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RESUMO 

 

 

Há uma disputa histórica pela apropriação de Machado de Assis e sua obra nas diversas 

leituras críticas. Uma dessas querelas se dá em torno da noção de localismo e 

universalismo. O autor é fecundo não porque lhe caiba qualquer abordagem, mas pelos 

desdobramentos sempre profícuos que podem florescer a partir e através dele. Machado 

de Assis é um autor dessa ordem exatamente porque quanto mais se estuda mais 

possibilidades aparecem e outras podem ser reavaliadas. Por muito tempo foi considerado 

um autor ausente das coisas de seu país, depois se descobriram os traços locais que o 

permeavam. Agora, em um momento de novas reconsiderações, a disputa é pelo 

reconhecimento de sua amplitude como literato. Preocupado em fazer literatura distinta e 

significativa, Machado de Assis também esteve ligado ao substrato que a motivava, e 

notadamente atento ao seu legado. Propomos colocar em perspectiva questões 

machadianas pelos pontos de vista conflitivos de Roberto Schwarz e Abel Barros 

Baptista. Sínteses de perspectivas: a sócio-histórica e a pós-estruturalista. As diretrizes 

dessa encruzilhada parecem indicar um esforço pela modulação da atividade crítica e a 

permanência do objeto em análise. Por meio de quadros apresentados como perspectivas 

em ação, com um tom de generalidade, apesar da especificidade, espera-se poder agrupar 

as qualidades e as críticas envolvidas em alguma parte do que está animado pelo escritor 

Machado de Assis: sua realização artística – a literatura e o Brasil. 

 

Palavras-chave: Machado de Assis, crítica literária, perspectivas em disputa, Roberto 

Schwarz, Abel Barros Baptista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

There is a historical dispute over the appropriation of Machado de Assis and his work in 

the various critical readings. One such disputes revolves around the notion of localism 

and universalism. The author is not fruitful because it falls to any approach, but by always 

fruitful developments that can flourish from and through it. Machado de Assis is an author 

of this order exactly because the more one studies more possibilities appear and others 

may be reassessed. It has long been considered an author absent from the things of his 

country, then found local traits that permeated. Now, at a time of new reconsideration, 

the dispute is the recognition of its amplitude as a writer. Concerned about making distinct 

and meaningful literature, Machado de Assis was also attached to the substrate that 

motivated, and especially attentive to his legacy. We propose to put into perspective 

Machado issues by conflicting views of Roberto Schwarz and Abel Barros Baptista. 

Summaries of perspectives: the socio-historical and poststructuralist. The guidelines of 

this crossroads seem to indicate an effort by modulating the critical activity and object 

permanence under review. Through frames presented as prospects in action, with a 

general tone, despite the specificity is expected to be able to group the qualities and the 

criticism involved in some part of that is cheered up by the writer Machado de Assis: his 

artistic achievement - literature and Brazil. 

 

Keywords: Machado de Assis, literary criticism, prospects in contest, Roberto Schwarz, 

Abel Barros Baptista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se voltarmos porém as vistas para Machado de Assis, veremos que esse 

mestre admirável se embebeu meticulosamente na obra dos 

predecessores. A sua linha evolutiva mostra o escritor altamente 

consciente, que compreendeu o que havia de certo, de definitivo, na 

orientação de Macedo para a descrição de costumes, no realismo sadio 

e colorido de Manuel Antônio, na vocação analítica de José de Alencar. 

Ele pressupõe a existência dos predecessores, e esta é uma das razões 

da sua grandeza; numa literatura em que, a cada geração, os melhores 

recomeçam da capo e só os medíocres continuam o passado, ele 

aplicou o seu gênio em assimilar, aprofundar, fecundar o legado 

positivo das experiências anteriores. Este é o segredo da sua 

independência em relação aos contemporâneos europeus, do seu 

alheamento às modas literárias de Portugal e França. Esta, a razão de 

não terem muitos críticos sabido onde classificá-lo (CANDIDO, 

Antonio. Formação da literatura brasileira, p. 104, v.2, Belo Horizonte: 

Ed. Itatiaia, 2000). 

 

 

 

Tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no ‘Memorial’. Tal será a 

do leitor, se gosta de concluir. Note que aqui lhe poupei o trabalho de 

Aires; não o obriguei a achar por si o que, de outras vezes, é obrigado 

a fazer. O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro 

estômagos no cérebro, e por eles faz passar e repassar os atos e os 

fatos, até que deduz a verdade, que estava, ou parecia estar escondida 

(Machado de Assis, Esaú e Jacó, Obras completas, 2008, p. 1148). 

 

 

 

Um crítico é um leitor que rumina. Deve ter, portanto, vários 

estômagos (Schlegel, § 27 dos Fragmentos do Lyceum apud 

BAPTISTA Abel, Autobibliografias, 2003a, p. 562). 
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INTRODUÇÃO 

 

E a independência cultural? E a independência literária? Pergunta-se: 

esta literatura, escrita por nós, é realmente nossa literatura? Ou será que 

ela também exprime, apenas, nossa situação de habitantes de colônias? 

