ainda em suas observações 

Rocha (2013) vai se deparar com o que caracteriza de laboratório machadiano, ou seja, a 

primeira fase seria o laboratório que culminaria na produção da maturidade machadiana. 

Rocha (2013) incorpora ao cabedal da pesquisa à metáfora do “autor-operário” 

extraída do prefácio de Ressurreição, para instituir o domínio técnico e disciplinar do escritor 

brasileiro, reiterando a metodologia do estudo numa busca para compreender a diferença entre 

as duas fases machadianas, a partir da poética da emulação. 

Rocha (2013) forja o “autor-matriz” definindo-o como sendo: 

 

[...] aquele cuja obra, pela própria complexidade, autoriza a pluralidade de leituras 

críticas, pois elementos diversos do seu texto estimulam abordagens teóricas 

diferentes. (ROCHA, 2013, p.25) 

   

A partir da definição, Rocha (2013) infere o surgimento da discussão hermenêutica e 

metodológica que transformaria Machado de Assis nesse autor-matriz. Recapitula os quatro 

romances iniciais de Machado de Assis e elege alguns contos para contrastar com a produção 

de segunda fase, localizando além de temas, uma linha evolutiva do autor que culmina com 

enigmas sem solução e a incerteza que predominam com a criação de Brás Cubas. 

A consequência do diálogo entre a crítica “menos feliz” feita por Machado de Assis a 

Eça de Queirós por ocasião do romance O primo Basílio culmina com a retomada da noção 

greco-latina de aemulatio, que é base para a construção da poética da emulação.  

Rocha (2013) elege o ano de 1878 com a publicação de O primo Brasílio como 

elemento catalisador que iria potencializar a produção de Machado de Assis para a publicação 

das Memórias Póstumas, quando o escritor brasileiro consegue encontrar a fórmula para 

driblar a secundidade e transformá-la em invenção. 
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Ao contextualizar a condição do escritor lusófono, mostrando o problema teórico das 

questões relacionadas à tradução que assumiria o papel de fonte de tradição, observa que: 

 

A técnica da emulação supõe partir da imitação consciente de um modelo prévio, 

com o objetivo de acrescentar-lhe dados novos. Desse modo, o resgate 

deliberadamente anacrônico da técnica da imitatio e da aemulatio transforma a 

secundadidade da condição periférica em fator potencialmente produtivo. (ROCHA, 

2003, p. 107). 

 

Além disso, à luz da emulação, Rocha (2013) mostra a técnica à qual Eça de Queirós 

filiou-se, observando “equívocos” de Machado de Assis, ao analisar O primo Basílio, e 

também esclarece as distinções entre realismo e naturalismo expostas no diálogo luso-

brasileiro. O percurso de Machado de Assis tem um jardim de caminhos que se bifurcaram em 

múltiplos, mas ainda assim ele não fora capaz de discutir a presença de Flaubert no romance 

eciano, dedicando-se a Balzac e Zola, embora Eça tenha fundido duas cenas de Madame 

Bovary em só uma d’O primo Basílio, um dos procedimentos definidores da poética da 

emulação. Todavia, o escritor português excede o romance de Flaubert, e Machado de Assis 

mesmo acusando-o de imitador, não lhe nega a originalidade, reconstituindo o diálogo de Eça 

com a tradição francesa, e condenando a sua adesão ao naturalismo. 

Nesse ponto, Rocha evidencia a diferença entre imitação e o princípio que conduz à 

emulação e, ao dialogar com a escrita machadiana pós 1878, localiza na análise do judeu 

Antônio José e Molière
17

 (1979) um juízo centrado no problema da imitação, no qual ao 

transplantar o Molière sai da condição de copista para galgar a condição de homem de 

talento. 

Ao tratar da emulação, no último capítulo das Memórias póstumas, Rocha (2013), 

encontra nas negativas, o que estabelece como sendo um “sim constrangido”, e esse sim 

cruza dois fatores: a reinvenção consciente e anacrônica da emulação, e a afinidade eletiva 

entre a técnica da emulação, o jogo de xadrez e a música que produzem variantes 

inesgotáveis. 

Rocha trabalha a emulação em dois níveis: primeiro, assinalando as práticas, o 

ressurgimento extemporâneo, e depois na obra machadiana, que ganha na apropriação de 

temporalidades opostas o seu lugar particular. 

O primeiro passo da emulação é a imitação que, ao adicionar o tempero próprio, vai 

além, constituindo uma arte combinatória da aemulatio que culmina em auctoritas. Para 

comprovar a tese, Rocha elenca inúmeros exemplos no contexto machadiano dessas práticas 
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 In: Machado de Assis. Relíquias da Casa Velha. 
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emulatórias, as quais estão presentes na obra de Machado de Assis que escreve em condições 

periféricas, do ponto de vista de centro hegemônico e da própria língua portuguesa, 

implicando consequências no plano da política cultural. O escritor passa a adotar estratégias 

para lidar com o modelo e autoridade, numa situação de desequilíbrio: 

 

[...] três são os elementos mais proeminentes da poética da emulação, distinção entre 

inventio e creatio; compressão dos tempos históricos; anacronismo deliberado. 

Além disso, também se destacam a primazia da leitura sobre a escrita e a 

centralidade da tradução. (ROCHA, 2013, p. 206). 

  

Na sequência, Rocha (2013) desenvolve a distinção entre aemulatio e poética da 

emulação que define como “marca-d’água da literatura machadiana”,  destacando textos que 

elaboram o campo semântico da emulação com termos correlatos como plágio, originalidade, 

imitação e cópia, que transformaram Machado de Assis no primeiro escritor brasileiro a 

refletir sobre a produção de seus contemporâneos, aperfeiçoando o próprio método e 

mantendo-se atualizado em relação à ficção estrangeira da época.  

Quanto ao “anacronismo deliberado” em Machado de Assis, Rocha (2013) vai buscá-

lo nas Histórias de 15 dias (1877), dedicando-se a resgatar a aemulatio no âmbito da 

semântica, avaliando o deslocamento pré e pós-romântico no campo da política cultural, 

cuidando dos efeitos da poética da emulação na ruptura que se dá em Memórias póstumas de 

Brás Cubas. 

Rocha (2013) conclui o estudo mapeando o vocabulário e os procedimentos da 

técnica da imitatio e da aemulatio, entrelaçando-os no conjunto da obra machadiana, 

identificando os ritmos e transformações. 

No diálogo com os Ecos de Paris de Eça de Queirós, Rocha (2013) percebe que nas 

relações simbólicas internacionais em contextos não hegemônicos a poética da emulação não 

ocasionaria mudanças efetivas, mas que é na tradição das desigualdades que se dá a produção 

por meio da imitatio e da aemulatio, que abarcam as tradições do centro, no caso Paris-

Londres, para incorporar vida nova na produção, como fizera Machado de Assis.  