A dúvida antiliterária na América Latina, no Brasil, é uma tomada de 

consciência; e, antes de tudo, uma tomada de consciência histórica 

(CARPEAUX, 1979, p. 161). 

 

 

 Em entrevista recente (12/11/2011, Brasil de Fato), Antonio Candido, 

provavelmente o maior crítico literário brasileiro, já aos 93 anos, foi perguntado: “O que 

é mais importante ler na literatura brasileira?”, e respondeu: “Machado de Assis. Ele é 

um escritor completo.” Em seguida, outra pergunta: “É o que o senhor mais gosta?”, tendo 

respondido: “Não, mas acho que é o que mais se aproveita.” A construção da imagem de 

um escritor passa por muitos fatores, desde a sua condição literária, propriamente, sua 

inventividade e realização, nesse sentido, como também a trajetória social da apreensão 

que se teve das suas elaborações. Machado de Assis tem sido um escritor enormemente 

discutido por diversas vias. Sua literatura é cada vez mais desfrutada como uma pérola 

nas profundezas da expressão de nossa sociedade. A forma como seus escritos 

reposicionam os sentidos sobre a criação literária, a humanidade, o homem, a sociedade, 

o Brasil, é de uma grandeza ímpar. Por outra mão, temos um contínuo posicionamento da 

crítica das suas obras e do seu lugar na literatura brasileira e mundial. 

 Não seria necessário reatualizar o espaço ocupado por Machado de Assis, a não 

ser que isso signifique colocar em perspectiva as possibilidades em disputa em sua obra 

e também nos destaques que a crítica têm feito. Por isso, pensar a atribuição regular de 

modelos de estruturação de análise e as trajetórias com que isso se constituiu e configurou 

nos fundamentos da crítica, passa inevitavelmente por enxergar mais de Machado de 

Assis. Para nós, é relevante o quanto dessa visibilidade, reapropriada ou não, pode ser 

instrutiva para ler a cultura em torno do reforço eletivo que as maneiras de ver o escritor 

se mostram. A ideia é que isso faz avançar os passos para a compreensão dos elementos 

de Machado de Assis, da crítica literária, dos estudos machadianos, e daí um 

entendimento sobre o funcionamento e organização das leituras profissionais da crítica 

cultural. 

A preocupação está em verificar a presença literária de Machado de Assis, sua 

relevância nas formas mais sutis de organizar uma expressão literária, a ambientação e 
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sociabilidade1 em torno de uma vida cultural específica entre os seus, a repercussão crítica 

de sua época até agora, os louvores, também a indiferença e a reserva. Tudo isso está 

subentendido no que foi delimitado por nós aqui. Nosso trabalho não é sobre Machado 

de Assis exatamente; mas sobre como, a partir dele, a disputa das perspectivas críticas 

afirma valores que estão em nítida sobreposição e substituições recíprocas. Nesse sentido, 

é a visada sobre Machado de Assis que poderá nos indicar um caminho.  

O envolvimento e desenvolvimento dos elementos e dos atores que se situam na 

crítica literária e cultural remetem ao modo como são vistos e como se relacionam com a 

vida social e suas formas e afirmações. A complexidade dessa relação precisa ser trazida 

para o campo do entendimento intelectual e objetivo dos juízos. Essa situação exige da 

análise e da teoria da cultura o empreendimento da sensibilidade dos valores. 

Ideologicamente, estruturalmente ou esteticamente percebemos o vínculo com as 

possibilidades mais ou menos "puras". Sabemos, de antemão, que os juízos não são 

somente objetivos seguindo critérios estéticos e de capacidade artísticas, mas também 

imbricados na relação social e seus fatores. A trajetória dessa construção, feita por meio 

das ideias que legitimam as posições é, ao nosso ver, fundamental.  

Podemos, pelas relações, pensar a obra de Machado de Assis, a cultura brasileira 

e o funcionamento do campo da crítica literária em caso específico. É daí que nossa 

escolha de abordagem se dá, por observarmos relevância no recorte que coloca as 

avaliações dos críticos contemporâneos, sua constituição e configuração, e o movimento 

realizado em alguma medida por Machado de Assis e pela trajetória/história dessas 

relações. Não se trata de tomar partido, portanto. Talvez pesar e ver o que interessa.  

Antes de tudo, a arte é prática. E a sociologia é uma ciência da prática social2. Na 

medida em que as linhas de conexão são múltiplas na direção das relações sociais, 

poderemos abordar os temas concernentes ao que é obra de um intelecto envolvido nas 

                                                           
1 Cf. Vida literária no Brasil – 1900, de Brito Broca (2004), e a tese de doutorado de Maurício Aguiar, 

Retratos de Machado de Assis. Sabedoria, genialidade e melancolia na crítica literária fin de siècle (2012). 
2 Temos em vista a investigação sociológica de Pierre Bourdieu enquanto um conhecimento empírico que 

se fundamenta pela localização dos agentes e dos pontos de vistas que formam o universo conceitual. A 

operacionalização que as ideias produzem ao observar o objeto reservam ao pensamento reflexivo noções 

que criam laços e sentidos de acordo com a força dos conceitos em situação analítica. A sociologia, então, 

se estrutura num conhecimento apropriado aos discursos e modos presentes na vida social. A arte é um 

deles, de uma dimensão fundamental. É interessante também lembrar Adorno: “Ou seja, não há nada, mas 

nada mesmo, sob o sol que, por ser mediado pela inteligência humana e pelo pensamento humano, não seja 

ao mesmo tempo também mediado socialmente” (p. 72, 2008). A discussão mais extensa e as discordâncias 

entre as concepções dos autores aqui referidos na nota não eliminam a aproximação que desejamos. Para 

observarmos a sociologia como ciência da prática social, a metodologia e sua sustentação teórica servem 

como relação direta com as manifestações ativadas nos fenômenos e que serão reconstruídas na análise 

sociológica, encontrando os nexos que destacam e interessam. 
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relações formuladas entre coisas, pessoas e o mundo – as conexões sociais, ou as saídas 

delas. As ideias não estão sozinhas. Dito isso, a objetividade de uma pesquisa se dá com 

os vínculos que ela estabelece e na área que ela recobre. Nesse sentido, desejamos 

destacar algumas histórias e relações como as que traçamos na tese, especialmente uma 

visão sobre a obra machadiana; a apreensão dela na disputa entre, grosseiramente, 

localismo x universalismo; as tradições vinculadas; as visões sobre o Brasil, suas ideias e 

cultura e, mais especificamente, a forma de se fazer crítica literária e cultural. A 

sociologia da crítica literária aqui se conecta às possibilidades de ler Machado de Assis. 

Concentraremos, assim, as ideias em disputa do tema que cercamos; e duas linhagens que 

avaliamos como significativas na organização do debate atual sobre a crítica de Machado 

de Assis e seus desdobramentos.  

É importante como a noção de “formação” foi traçada pelas linhagens destacadas. 

Disso percebemos a estruturação do debate em torno da defesa de uma cultura nacional e 

de um Machado de Assis que tem muito a nos dizer, sendo nós brasileiros. A partir daí, 

observamos a contraposição teórica e crítica, que avaliza uma interpretação distante das 

origens históricas e que credita os sentidos às operações da linguagem. Procuramos fazer 

os exemplos na própria obra de Machado de Assis, históricos, sociológicos e críticos, se 

organizarem para dar conta da delimitação da disputa e o que sai desse enfrentamento.  

Foram necessárias algumas escolhas. O recorte que limita a análise dedicada ao 

desenvolvimento dos postulados críticos e seus correlatos foi o que perseguimos. 

Aprofundamos na perspectiva sócio-histórica e, em sua oposição, a pós-estruturalista, 

assumidas, como construções de sínteses aprofundadas. O cruzamento das leituras de 

cada orientação, a relação com o pano de fundo estratégico em jogo na disputa, dotaram 

nossa análise de um sentido de gravitação em torno das questões machadianas. Isso foi 

feito como uma gradação no desenvolvimento do argumento. Algumas repetições, salvo 

os equívocos, são baseadas na insistência consciente e mediada dos assuntos em diálogo, 

numa espécie de murmúrio que vai se esclarecendo, em camadas. Sem dúvida, incorremos 

em generalizações – nisso de arregimentar muitas coisas em poucas, e esse é o desafio no 

âmbito do argumento científico ao tentarmos construir e perceber o máximo possível de 

nuances.  

A organização do trabalho é feita em três capítulos e “uma entrevista e meia”. O 

primeiro: “Ser ou não periférico? Crítica e dependência cultural à luz do debate sobre 

Machado de Assis”. A estruturação do debate acerca dos desígnios da produção cultural 

na sociedade brasileira ganha contornos específicos quando se observa a produção 
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artística e o modo como a interpretação sobre o Brasil se fundamenta. Esse é o mote para 

que consigamos destacar a presença e o nível de acerto na discussão sobre o ambiente do 

debate cultural, a capacidade de autonomia, sua dependência e independência.  Nesse 

capítulo, tratamos do desenvolvimento de alguns entendimentos da trajetória da crítica 

sociológica, genericamente tida como exterior ao objeto literário em seus esforços, apesar 

de se afirmar dialeticamente. E como encontrou pelos caminhos um contraponto que 

exigirá a mobilização de postulados da relação entre o social e o estético ou do estético 

como social. A forma machadiana e sua presença são pontos fundamentais.  