Politicamente, Rocha (2013) discorda de Raimundo Magalhães Junior quanto às 

deturpações machadianas, associando tais procedimentos com a emulação, dialoga com a 

sátira menipeia para auferir a autoridade das técnicas da emulação e implicitamente põe em 

questionamento a posição de vários críticos supracitados, que estudaram em Machado de 

Assis a suposta motivação da transição da primeira para a segunda fase, as influências de 

fontes machadianas e os macrossistemas que atrasavam o país em relação à Europa. 
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3 MACHADO DE ASSIS NAS AMÉRICAS 

 

Este capítulo se propõe a realizar levantamentos sobre a inserção literária do escritor 

brasileiro Machado de Assis no circuito das Américas, e refletir sobre o papel que essa 

literatura teve para a aceitação progressiva da literatura brasileira, no contexto transnacional. 

Além desse aspecto da pesquisa, também se observou as questões sobre as quais os estudiosos 

e pesquisadores se voltam, e que despertam o interesse pela produção machadiana. 

Afrânio Coutinho (1990), no livro Machado de Assis na Literatura Brasileira, 

observa que desde 1912, vem-se legitimando a cada dia a relevância do escritor brasileiro não 

apenas no cenário nacional, mas com a presença de críticos estrangeiros, os quais vêm 

enriquecer e expor a relevância de Machado de Assis fora do cenário brasileiro. 

Em consonância com Afrânio Coutinho, o livro de Alcides Maya, intitulado 

Machado de Assis: algumas notas sobre o humour publicado no Brasil, em 1912 é 

substancioso em relação à crítica anterior, e apresenta uma visão muito além daquela 

elaborada por Silvio Romero. E partir de 1912, surgem os estudos mais relevantes, 

abrangendo aspectos ímpares da produção machadiana. 

Antonio Candido (1995), em Esquema de Machado de Assis, no livro: Vários 

Escritos, ao ampliar o panorama da literatura brasileira para as literaturas ocidentais, observa 

que Machado de Assis permaneceu quase desconhecido fora do Brasil, passando a ser 

reconhecido, somente na década de 1970, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns 

países latino-americanos, contrapondo a glória nacional à obscuridade internacional.  

Cândido atribui a obscuridade internacional a pouca difusão da língua portuguesa 

naquele tempo, que ainda hoje obscurece dois escritores de porte que são Machado de Assis e 

Eça de Queirós. 

Já o estudioso Ronaldes de Melo e Souza n’O romance tragicômico de Machado de 

Assis (2006) traz a tese da originalidade do romance machadiano na literatura ocidental. Os 

argumentos dessa tese são compostos de duas partes: a teórica que esclarece a arte 

machadiana da ficção narrativa; e a analítica, na qual Souza procura explicar a ironia que 

apresenta relação estrutural desde Ressurreição até o Memorial de Aires. 

Pablo Rocca (2008), no ensaio Os contrabandistas: tensões e fundamentos da 

primeira circulação de Machado de Assis no Rio da Prata, aborda a questão das articulações 

literárias no contexto interamericano, à luz do escritor Viana Moog (2006)
18

 que, em 1943, 
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 In: MOOG, Viana. Uma interpretação da Literatura Brasileira: um arquipélago cultural. Porto Alegre: 

Instituto Estadual do Livro/ CORAG, 2006. 
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propõe a metáfora do “arquipélago literário” e busca compreender a inserção literária em 

regiões com personalidade regional, mas imersa no universal como acontece com Machado de 

Assis, em países como Cuba e na região do Rio da Prata. 

 

[...] o trabalho da Casa de las Américas, de Havana, foi fundamental para difundir a 

literatura brasileira, com o apoio quase maciço, até fins dos anos sessenta, dos 

intelectuais. A situação começou a ser propícia por inúmeras causas, entre as quais, 

a ideia da unidade latino-americana e sua ligação com a literatura, numa direção 

redentora das sociedades, que estimulou essa liderança simbólica de Cuba. E, entre 

outros, Machado de Assis, foi incorporado às coleções oficiais cubanas. No entanto, 

antes de 1959, os leitores da América hispânica tinham grandes possibilidades, 

maiores do que em qualquer outra língua, de conhecer Machado de Assis. A clássica 

bibliografia de J. Galante de Souza (1956) mostra que nos anos quarenta e cinquenta 

saíram várias edições das ficções machadianas, a maioria no Rio da Prata, em 

especial em Buenos Aires: duas de Memórias póstumas de Brás Cubas (1940, 1951, 

a última no México); duas de Dom Casmurro (1943, 1945). Também foi publicada 

mais uma versão de Quincas Borba, em 1947 e 1953, pela importante editora 

portenha Emecé, em tradução de Bernardino Rodriguez Casal que não foi registrada 

por Galante de Souza. Mas o fato mais interessante é que, várias décadas antes desse 

impulso registrado na metade do século XX, as traduções se fizeram presentes na 

Hispano-américa e, sobretudo, no Rio da Prata. (ROCCA, 2008, p.143-144) 

 

A relevância dos intelectuais engajados na divulgação da literatura hispano-

americana é de notada importância para a propagação da produção literária brasileira, 

principalmente do escritor Machado de Assis, que como assinalou Candido (1995), ainda 

vivia a “obscuridade internacional”, fosse por questões relacionadas ao idioma de difícil 

acesso, ou por questões de ordem colonial. Porém, é notório que Machado de Assis, já vinha 

sendo disseminado em outras culturas da América, mesmo antes do boom norte-americano, 

que não deu a recepção devida ao escritor brasileiro, conforme nota Earl Fitz
19

, no artigo A 

recepção de Machado de Assis nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960. 

 

Numa das suas primeiras entrevistas, S. M. Fitzgerald escreve que um "niilismo 

barato" desfigura o romance e diminui o seu valor. Anthony West, escrevendo para a 

New Yorker em agosto de 1952, tem mais coisas positivas a dizer, embora discuta o 

livro, de forma revoltante, como um clássico menor. Harvey Curtis Webster, ao 

escrever para a New York Times Book Review em 1953, salienta o papel que a 

ambiguidade representa na ficção machadiana e menciona a introdução de Waldo 

Frank, muito perceptiva, que, se tivesse sido reimpressa em outras edições das obras 

de Machado, certamente teria provocado um efeito positivo na sua recepção. 

Entretanto, talvez o mais intrigante dos primeiros críticos tenha sido Dudley Fitts, 

que, ao escrever em 13 de julho de 1952 na New York Times Book Review, apontou a 

necessidade de mais "compreensão interamericana" e sugeriu que a aparição tardia 

de Machado de Assis em inglês finalmente começaria a intensificar a presença do 

Brasil nos Estados Unidos. Fitts também é autor de outra das mais importantes 

resenhas iniciais de Machado, resenha em que consegue simultaneamente declarar 

Machado um "grande" escritor, merecedor de mais reconhecimento, e descrever a 
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acesso em: 23 de maio de 2017. 
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sua obra em termos que o tornariam anátema para um público norte-americano 

carola e autocomplacente. Ao escrever, por exemplo, que "Nenhum satirista, nem 

mesmo Swift, é menos misericordioso" que Machado de Assis "em sua exposição da 

pretensão e da hipocrisia subjacentes na média das boas pessoas", Fitts acrescenta 

que "Machado, com seu jeito enganosamente afável, é assustador". (FITZ, 2012, p. 