O segundo: “A constituição de uma leitura: As motivações (específicas) da 

perspectiva sócio-histórica de Roberto Schwarz”. Nesse capítulo, pretendemos discorrer 

com mais detalhe sobre as razões e debates envolvidos na abordagem do importante 

crítico de Machado de Assis que é Roberto Schwarz. Seu desenvolvimento teve um 

amparo inseparável da leitura crítico-marxista que se operou em meados do século XX e 

com maior sistematicidade no Brasil a partir da década de 1960. Elencamos, nesse 

capítulo, os exemplos de trabalhos acadêmicos significativos e cruciais para a abordagem 

de Schwarz e também suas relações com Antonio Candido3. Verificaremos o quanto disso 

foi respondido e por quais obras passam a edificação dessa perspectiva.  

O terceiro: “Configurações de uma leitura e desdobramentos universalistas: O 

exemplo Abel Barros Baptista ou O lugar de Abel Barros Baptista”. Nesse último 

capítulo, vamos qualificar a leitura e a investigação que o crítico Abel Barros Baptista 

estrutura para pontuar reparos e sugerir outros sentidos à literatura de Machado de Assis. 

Basicamente, de modo a mexer com o tabuleiro, Abel empreende um deslocamento ao 

observar na crítica machadiana alguns vícios. Para ele a obra nos daria subsídios para 

pensar a si mesma em contato com a ficção dos livros. Um diálogo, portanto, literário. 

Nisso, sentimos a necessidade de empregar a possibilidade da questão da universalidade4 

como leitura da organização literária como um todo, e a de Machado de Assis que será 

avaliada a partir de alguns exemplos de seu próprio texto. 

Por fim, o que seriam duas entrevistas com os dois críticos, muito bem-sucedidos 

na qualidade de seus trabalhos, apontados de modo mais frequente por nós, se 

                                                           
3 Em texto recente, “O que fica do que passa: Sobre o estudo e o ensino de literatura”, de 2004, Paulo 

Franchetti ao caracterizar e analisar a visão sobre literatura e seu ensino no Brasil, se preocupa em 

desvincular o trabalho Roberto Schwarz do de Antonio Candido. Franchetti, professor titular da Unicamp 

foi aluno dos dois e diretor-presidente da editora da Unicamp que publicou Abel Barros Baptista no Brasil. 
4 Por exemplo, aqui, o conceito de Weltliteratur (literatura universal, mundial ou cosmopolita) de Goethe. 
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transformaram em “uma entrevista e meia”, e que pode nos dar sinais interessantes sobre 

o espaço em disputa. 

Tentamos garantir o andamento dos argumentos com a contínua localização dos 

seus cruzamentos. A perspectiva de campo aqui, como a construída por Pierre Bourdieu5, 

pode ajudar a incitar o debate sobre as operações em jogo, mas, nosso movimento foi em 

direção aos fundamentos que ergueram umas ideias a partir de outras, contra as outras ou 

em contato com outras. Os críticos participam da experiência social como um todo e são 

captados pelas forças do campo em torno da crítica literária e cultural, em específico a 

machadiana. A forma como as ideias circulam para definir a experiência estética tem uma 

história que são agrupadas e definidas no embate de visões sobre cultura e acerca da obra 

de Machado de Assis. 

O que se espera dessa tese de doutorado, quanto à originalidade, nos é manifestado 

pelo que colocamos em perspectiva e situamos nas relações entre as expressões 

intelectuais e da crítica literária, como ela funciona, e as de Machado de Assis, como 

podem ser lidas. Que a capacidade literária machadiana seja aproveitada, nos sabores dos 

textos e dos debates em questão.  

Esperamos que os excessos acadêmicos não sejam um impedimento; que as notas 

explicativas, que correm com um subtexto valioso em vários momentos, possam ser 

apreciadas; e que a leitura seja agradável e a densidade razoável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cf. As Regras da arte: Gênese e estrutura do campo literário (2002), e: Os usos sociais da ciência: por 

uma sociologia clínica do campo científico (2004). 
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Ser ou não periférico? Crítica e dependência cultural à luz do debate sobre Machado 

de Assis 

 

 

 
Se fosse possível estabelecer uma lei de evolução da nossa vida 

espiritual, poderíamos talvez dizer que toda ela se rege pela dialética do 

localismo e do cosmopolitismo, manifestada pelos modos mais 

diversos. Ora a afirmação premeditada e por vezes violenta do 

nacionalismo literário, com veleidades de criar. Até uma língua diversa; 

ora o declarado conformismo, a imitação consciente dos padrões 

europeus. Isto se dá no plano dos programas, porque no plano 

psicológico profundo, que rege com maior eficácia a produção das 

obras, vemos quase sempre um âmbito menor de oscilação, definindo 

afastamento mais reduzido entre os dois extremos. E para além da 

intenção ostensiva, a obra resulta num compromisso mais ou menos 

feliz da expressão com o padrão universal. O que temos realizado de 

mais perfeito como obra e como personalidade literária (um Gonçalves 

Dias, um Machado de Assis, um Joaquim Nabuco, um Mário de 

Andrade) representa os momentos de equilíbrio ideal entre as duas 

tendências. Pode-se chamar dialético a este processo porque ele tem 

realmente consistido numa integração progressiva de experiência 

literária e espiritual, por meio da tensão entre o dado local (que se 

apresenta como substância da expressão) e os moldes herdados da 

tradição europeia (que se apresentam como forma da expressão). 

(CANDIDO, 2000b, p. 19). 

 

 

 Neste capítulo, tentaremos delinear e discutir as características e discursos em 

oposição acerca da singularidade que repousa sobre o concreto e a generalidade de um 

nível mais abstrato. De antemão, sabemos que são construções, uma baseada nos traços 

sociais e outra nos traços da ficção, quando vista apropriada de si. É possível dizer que 

existe uma presença recorrente da relação temática da cultura em suas especificidades 

locais/nacionais em oposição a universal/estrangeira. Essa modulação percorre caminhos 

na crítica e na afirmação de uma interpretação do Brasil, suas expressões – a noção 

dependência, suposta ou não. Machado de Assis é um autor que trata das nossas 

expressões em sua realização literária (tomamos toda sua produção em sentido literário, 

de alguma forma), como também é objeto fundamental de abordagens críticas, mais 

ensaísticas ou de cunho mais cientificamente armado. O que importa é que há um holofote 

que quando não está nele, passa por ele. Veremos, nesse capítulo como se deu essa 

formação imprescindível para a interpretação. 
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Ponderações iniciais 

 

O desenvolvimento da pesquisa apresentada foi feito em um processo de 

estruturação de um argumento sobre a constituição de Machado de Assis no ambiente 

intelectual da cultura no Brasil. Verificamos um sem número de possibilidades, do campo 

biográfico ao puramente formal. 

Fazer a análise do autor em questão reclama do interessado algum conhecimento 

da história da crítica em torno de Machado de Assis. Realizamos esse trabalho nos últimos 

oito anos. Com o objetivo de estudar Machado de Assis seriamente, tomamos nota de sua 

fortuna crítica; inicialmente, preocupados com a organização das questões 

epistemológicas que gravitavam e estruturavam os problemas, ao conceber como as 

noções de razão e de saber passavam pela vista e pena da galhofa machadiana. Se isso 

está presente na obra do autor, são também verificáveis as apreensões críticas que se 

faziam, por orientações diversas do tipo de arte que Machado de Assis havia produzido 

em sua dimensão criativa, pois no ambiente cultural a inserção no debate se dava através 

das inversões que sua obra atualizava e da construção de si mesmo que ele nitidamente 

se colocou como tarefa. Nisso estava, inclusive, algumas de suas noções de constituição 

de uma arte de grande expressão, e que pudesse ser independente de fórmulas. 

Em conjunto da hipótese de uma crítica literária acerca da obra de Machado de 

Assis, pareceu interessante fazer um levantamento de como o problema da formação, da 

singularidade do autor, da peculiaridade da expressão literária, se dava em nosso solo. 

Para além de entender como a obra se formava e qual o nível de relacionamento com a 

realidade imediata ou seu plano de intensificação da autonomia das fórmulas – com os 

recursos que o autor lança mão abundantemente, através das citações adulteradas6 ou do 

confronto e rebaixamento das relações narrativas que as personagens vivenciam –, vimos, 

que havia também leituras divergentes na estruturação da crítica. É notável que essa 

autonomia das fórmulas se dê pelo uso robusto de referências tematizadas por coisas mais 

próximas, ou locais, como se queira, num manejo, ou manipulação, dos modelos como 

supostos que podem ser travestidos ao prazer de um autor com precisão no uso dos 

                                                           
6 Esse viés vai ser amplamente testado na obra de João Cezar de Castro Rocha, Machado de Assis: por uma 

poética da emulação (2013), com a tese de que foi através da crítica a obra de Eçá de Queirós que Machado 

elevou sua obra, na medida em que se ocupou de reorientar o uso das referências, intensificando a 

apropriação, dando-lhes uma característica específica e incômoda a qualquer modelo, já que 

deliberadamente transviada, dica essa que tem serventia de status, mas também confrontação de certo 

cinismo em seu conto “Teoria do medalhão”, que tem sido tomado pela crítica como uma dica de 

falseamento da realidade dos narradores machadiano.   
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elementos a serem manipulados, como um homeopata, fabricante de remédios, placebos 

ou, mesmo, emplastros. Exemplo disso, a passagem de Machado de Assis a seguir alastra 

mais sentidos, um deles é a própria metaforização do remédio-arremedo que a forma 

literária pode consubstanciar e decidir, ironicamente como única verdade, aquilo que é 

posto em cápsula: 

 

Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, 

um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa 

melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, 

chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente 

cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que 

deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão 

profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, 

posso confessar tudo: o que me influiu principalmente foi o gosto de 

ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e palavras: 

Emplasto Brás Cubas. Para negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do 

cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse 

defeito; fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. 

Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada 

para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro 

lado, sede de nomeação. Digamos: - amor da glória.  

Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor 

da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a 

glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 

terços de infantaria, que o amor da glória era a cousa mais 

verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua 

mais genuína feição. 