25-26) 

 

A recepção norte-americana da obra machadiana vem acontecendo, ainda que 

tardiamente, está sendo perceptível que o escritor brasileiro tem seu mérito, a busca por essa 

melhor compreensão está visível nos estudos de pesquisadores como Grossmann (1960), 

Sontag (1990), Paul Dixon (2007), Fitz (2012), dentre outros citados no referido artigo em 

nota de rodapé. 

 

Publicada em São Paulo, a primeira tradução de Memórias póstumas de Brás Cubas 

(The posthumous memoirs of Brás Cubas) para o inglês, feita por William 

Grossman, apareceu em 1951. Quando o mesmo texto surgiu nos Estados Unidos, 

no ano seguinte, 1952, mudou-se o título para Epitaph of a small winner ["Epitáfio 

de um pequeno vencedor"], que é como ficou conhecido até 1997, quando, em uma 

nova tradução, Gregory Rabassa recuperou o título original em inglês. Dom 

Casmurro, traduzido por Helen Caldwell, foi publicado na Inglaterra em 1953. No 

entanto, só foi editado nos Estados Unidos em 1966, talvez para tentar beneficiar-se 

da popularidade da literatura latinoamericana na época do Boom. Em 1954, Quincas 

Borba foi traduzido para o inglês por Clotilde Wilson, com o título de Philosopher 

or dog?  (FITZ, 2012, p. 22) 

 

Observa-se que a tradução do título, por si só, parece comprometer o sentido da obra 

machadiana nos Estados Unidos da América, incorrendo, possivelmente, n’“a inscrição de 

caminhos, múltiplos e borrados, sobre um lugar desterritorializado pelo contrabando e pela 

transmigração”
20

, posto que o percurso de Machado de Assis tem um “jardim de caminhos 

que se bifurcaram em múltiplos” como diria Jorge Luis Borges ou mesmo João Cezar de 

Castro na sua obra: Machado de Assis: por uma poética da emulação. Como esses caminhos 

se bifurcam em múltiplos, podem ir dificultando ao tradutor desterritorializado a apropriação 

do sentido que a obra apresenta para a “nação” brasileira, porém, nessa viagem, a ficção pode 

ser transformada e analisada sobre outros prismas, até então não observados, como ocorre 

com a ficção machadiana. 

Segundo Ubitaran Machado (2005, p. 22), o tradutor estadunidense Willian 

Grossmann, é o mesmo que no ano de 1959, ministra “Curso sobre Machado de Assis na 
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 TRIGO, Abril (1997, p. 165). In: COUTINHO, Eduardo F. O novo comparativismo e o contexto latino-

americano. Rio de Janeiro: UERJ, vol. 18/2 | p. 181-191 | mai-ago. 2016.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-106X2016000200181&script=sci_abstract&tlng=pt>, acesso em 
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Universidade de Nova York”, conforme notícia n’O Diário, proveniente de Belo Horizonte, 

no dia 23 de setembro do mesmo ano. 

No ano de 1959, ainda segundo Ubiratan Machado (2005, p. 24), entre estudos e 

traduções são encontradas onze publicações relacionadas à obra machadiana pelo estrangeiro, 

sendo uma delas o “Curso sobre Machado de Assis” de Grossmann e o artigo que Luis 

Amador Sanches publicou intitulado “Machado de Assis, poeta”, em La nueva Democracia, 

na cidade de Nova York, no volume 38, pp. 47-49. 

Jobim (2013) ao avaliar as ideias universalistas e pós-iluministas sobre as 

concepções importadas diz: 

 

Ainda que as ideias universalistas e pós-iluministas europeias tenham marcado o 

projeto nacional (não só no Brasil), estas concepções “importadas”, não tinham o 

mesmo sentido da origem, ou seja, não eram a mesma coisa, pois transformavam-se 

em sua relação com interesses locais que enfatizavam determinados aspectos e 

apagavam outros daquelas concepções, gerando uma concepção própria. (JOBIM, 

2013, p. 24). 

 

Essas ideias não são aplicáveis apenas no contexto brasileiro e são reversíveis, para 

as traduções norte-americanas, que contextualizam a ficção machadiana nos parâmetros do 

idioma de outra nação.  

Embarcando no século XIX e ingressando nessas ideias no século XX, podemos 

observar que: 

 

 Nesta direção, ecoa uma certa linhagem de pensamento, presente inclusive entre 

historiadores brasileiros da literatura no século XX, que trabalha com o seguinte 

raciocínio básico: no período colonial, a literatura brasileira teria primeiramente 

“imitado” a literatura portuguesa; depois, com a independência e com o 

Romantismo, teria passado a desenvolver uma dicção própria, “autônoma”, 

“individual” etc. (JOBIM, 2013, p. 25). 

 

Assim, Machado de Assis estaria incluso na vertente pós-independência e pós 

Romantismo Brasileiro, com dicção própria, tão singular que provoca reações ora receptiva, 

ora incompreensível, mesmo para os críticos literários brasileiros, conforme assinala a 

bibliografia sobre o autor, e que é bem exposta na escrita de Hélio de Seixas Guimarães, na 

obra: Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura no 

século 19.  

No ano de 1960, sobem de onze para dezesseis, as referências em relação à presença 

de Machado de Assis no exterior.  Ubitaran Machado (2005) registra desde traduções, artigos, 
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comentários, informações e a influência do escritor brasileiro no romance The Experience, do 

americano Cecil Hemley. 

Dentre as dezesseis produções, os jornais brasileiros dão notícia sobre a presença de 

Machado de Assis no exterior, destacando-se ainda Grossmann, com os seus estudos sobre 

Machado de Assis e, conforme assinala Eugenio Gomes (1960), a inglesa Helen Caldwell 

(1960) que absolve Capitu no estudo intitulado The Brazilian Othelo of Machado de Assis, 

publicado em Los Angeles pela University of California Press. 

O estudo de Caldwell (1960) promove comentários no Brasil e no exterior. Em 

língua inglesa e no território americano. Pronunciam-se sobre The Brazilian Othelo of 

Machado de Assis, Fred P. Ellison, Clotilde Wilson e Willian Atkinson; Raymond Sayers 

escreve para a Romanic Review de Nova York; enquanto Wilson Martins e Hélio Pólvora 

noticiam a presença machadiana no exterior através dos jornais brasileiros, evidenciando o 

crescente interesse e a troca cultural que a literatura nacional começa a promover, quando o 

assunto é Machado de Assis. 

Em 1961, Ubiratan Machado (2005, p. 41-8) elenca dezessete notas bibliográficas 

sobre a presença de Machado de Assis no exterior.  Fred P. Elisson publica um artigo na 

Filadélfia sobre o livro de Helen Caldwell; Wayne C. Booth publica The Rhetoric of Fiction, 

na Califórnia; no México é o escritor Gerald M. Moser quem comenta a obra através da 

Revista Iberoamericana e em língua inglesa Clotilde Wilson publica na Modern Language 

Quarterly, sobre a mesma questão. 

Ao mesmo tempo Jean Michel-Massa publica A biblioteca de Machado de Assis
21

 e 

os jornais dão notícias sobre a tradução de obras do escritor brasileiro em diversas partes do 

mundo, enquanto os estudiosos de Literatura Brasileira divulgam Machado de Assis, 

comentando as interpretações realizadas no exterior, como é o caso de José Aderaldo Castelo 

que escreve sobre “Interpretações da Obra de Machado de Assis”, na revista Ocidente 

publicada em Portugal, enquanto Massaud Moisés escreve “Nota Preliminar a’O Alienista”, 

por ocasião da tradução feita em Barcelona por Martins y Cassilas. 

Em 1962, Ubiratan Machado (2005) inclui catorze referências no exterior e no Brasil 

sobre a presença de Machado de Assis em terras estrangeiras, sendo que dessas, quatro são 

referentes aos Estados Unidos e inclui uma Conferência em Nova York sobre Machado de 

Assis, proferida pelo estudioso americano Willian Grossmann e intitulada Machado de Assis 

versus a Raça humana. 
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Em 1963, Ubiratan Machado (2005) relata dezessete estudos estrangeiros sobre 

Machado de Assis, dos quais nove são norte-americanos e três são publicações feitas em 

Londres, como é o caso de Robert Taubman com The Psychiatrist; o Times Literary 

Supplement; R. G. Price com The Psychiatrist, os quais versam sobre a tradução americana de 

O alienista. Em Oxford, H. V. Livermore publica Portugal and Brazil: An Introduction. 

Dentre essas produções, ainda se destaca o livro de Helen Caldwell e as traduções dos contos 

A missa do galo e O Alienista. Neste ano, o enfoque dado aos estudos machadianos está 

pautado no aspecto psicológico. 

Nos anos seguintes, até a década de 1970, mais de cem estudos são realizados no 

estrangeiro sobre Machado de Assis, e os estudiosos brasileiros realizam conferências sobre a 

ficção machadiana no exterior. Pode-se dizer que o escritor fluminense não é lido apenas no 

circuito das Américas, mas está introduzido em diversos países. 

Pode-se inferir ainda, que, se a recepção inicial da obra machadiana nos Estados 

Unidos não foi das melhores, também no Brasil houve dificuldades de compreensão, a qual 

foi sendo cada vez melhor resolvida, permitindo aquele autor receber o valor devido, posto 

que Machado de Assis rompe com paradigmas até então estipulados. E a crítica estrangeira 

tem acrescido muito às pesquisas nacionais. 

Retomando Rocca (2008), no dialogismo com Gustavo Sorá, o escritor Uruguaio 

observa que o número de livros brasileiros traduzidos para o castelhano e publicados na 

Argentina, na década de 40, sendo após espalhados pelos países vizinhos, abasteceu os 

mercados de língua espanhola até o princípio dos anos 70. 

Rocca (2008), pautado em Pierre Bourdieu
22

, sobre o que se traduz e o que se 

publica, acentua a importância das revistas, enquanto alternativa, para alcançar os meios não 

atingidos pela indústria editorial, como ocorreu nos países latino-americano até meados de 

1950.   

Lembramos, ainda, que boa parte dos romances da época, inclusos os de Machado de 

Assis, eram publicados, muitas vezes, em rodapés, nos jornais que circulavam, principalmente 

nos grandes centros urbanos. E era tradição, conforme assinala José de Alencar (1959), a 

leitura coletiva dessas obras publicada em jornais, no âmbito familiar.  
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Rocca (2008) coloca duas maneiras para que seja entendida a tradução como 

referência ao impacto que produz o metatexto na cultura em estudo. Segundo os estudos de 

Rocca (2008), na tradição formalista, o metatexto desautomatiza a tradição porque procura a 

modificação do cânon. A outra forma exposta pelo escritor Uruguaio é assinalada por Patrícia 

Wilson, ao afirmar que coexistem em um sistema literário três instâncias: a produção, a 

tradição e a importação – esta pode opor-se à tradição ou assegurá-la.  

Na opinião de Blaise Wilfert (In: Rocca 2008), o tradutor, enquanto importador, é 

uma metáfora de um sistema literário consolidado. Logo, pode-se inferir que as diversas 

traduções realizadas na década de 1970 são a consolidação do sistema literário em outros 

países, significam sua inserção em outras culturas, promovendo leituras, e releitura crítica, 

permitindo visões de estrangeiros, que até então não eram postas pelos estudos nacionais, 

como ocorre com o lançamento da obra de Helen Caldwell que absolve Capitu, que era até 

então vista única e exclusivamente como culpada pelo ato de traição. 

Rocca (2008) sugere que quando não se tem uma equipe de tradutores adequada, 

capaz de transpor o texto fonte, pode-se substituir a metáfora do importador pelo 

contrabandista, aquele que burla os controles oficiais e introduz mercadorias novas, ou seja, 

textos novos do outro lado, constituindo a ambivalência da língua e da fronteira que o 

contrabandista improvisa, compartilha, transformando-se em agente benévolo. 

Ainda nos estudos de Rocca (2008), observamos que durante o Oitocentos, viajantes 

e diplomatas cobriram as duas ilhas do continente sul-americano, ao longo do século XIX. A 

opção nacionalista prevaleceu no Brasil, também como consequência da Guerra do Paraguai. 

Algo semelhante ocorre com cada Estado-nação hispano-americano, mas há também o 

exemplo de Rubén Darío, com notável aproximação cultural e interseção entre viajante, 

diplomata e escritor que viajou pelo Brasil, Argentina e Uruguai – (Montevidéu), divulgando 

a  “Revista Magazine”.  

Enquanto isso, Jean Michel-Massa questiona a ausência de Darío na biblioteca de 

Machado de Assis, uma vez que Machado seria o único brasileiro homenageado pelo escritor 

nicaraguense. 

Em 2008, conforme assinala Rocca, o bibliotecário chefe da Academia Brasileira de 

Letras, Luiz Antônio de Souza e a pesquisadora Glória Vianna
23

, ofereceram uma lista de 

livros da biblioteca de Machado, catalogados por Vianna e nada consta de Rubén Dario ou de 

qualquer outro hispano-americano. No entanto, aquela biblioteca, hoje sob a guarda da 
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Academia Brasileira de Letras, como se sabe, não estava completa, pois uma série de volumes 

se perderam, em função da má conservação anterior, quando se encontravam na garagem de 

descendentes do escritor carioca, armazenados de maneira imprópria. 

Rocca (2008) informa ainda que, quando Darío passava pelo Brasil, na Argentina 

tematizava-se a relação entre a América luso-brasileira e o Rio da Prata, no livro de Martín 

Garcia Meron que analisa a estabilidade política e a solidez das instituições culturais 

brasileiras frente aos desequilíbrios das repúblicas hispano-americanos que lutam para 

consolidar-se; mas Meron aproxima as duas nações, quanto à literatura, argentina e brasileira, 

e Darío põe por terra o mito do Brasil como terra de bárbaros. 