Decida o leitor entre o militar e o cônego; eu volto ao emplasto. 

(Machado de Assis, Capítulo II, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Obra Completa, p. 627-628, 2008). 

 

 A exigência reflexiva é quase imprescindível. É como um pequeno recurso 

alegórico da sua narrativa e do homem que Machado de Assis põe à luz, e que ocorre em 

profusão em sua obra.  

A avaliação, à luz de Machado de Assis, da ambivalência relativa à noção de 

dependência cultural fez engendrar um problema para a crítica literária e cultural no 

Brasil. Nessa direção se encaminha este primeiro capítulo. Isso passa necessariamente 

pelas formulações canônicas e contra-canônicas que se têm confrontado recorrentemente 

em suas perspectivas a respeito do tema, resumindo-se o problema em torno de uma 

espécie de nacionalismo literário da crítica e um universalismo da linguagem. Para tanto, 

avaliamos como se organizam esses embates a partir das questões atuais sobre o tema, 

não nos detendo sobre os primórdios da crítica cultural nacional, mas mais 

especificamente sobre os marcos da crítica sociológica através de Antonio Candido e os 
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representantes posteriores dessa linhagem: o confronto, principalmente, entre Roberto 

Schwarz e o que se chamou crítica estrutural. Com a vigência do debate estruturalista 

sobre a redução linguística, a situação ganha força como contra-ataque à maneira 

sociocultural de ler as expressões artísticas, mais ainda com a reapropriação que os 

chamados pós-estruturalistas formularam, e formulam, e que vai servir como uma das 

bases aos Estudos Culturais atualmente, deslocando o discurso, tornando-o questão 

nuclear. Observamos se tratar de uma prevalência sobre o tipo de consciência que se 

defende. Assim, queremos aproveitar o que as lacunas das trajetórias críticas demonstram. 

Esse é o âmbito a ser delimitado nas interpretações que podem orientar uma teoria sobre 

a crítica literária, ou melhor uma sociologia da crítica literária constituída 

intelectualmente no Brasil ou a respeito das coisas brasileiras.  

O que fica do nosso levantamento e incisões sobre o tema é uma atenção 

redobrada, como consequência, ao jogo de ocupação de espaços que cada perspectiva 

assume, como também ao modo como esse espaço diz respeito à situação social que 

vivemos, a qual, em última instância, legitima uma crítica cultural, no nosso caso, fazendo 

parecer inadequada qualquer interpretação afirmativa, coisa do nosso tempo que faz 

funcionar o pano de fundo do qual pode ser possível não dizer nada.  

Há, sem dúvida, certa rapidez e generalidade no tratamento de problemas teóricos 

relevantes, ficando aqui já uma mea-culpa, mas é também uma escolha estilística não 

acompanhar o argumento em muitas variantes para não nos dispersarmos do argumento 

central desenvolvido. Tentamos resolver minimamente esse quesito pela indicação de 

notas que informavam mais claramente as referências da leitura. 

 

*** 

 

O que apresentamos como primeira parte da tese vem a ser esse balanço não 

simplesmente descritivo, mas afeito às aberturas desse movimento que constitui também 

um sistema da crítica, em uma sensibilidade já antecipada por Machado de Assis ao 

afirmar que só com uma crítica capacitada teríamos uma expressão cultural qualificada7. 

No primeiro tópico tentamos esclarecer o lugar de Machado de Assis e como se tentará 

avaliá-lo ao longo deste trabalho delimitando o tema geral da tese; nos tópicos seguintes 

faremos propriamente a discussão sobre a ambivalência que o tema sobre o local da 

                                                           
7 Cf. “Notícia da atual literatura brasileira – Instinto de nacionalidade” In: ______. Obra completa, em 

quatro volumes: volume 3, p. 1203-1211, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
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cultura8 encerra (para não perder um trocadilho com um título importante do pós-

colonialismo). Com isso, pretendemos analisar, em um primeiro momento, o fenômeno 

erguido pela arte de Machado de Assis. 

 

I 

 

Considerações machadianas 

 

As formas da arte estão intimamente ligadas às condições sociais que a 

constituem, e que também podem ser reconhecidas em suas estruturas técnicas, 

imaginativas, teóricas e potencialmente cunhadas pela dita quintessência da obra ou do 

autor, o que também é, certamente, social9. Não se trata aqui da noção de genialidade, 

nem do completamente oposto; há sim a preocupação com a particularidade situada do 

objeto a ser analisado, em sua voltagem e caraterísticas afeitas à compreensão das 

imbricações do produto cultural, produzido, como já dissemos, por particularidades 

contextualizadas, por isso, de certo modo, definíveis. A questão gira em torno de como e 

por que a obra de Machado de Assis se destaca no apontamento da realidade histórica e 

da sua realização artística específica. 

O debate da crítica especializada carrega consigo assertivas e tendências quanto 

ao tipo de apreensão a se fazer da obra de Machado de Assis. À parte as linhagens críticas 

que serão consideradas no trabalho, nos parece haver nos indicativos dos textos críticos 

do próprio Machado de Assis, como na sua realização literária enquanto homem das 

letras, um pensamento que ele ajudou a construir em torno do problema do nacional, do 

real e da combinação universal a ser feita, livremente conduzida – para com isso usarmos 

termos aparentemente excludentes. É nesse sentido que o problema enquanto matriz pode 

se reduzir a um falso problema, quando não buscamos na obra suas perguntas e respostas 

a partir de seus próprios pressupostos. Sem dúvida a crítica integradora, como a feita e 

proposta por Antonio Candido10, nos lega um avanço em relação aos obscuros recursos 

                                                           
8 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 
9 Alguns dos primeiros tratamentos sistemáticos exemplares a respeito do tema podem ser conferidos em A 

teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica, de Gerog Lukács, São 

Paulo: Duas Cidades; Ed 34, 2000. 
10 “O meu propósito é fazer uma crítica integradora, capaz de mostrar (não apensar enunciar teoricamente, 

como é hábito) de que maneira a narrativa se constitui a partir de materiais não literários, manipulados a 

fim de se tornarem aspectos de uma organização estética regida pelas suas próprias leis, não as da natureza, 

da sociedade ou do ser. No entanto, natureza, sociedade e ser parecem presentes em cada página, tanto 

assim que o leitor tem a impressão de estar em contacto com realidades vitais, de estar aprendendo, 

participando, aceitando ou negando, como se estivesse envolvido nos problemas que eles suscitam. Esta 



 

28 
 

redutores utilizados por vertentes específicas. A obra certamente ajudará a guiar a relação 

constante entre parte e todo11, orientando o diálogo que a crítica no âmbito da sociologia 

da arte poderá executar. O que se está por fazer em uma melhor leitura do objeto é 

perceber sua capacidade de aproximar relações que esclareçam os limites demarcados na 

tarefa crítica, sociológica ou literariamente. Por isso a confluência na relação entre arte e 

sociedade é vista tanto no âmbito da feitura artística quanto da apreensão intelectual dos 

fenômenos, como também dos condicionantes sociais. Esse é o trabalho da crítica, aquela 

que aproxima os fenômenos, sabedora de estar assim produzindo um sentido na relação 

dos elementos vigentes a serem analisados. 

Os suportes da articulação entre social e estético são apontados na obra 

machadiana através dos gêneros e da peculiaridade do realismo que ele organiza 

literariamente; não como o realismo de escola, mas como outro realismo, se assim 

pudermos definir, ou, até mesmo, para não ser realista. Os absurdos que a obra de 

Machado de Assis apresenta, situações e ocorrências, aparentemente sem razão de ser, 

ganham contornos efetivos no quadro histórico nas relações com os indivíduos-

personagens12. A combinação dos elementos vigentes para o espírito que realiza e cria, 

como produtor – que não é um gênio, mas que, decisivamente, na própria obra cumpre 

essa condição –, faz de Machado de Assis aquele que exercita sua elaboração, 

conformação e integração constantes; em suma: a configuração das forças literárias e 

sociológicas, conquanto sua imaginação formule entradas nas situações vivenciadas na 

obra como teorias filosóficas e apreensões feitas pelo indivíduo na sua relação com o 

mundo. Machado de Assis reforça e distende as referências, apontando características, 

normalmente “escondidas”, e as distorcendo como modo de fazer o leitor receber a obra 

do intelecto, causada pelos detalhes apresentados, o que servirá para situarmos o seu 

“efeito de real”, ao modo de Roland Barthes13.  

                                                           
dimensão é com certeza a mais importante da literatura do ponto de vista do leitor, sendo o resultado mais 

tangível do trabalho de escrever. O crítico deve tê-la constantemente em vista, embora lhe caiba sobretudo 

averiguar quais foram os recursos utilizados para criar a impressão de verdade. De fato, uma das ambições 

do crítico é mostrar como o recado do escritor se constrói a partir do mundo, mas gera um mundo novo, 

cujas leis fazem sentir melhor a realidade originária. Se conseguir realizar esta ambição, ele poderá superar 

o valo entre ‘social’ e ‘estético’, ou entre ‘psicológico’ e ‘estético’, mediante um esforço mais fundo de 

compreensão do processo que gera a singularidade do texto (CANDIDO, A. O discurso e a cidade. 1993, 

p. 9-10)”. 
11 Conferir a respeito da metodologia e da relação interpretativa que se pode fazer no ambiente crítico da 

obra e da constituição das suas características o texto “O todo e as partes”, de Lucien Goldmann, introdução 

de Dialética e cultura (1967). 
12 Por exemplo, a passagem final de Rubião, o tutor do cachorro herdeiro de Quincas Borba, em que ele se 

imagina Napoleão. 
13 “O Efeito de real” In: ______. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
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Qual a importância dos elementos e da combinação deles para o tipo de arte 