Para Sarmiento, como para Darío, o Brasil aparecia como natureza, ponto crucial e 

paradigmático dos conflitos com o modelo europeu, porque o país tinha ilhas curiosas de 

civilização, e escritores como Machado de Assis, a quem os rasgos modernos e 

transformadores pertencem e que são reconhecidos no Rio da Prata, o lugar mais atualizado 

da América Latina, conforme afirma Rocca (2008). 

Apesar de não haver documentos que comprovem a relação com Darío ou seus 

interlocutores do Rio da Prata, dois dos livros de Machado de Assis foram traduzidos lá: 

Memórias póstumas e Esaú e Jacó.  

Esaú e Jacó está no projeto da Biblioteca La Nación, empreendimento editorial de 

uma sociedade em expansão, que teria sido o primeiro passo para a profissionalização do 

tradutor na Argentina e a conquista de um público ávido de leitura, de acordo com o artigo de 

Rocca (2008).  

Segundo Beatriz Sarlo (In: Rocca, 2008), esse público seria disputado entre a 

Biblioteca La Nación, os romances, folhetins e o cinema nos bairros, derrubando o projeto 

conservador do jornal argentino e criando outra orientação econômica com outra linha 

estética. 

Em consonância com as informações de Rocca (2008), segundo um anúncio do 

jornal, a editora, formada para ocupar o tempo ocioso de novas máquinas, nos três primeiros 

anos de vida (1901 – 1904), ultrapassou um milhão de exemplares, publicando quatro 

volumes ao mês e até 1920, publicou 872 volumes de autores os mais diversos, nos quais 

estão inclusos brasileiros como Taunay, Aluísio Azevedo e Machado de Assis – este sem 

registros adequados sobre o autor. 

Essa ação benévola de inserção em outro sistema literário consolidado ocorre de 

diversas formas. No caso estudado por Rocca (2008), observa-se que a versão inserida na 
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cultura do Rio da Prata não contextualizava o escritor brasileiro, permitindo-nos inferir que 

obra já havia se tornado maior que o autor.  

Ainda segundo Rocca (2008), o primeiro acontecimento machadiano no mundo 

hispânico foi à publicação, em Montevidéu, de Memórias póstumas de Brás Cubas, em 1902, 

traduzido por Julio Piquet – que morou no Brasil e foi secretário de Emilio Mitre e diretor 

interino do La Nación.  

Piquet foi leitor de Machado de Assis, Aluísio Azevedo, e Afrânio Peixoto – que foi 

amigo de Rubén Darío e de Olavo Bilac. O último escritor citado por Rocca (2008) é Samuel 

Blixen que traduziu artigos de Carlos Magalhães de Azeredo sobre Machado de Assis. 

Rocca (2008) informa também que Olavo Bilac, enquanto correspondente do La 

Nación, faz apologia machadiana em tom informativo, ignorando a publicação de Esaú e Jacó 

no mesmo ano e consta que Machado de Assis conservou esse recorte jornalístico em seu 

arquivo. 

Segundo Rocca (2008), a publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas teria tido 

a mediação de Luís Guimarães Filho com Machado de Assis, conforme atesta a 

correspondência entre ambos e esses acordos que culminaram com a publicação por Piquet 

fugiram ao controle da Editora Garnier, dona dos direitos da obra de Machado de Assis, que 

bloqueara traduções para alemão e o francês. A tradução de Piquet, ilegal, de acordo com as 

notas de Rocca (2008), seria a primeira de um texto machadiano para outra língua. 

Rocca (2008) observa que a publicação de dois romances machadianos no Rio da 

Prata, permite pensar no papel que essa literatura teve para a aceitação progressiva da 

literatura brasileira, no Sul da América, abrindo aos poucos espaços para a difusão na 

América hispânica. 

Este artigo de Rocca (2008) diz que mesmo que Machado de Assis nunca tenha ido 

ao Rio da Prata, estava presente com suas obras e se aproximou de lá no conto Um incêndio, 

ou seja, a prosa machadiana e de seus tradutores, à luz de Freire e Viana Moog, 

transformaram duas ilhas do continente sul-americano num arquipélago, com pontes 

atravessadas por grupos e não apenas por viajantes solitários. 

Finalizando essa exposição, à luz de Pablo Rocca (2008), observamos que a inserção 

machadiana em outras culturas ocorre, inicialmente, através do “contrabando”. O escritor 

uruguaio permite uma visão bastante profícua, principalmente para o estudante que busca 

compreender essas trocas e transferências culturais em outros países, principalmente no sul da 

América Latina, enquanto porta de saída para outros países de língua espanhola. 
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Realizando um contraponto com todas essas informações extraídas dos escritores já 

citados,  realizamos um levantamento à luz de J. Galante de Sousa (1958), na obra Fontes 

para o Estudo de Machado de Assis e constatamos que, em um século (1857-1957) a obra 

cataloga mais de oitenta estudos publicados no âmbito nacional e internacional, dentre os 

quais traduções, comentários, análises e citações da obra machadiana e sua difusão no 

exterior. 

À luz de Galante de Sousa (1958, p. 246), destacamos nos Estados Unidos, a 

relevância de William L. Grossmann, estudioso americano que, já em 1951, antes do boom 

literário latino-americano publicava um prefácio, por ocasião da tradução da obra The 

Posthmous Memoirs of Braz Cubas.  

No prefácio, Grossmann, chega a declarar: Observei que os leitores norte-

americanos ou gostam muito, ou não gostam absolutamente de Machado de Assis, conforme 

esclarece o artigo de Otto Scheneider, intitulado As razões desse contraste, e publicado no 

Suplemento  A manhã, em 11 de maio de 1952
24

. 

No ano de 1952, O Cruzeiro, em 2 de fevereiro, noticia estudos na Universidade de 

Colúmbia, em artigo intitulado Colúmbia e a Literatura Brasileira, com referências a  

Machado de Assis e à atividade docente de Raimundo Sayers que estuda literatura brasileira.  

De 1952 a 1955, oito artigos são publicados em diversos jornais sobre a tradução de 

Grossmann, colocando em evidência a presença da Literatura Brasileira, através de estudos 

sobre Machado de Assis, em solo norte-americano. 

Retomando a presença de Machado de Assis na América do Sul, e estudando a forma 

de introdução da Literatura Brasileira no contexto das literaturas de língua espanhola, como 

ocorreu na tradução de Julio Piquet em 1902, de forma “ilegal”, o escritor uruguaio 

considerou a vivência daquele tradutor no Brasil como elemento catalizador do interesse para 

traduzir e introduzir Machado de Assis na Região do Rio da Prata. 

Rocca (2008), mesmo tendo consultado Galante de Souza e fazendo constar que a 

obra traduzida por Piquet não é noticiada naquelas fontes, desconsiderou que em 1897 o 

escritor brasileiro Graça Aranha divulgava naquela mesma região a literatura brasileira. 

 

Graça Aranha. “A literatura atual do Brasil”.  Revista Brazileira, Rio de Janeiro, 

fevereiro de 1898, Tomo XIII, p. 181-213. Conferência realizada no “Ateneu 

Argentino”, em Buenos Aires, na noite de 22 de dezembro de 1897. Refere-se a 

Machado de Assis nas págs. 186-191. (GALANTE DE SOUSA 1958, p. 35) 

 

                                                 
24

 Cf. Galante de Sousa (1958, p. 248-249). 
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Cinco anos antes da tradução de Piquet, Machado de Assis já era divulgado na 

Região do Rio da Prata, numa “parceria” literário-cultural entre países amigos e depois da 

Conferência de Graça Aranha, o poeta argentino Martin García Mérou, publica em 1900, El 

Brasil Intelectual. Impressiones y notas literarias, na cidade de Buenos Aires, estudo que 

consta nas fontes de Galante de Sousa (1958, p. 39) e também no artigo de Rocca (2008). 

A conferência de Graça e a publicação da obra de Mérou, são aspectos de divulgação 

prévia para a tradução de Piquet em 1902. Os caminhos estavam sendo desbravados e a 

literatura brasileira tomava novas vertentes, adentrando essa região que apresentava a 

literatura da América do Sul aos países de língua espanhola. 

Depois dos eventos literários registrados por Rocca (2008) e da Conferência 

ministrada por Graça Aranha na Argentina, Galante de Sousa (1958, p. 78), irá fazer registro 

da presença literária brasileira na Argentina, apenas em 1921, através da publicação de Letras 

Brasileñas – Visión general de la literatura brasileña, do escritor brasileiro Monteiro Lobato, 

através da Revistas Nosotros que foi publicada de 1907 a 1943. 

O artigo de Monteiro Lobato é republicado em São Paulo, no ano de 1939, 

afirmando-se que houve uma publicação anterior em La Prensa, um diário de Buenos Aires, 

porém sem especificar a data. Esse artigo foi republicado no Brasil, em jornais de vários 

estados e consta da obra completa de Lobato. 

Em 1º de agosto de 1925, Manuel Gahisto publica em Paris, na Revue de l’Amérique 

Latine, o artigo Humour Fora da Inglaterra, em que, segundo Galante de Sousa (1958, p. 85), 

“Grande parte do escrito é consagrado a Machado de Assis.” 

O ano de 1939 foi um dos mais ricos em fontes bibliográficas sobre Machado de 

Assis, por motivo das comemorações do centenário de seu nascimento. No Brasil, as 

publicações são feitas em jornais de norte a sul, de leste a oeste, sem poupar louvores à 

produção literária do escritor fluminense. 

As publicações realizadas, no exterior, em 1939, começam com a republicação do 

artigo de Lobato, já citado. Raul Navarro publica Machado de Assis e sua desesperança, na 

Revista Nosotros, de Buenos Aires, e ainda na Argentina, Lídia Besouchet & Nilton de 

Freitas publicam Diez Escritores de Brasil.  

Em 1940, A. Tamayo Vargas publica no suplemento dominical de El Comercio, 

datado de 16 de junho, na cidade de Lima, no Peru, Edición presentando a Machado de Assis 

ante el Continente. Este artigo, segundo Galante de Sousa (1958, p. 204) faz comentários 

sobre o volume editado pela Federação das Academias de Letras do Brasil, intitulado 

Machado de Assis (Estudos e ensaios), constando de uma antologia com vários autores. 
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Em 1942, Hermínio de Brito Conde, publica A tragédia ocular de Machado de Assis, 

e em 1947, traduz a mesma obra para o espanhol. 

 

Hermínio Conde. La Tragedia Ocular de Machado de Assis. Prologo del Dr. A. 

Vasquez Barriere, Montevidéu – Uruguay. Traducción  de la Dra. Elcira Pinticart 

de W., Santiago – Chile. Buenos Aires, Libreria y Editorial El Ateneo, 1947. 

(GALANTE DE SOUSA, 1958, p. 217). 

 

Não quisemos deixar de fora a conferência de José Lins do Rego no ano de 1943, 

registrada nas Fontes para o estudo de Machado de Assis: 

 

José Lins do Rego. Conferências no Prata. Tendências do romance brasileiro. – 

Raul Pompéia – Machado de Assis – Conferências lidas no Colégio Livre de 

Estudos Superiores, de Buenos Aires, em outubro de 1943. Rio de Janeiro, C. E. B., 

1943. Além da conferência sobre Machado de Assis, há referências ao mesmo nas 

págs. 17-46. (GALANTE DE SOUSA, 1958, p. 222). 

  

Quase 50 anos após Graça Aranha ir ministrar conferências na região do Rio da 

Prata, é a vez de José Lins viajar e realizar a divulgação e promoção dos escritores e da 

Literatura Brasileira, mostrando que a boa vontade de escritores engajados é elemento que 

contribui para a inserção da literatura de um país na cultura de outra nação. 

Nossa citação de Galante de Sousa (1958) teve como principal finalidade mostrar 

que Machado de Assis existia, enquanto escritor de ficção, no exterior e nas Américas, bem 

antes do “Boom” literário norte-americano e mesmo antes dos anos de 1940 ou 1970. Como 

acentuam alguns críticos, escritores renomados já disseminavam a literatura machadiana em 

outras regiões fora do contexto nacional, mesmo antes de 1940.  

Talvez com o centenário de seu nascimento tenham renascido os interesses tanto no 

Brasil quanto no exterior, e esse movimento nacional tenha impulsionado os estudos 

estrangeiros que a cada dia vêm desvelando um tanto dos mistérios ficcionais do Bruxo do 

Cosme Velho. 

Talvez as razões que promovem as inserções e trocas literário-culturais, neste caso, 

estejam pautadas no pensamento de que há uma unidade latino-americana, relacionada à 

literatura, numa direção redentora das sociedades, que estimulou essa liderança simbólica de 

Cuba, conforme observa Rocca (2008). 

Os intelectuais engajados na divulgação da literatura são de notada relevância para a 

promoção da produção literária brasileira, a exemplo de Julio Piquet, Graça Aranha, Olavo 

Bilac, José Lins do Rego e todos os demais estudiosos que se interessam por obras de 
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determinadas nações, como é o caso do americano Grossmann e de tantos outros que 

apresentam estudos de alto nível sobre Machado de Assis. 

É interessante notar que os estudos publicados em um país podem influenciar as 

pesquisas nos demais, como é o caso da traição enquanto temática universal, estudada 

detalhadamente por Hellen Caldwell, que pela primeira vez absolve Capitu da traição e 

norteia uma série de outros estudos. 

Durante certo período o enfoque dado aos estudos machadianos esteve pautado no 

aspecto psicológico, considerando as correntes de estudos de uma época, na qual se passa a 

observar esses fatos presentes na produção machadiana. 

Aspectos relacionados ao humor, na obra de Machado de Assis, aparecem em 

diversos estudos, que buscam uma ancestralidade literária em nomes da literatura universal 

que tratam dessa, que também é uma questão universal, além do “ceticismo” ou 

“desesperança” como assinalam as pesquisas.  

A aproximação entre as nações, quanto à literatura, dissolve mitos, propõe novas 

linhas estéticas, movimenta mercados econômicos que se interligam e se tornam porta de 

saída para outros países de língua espanhola, principalmente no sul da América Latina, que 

conduz essa produção literária para a Europa, principalmente, para países como Portugal, 

Espanha e França – sendo que esta última era um grande centro literário. 
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4 QUADRO GERAL DA CRÍTICA - CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

A fortuna crítica sobre as produções literárias de Machado de Assis constitui seu 

corpus desde os anos iniciais da carreira profissional do fundador da Academia Brasileira de 

Letras, e chega ao século XXI, ora reiterando argumentos da postura crítica de épocas 

anteriores, ora promovendo a retificação de pensamentos até então cristalizados. 

Na constituição do corpus da literatura que investiga a produção machadiana, 

observa-se que existe a crítica contemporânea à vida do autor, e a crítica póstuma que se 

estende até o século XXI, a qual pode ser subdividida em crítica nacional e crítica estrangeira. 

Os críticos contemporâneos de Machado de Assis suscitaram questões que só seriam 

estudadas quase um século depois, com o surgimento de novas hipóteses para o trabalho 

crítico, baseadas em pressupostos teóricos diferentes, como é o caso das teorias da recepção 

desenvolvidas na década de 1960, pelo alemão Hans Robert Jauss.  

Há análises das máscaras superpostas e observadas nos narradores machadianos, por 

exemplo, que são fundamentadas nas teorias do francês Gilles Deleuze, podendo ser 

observadas em estudos sobre Machado de Assis no século XXI. 

No século XIX, a grande exceção ao acolhimento (ainda que com ressalvas) da obra 

machadiana é Silvio Romero, que é mais cáustico e fundamentado em pensamentos que a 

história vem cuidando de desconstruir, seja nos aspectos literários, seja nos aspectos sócio-

históricos. Algumas das hipóteses de Romero tiveram seguidores, como é o caso de Peregrino 

Jr. que atribui caracteres da literatura machadiana à doença que acometia o autor de Brás 

Cubas, correlacionando tais características aos estudos de psicologia clínica, um ramo do 

conhecimento surgido no período em que Machado de Assis estava florescendo na literatura 

nacional.  

Um dos principais problemas suscitados por Romero é a questão do nacionalismo na 

obra de Machado de Assis, temática essa que tem sido abordada até os dias atuais. Afinal, a 

crítica tem discutido a presença (ou ausência) do nacionalismo, em suas várias vertentes, 

desde o século XIX.  

Todavia, se considerarmos a totalidade dos críticos que trabalharam com a obra 

machadiana, percebemos que não somente há divergências entre eles, no que se refere a 

questões de interesse comum da crítica sobre a obra do autor carioca, mas também há 

diferenças nos interesses de abordagem nos estudos da crítica do século XXI, seja para 

desconstruir, seja para embasar novas pesquisas à luz das teorias que foram construídas em 

períodos posteriores à produção literária machadiana. 
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A crítica póstuma à obra machadiana é um momento de expansão dos estudos sobre 

Machado Assis, sendo disseminada pelos vastos recantos do país, alcançando a América 

Latina e chegando à América do Norte e mesmo à Europa. 

Os aspectos que passam a ser perscrutados são amplos, instigando-se a curiosidade em 

torno da suposta traição de Capitu no Dom Casmurro, as filiações filosóficas relacionadass ao 

humor, os aspectos psicológicos que permeiam as personagens (que são plenas de uma 

psicologia que causa desconfiança), entre outras coisas. 

As associações e dissociações em torno do nome e da literatura machadiana vão 

acontecendo sob diversas perspectivas, e no fim da década de 1930, Astrojildo Pereira 

introduz uma versão até então não observada pela crítica anterior, situando Machado de Assis 

historicamente como o escritor carioca do segundo reinado, mas numa linhagem não 

panfletária.  

Inicia-se o processo de desconstrução da visão que havia até então de que a literatura 

machadiana era absenteísta, sem vínculos com aspectos históricos, políticos e sociais. Surge 

nova perspectiva e aprofundam-se estudos que reiteram e desenvolvem a versão de Astrojildo 

Pereira. 

Ainda da década de 1930, Lúcia Miguel-Pereira cria outro ponto de cisão nos estudos 

biográficos sobre Machado de Assis, trazendo a lume aspectos até então ignorados sobre o 

autor de Brás Cubas, todavia, quando aborda as questões relacionadas aos estudos literários, 

segue a linhagem de Silvio Romero em alguns pontos, além de mesclar autor e personagens 

num prisma em que estão inscritas realidades diversas, ou seja, Miguel-Pereira mistura vida 

do autor com texto literário, elaborando análises extraliterárias, como algumas que hoje em 

dia são pautadas pelos estudos culturais. 

Mas, é Lúcia Miguel-Pereira que atribui a Machado de Assis a emancipação da 

Literatura Brasileira, e a falta de compreensão dos críticos da época ao descompasso com a 

produção machadiana, além de observar as questões de ordem temporal disseminadas no 

conjunto da obra do autor de Brás Cubas. Na mesma linhagem biográfica de Lúcia Miguel-

Pereira está Mário Matos que credita a sua antecessora o tom exagerado da análise literária e 

do biografismo. 

Na década de 1940, Afrânio Coutinho delineia a evolução do pensamento crítico a 

respeito da obra machadiana, expondo a progressão desses estudos críticos sobre a literatura 

machadiana, além de analisar as influências que constituem a linhagem ascendente e que 

historicamente tornaram maiores os escritores, ao invés de diminuir. 
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A perspectiva de Coutinho acerca de Machado de Assis tem sido difundida e ampliada 

de forma notória. Também a análise das influências tem sido cada vez mais estudada, 

promovendo opiniões diversas, em vários campos, inclusive na filosofia. Essas críticas 

também são provenientes de outros países, comprovando que as literaturas nacionais não se 

bastam em si mesmas. Há estudos que aprofundam essas investigações críticas, apresentando 

cada vez mais plasticidade e sobriedade, ao observar que o tempo e a história demandam a 

revisão de assertivas anteriores, por via de novas perspectivas e mesmo de novas teorias. 

Raimundo Magalhães Júnior, em 1957, em seus ensaios críticos-literários, destitui 

muitos pensamentos doutrinais acerca de Machado de Assis e traz novo lume para os 

pesquisadores, devendo ser consultado sobre temas diversos, inclusive sobre a tradição 

luciânica e servindo como fonte para estudiosos da sátira menipeia e da literatura comparada, 

dentre outras vertentes da crítica do século XXI.  

No final da década de 1950 e início da década de 1960, com a evolução dos estudos 

literários, surge novo questionamento sobre a literatura machadiana. Dirce Cortes Riedel 

aprofunda as pesquisas sobre a temática do tempo, embasando-se em pensadores diversos, 

que pontuam essa perspectiva desde os clássicos gregos até os pensadores dessa vertente no 

século XX. Diante das perspectivas do tempo nos romances machadianos, Dirce Cortes 

Riedel encaminha-se ao estudo das memórias, que é uma vertente que se intensificou na 

literatura francesa a partir das obras de Proust e tem-se disseminado nos estudos literários 

brasileiros e também nas obras machadianas, principalmente nas que apresentam narradores 

em primeira pessoa, como é o caso das Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e 

Memorial de Aires. 

Na década de 1970, Antonio Cândido amplia os estudos da crítica machadiana, 

sinalizando que o autor brasileiro passa a ser reconhecido na literatura ocidental, sendo 

estudado na América Latina e na América do Norte, além da Europa.  

Cândido situa o percurso geográfico da inserção da literatura machadiana nas 

Américas, analisa as etapas psicológicas da crítica que ocorreram na década de 1930 e o 

caminho da crítica embasada na filosofia e na sociologia, na década de 1940. Ambas as 

tendências perduram até o século XXI. 

Ainda na década de 1970, Roberto Schwarz cria outro ponto de cisão nos estudos da 

crítica machadiana ao elaborar a teoria das “ideias fora do lugar”, estimulando diversos 

pensadores a concordarem com ou a se contraporem a essa linha de raciocínio sobre a 

literatura machadiana. 
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Assim sendo, Astrojildo Pereira, Antonio Cândido, Raymundo Faoro, Roberto 

Schwarz e Valentim Facioli (na década de 1980) formam uma linhagem de pensadores que 

observam questões de ordem socioeconômica na crítica machadiana.  

No século XXI, a sociedade brasileira, que vive momentos de severas transformações 

no campo socioeconômico, pode conduzir a revisão dos estudos machadianos nessa área, 

reiterando as teorias postas, ou, através de novas teorias, criar outros prismas na leitura de 

Machado de Assis.     

No final da década de 1980, Enylton de Sá Rego cataloga os críticos que estudam as 

teorias da recepção aplicadas às obras de Machado de Assis. Na sequência, Sá Rego investiga 

a presença da sátira luciânica, enquanto linhagem dos ascendentes literários machadianos, 

atestando a presença do escritor Luciano de Samósata na Biblioteca de Machado de Assis, e 

abrindo mais leques para as análises comparativas com a literatura grega. 

Na década de 1990, Juracy Assmann Saraiva retoma de modo consistente a análise 

das memórias, aplicadas aos narradores de primeira pessoa, enquanto Alfredo Bosi contesta a 

crítica simplista aplicada aos estudos machadianos. 

No século XXI, Gilberto Pinheiro Passos retoma as questões relacionadas ao suposto 

adultério de Capitu numa perspectiva comparativista que analisa os sentimentos contrapostos 

a certa ordem social, disposta num âmbito universal.  

Hélio Seixas adentra os estudos da recepção, observando que Machado de Assis 

criara um novo modelo de romance, pautado numa instância discursiva ambígua, que fora 

muito incompreendida à época, mas que é reavaliado de modo positivo atualmente. 

Recentemente se constituiu um modelo de crítica, também difundido na academia e 

com pesquisas realizadas por professores e estudantes universitários que se pautou nas 

perspectivas teóricas historicamente definidas e aplicadas à literatura, dessa forma criando 

possibilidades diversas de pesquisas, abarcando uma gama extensa de áreas do conhecimento. 

A cada dia, percebe-se que a literatura de Machado de Assis é um campo vasto para 

pesquisa e que os estudos relacionados à obra machadiana vão encontrar cada vez mais 

questões que podem conduzir à produção de novos estudos. 

Com a evolução dos estudos literários no transcorrer dos anos, algumas respostas 

foram sendo descobertas e outras estão sendo dispostas, porém um fato é certo, Machado de 

Assis continua a cada dia mais estudado no Brasil e no exterior. 

Pautando-se nos argumentos expostos, pode-se inferir da visão histórica da crítica 

sobre a obra machadiana que nenhuma das muitas perspectivas com que se abordou a obra de 
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Machado de Assis no passado se transformou em absolutamente hegemônica, embora tenha 

havido momentos em que uma ou outra tenham ganhado mais destaque.  

Entre os críticos contemporâneos de Machado de Assis, Silvio Romero foi um dos 

que não conseguiram utilizar teorias sustentáveis que enquadrassem a produção literária 

machadiana, embora o crítico sergipano tenha produzido argumentos para tentar apequenar a 

virtuosa produção do autor de Brás Cubas. 

Em virtude desses aspectos, pode-se tomar de empréstimo a “teoria do molho” de 

Afrânio Coutinho e constatar que assim como Machado de Assis apreendeu várias teorias para 

construir o seu legado, e a partir dessas apreensões realizar um feito inigualável na Literatura 

Brasileira, construindo personagens sem precedentes literários, pelo caminho inverso, todas as 

teorias aplicadas aos estudos críticos de sua obra descortinam a trajetória que muitas tiveram 

de percorrer até uma melhor compreensão da produção literária machadiana. 

Foi Alfredo Bosi em 1999, quase um século depois de Romero, quem primeiro 

observou que nem a leitura da sátira menipeia, do homem subterrâneo e da sociologia foram 

capazes, per se, de compreender a literatura machadiana. 

Durante a pesquisa, também se observou que algumas teorias (como a de Roberto 

Schwarz) tiveram e têm mais produtividade – quer dizer: são mais consistentes e bem 

fundamentadas e por isso mais utilizadas por pesquisadores – enquanto outras (como as que 

tentam estabelecer paralelos diretos entre a obra e a vida de Machado de Assis) são 

amplamente contestadas. 

Com elevado número de pesquisas desenvolvidas no fim da década de 1930, 

chegando a 557 estudos no ano de 1939, principalmente, por ocasião das comemorações do 

aniversário de nascimento de Machado de Assis, além da curiosidade biográfica que sempre 

permeou a vida póstuma do autor do Memorial de Aires, estudos críticos das mais diversas 

categorias foram produzidos, até que Roberto Schwarz em 1977, com “as ideias fora do 

lugar” despertou outra gama de estudiosos, reacendendo os estudos da crítica machadiana, 

que vinha produzindo, a partir de 1959 até o ano de 1977 (como pode ser verificada em 

Ubiratan Machado), uma média de apenas 77 estudos anuais. 

Outro ponto observado no circuito dos estudos críticos sobre a literatura machadiana, 

é que o interesse pela obra de Machado de Assis não se limita aos pesquisadores brasileiros 

ou sediados no Brasil, como comprovam livros e artigos publicados no estrangeiro sobre sua 

obra, e que as traduções para diversas línguas provavelmente irão gerar outras questões a 

serem investigadas no futuro, agregando mais valores à fortuna crítica machadiana, como 

ocorreu no transcurso do tempo. 
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Conclui-se esta tese observando que o volume sempre crescente e variado da crítica 

sobre a obra machadiana tem sido e parece que vai continuar a ser um obstáculo às pretensões 

a esgotar o sentido da obra machadiana ou a dar uma suposta “palavra final” sobre ela. 
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