machadiana? Se há realismo, qual é? Parece haver uma subversão reformadora da 

presença do nacional e da contradição do espírito na feitura das ideias e nas relações 

cingidas nos fenômenos de criação. O lugar da figuração do real na maturidade 

machadiana, os estilhaços do capitalismo brasileiro nascente, com sua república pouco 

republicana e seus modelos científicos herdados sem muita elaboração são constantes 

objetos de reflexão, o que percebemos em destaque nos pontos levantados em um conto 

como “Sereníssima República”, em seu romance Quincas Borba e em sua novela O 

Alienista; trabalho esse colocado em prática de modo mais exacerbado com as 

preocupações de feitura literária em seu livro Memórias póstumas de Brás Cubas, que 

permite, através da profundidade do caso, uma forma de extensão da análise sobre a vida 

com a vantagem de se dizer dela após a própria morte, que é o que ocorre com o narrador 

desse romance. Os temas recorrentes da “sandice” e da “razão” participam da realidade 

sócio-histórica que compõe suas apropriações. Interessante também como os temas 

marcam forte presença, para o “bem” ou para o “mal”, do homem nas relações sociais e 

no processo histórico, não tendo um aspecto edificante, mas sim desconcertante. Nossa 

educação é cuidada como uma gentileza da tragédia sem fim; a ironia formula o 

estranhamento14. Depois do exercício e experiência bem-sucedidos do narrador em 

primeira pessoa, a situação do narrador em terceira pessoa (Quincas Borba é o livro em 

que reaparece o narrador em terceira pessoa) coloca a força da análise na obra e suas 

desventuras internas como algo em destaque, com uma suposta amenização posterior ao 

defunto-autor. Suposta, pois, apesar da distinção de grau e ênfase entre os narradores, 

Machado de Assis não abdica das inovações nas combinações dos temas e recursos de 

contato com o leitor e com a prática cultural.  

Esse espaço de mobilização em Machado de Assis é preenchido pelo labor 

intelectual da observação e do manejo das referências intelectuais, históricas e sociais, 

humanamente sempre limitadas, conquistando novos espaços de formulação e 

interpretação. O que parece extrapolar é exatamente o encontro entre as situações da 

modernidade brasileira, da mentalidade filosófico-científica em tensão, ironicamente 

dispostas, e a moral que sustenta uma ética no mínimo confusa. A arte, no sentido do 

                                                           
14 O modo como a ironia funciona no texto machadiano parece ser a razão de seu dito pessimismo. O seu 

uso faz com que José Guilherme Merquior veja em Machado de Assis o caso de um “narrador sardônico”, 

em sua crítica “Gênero e estilo das Memórias póstumas de Brás Cubas” (In: Machado de Assis, Obra 

completa, 2008, p. 139). 
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“saber-fazer”15, daquilo que Machado de Assis reúne ou mobiliza como possibilidades 

técnicas, estilísticas e também históricas, fica em avaliação, para as leituras-críticas a 

respeito do que estava disponível ao escritor.  

Ao combinar e exagerar sentidos alterados da realidade, a arte ganha destaque, 

porém somente com uma sociologia preocupada com o que subsiste na configuração do 

quadro sociocultural é que conseguimos computar as forças em embate na rica realidade 

e na obra machadiana. Trata-se também de ver na feitura da obra a realização social do 

esforço criativo do autor, e isso exige uma leitura que execute um movimento pelos 

arranjos dos recursos que esteticamente a obra repõe no plano político, havendo ou não 

interesse nesse quesito. 

Como parte do estudo que estamos empreendendo sobre essas formas de ver 

Machado de Assis, a coerência interna e sua expressão devem ser buscadas na conjunção 

dos fatores aqui reforçados. Portanto, os argumentos apontados das críticas e a realização 

artística de Machado de Assis serão sempre referência. 

A benjaminiana Susan Buck-Morss aponta: “A tarefa estratégica mais importante 

do escritor não é tanto encher de conteúdo revolucionário as novas formas literárias, mas 

desenvolver o potencial revolucionário das mesmas formas” (Apud PERRONE-

MOISÉS, 2007, p. 107). A prática crítica fica a cargo, portanto, daquilo que é conduzido 

em várias medidas no texto de Machado de Assis, e que ganha uma expressão na obra e 

na apreensão dela, não por seu ímpeto, e sim por uma disposição na obra machadiana, 

meticulosamente alterada da matéria do imaginário, e, no caso da apreensão da obra, pelas 

possibilidades que a alteração colocada em prática por Machado de Assis tem ou não 

relevância. Vemos nessa relação, algo como dizer para não dizer e não dizer para dizer. 

A crítica busca o que existe nesses meandros. A força do texto de Machado de Assis e 

das possibilidades críticas, suas e de seus intérpretes, está, nesse sentido, colocada nesse 

plano de ação, como uma gestação feita de história e invenção, o que nos faz lembrar, por 

exemplo, seu Esaú e Jacó: os gêmeos convertidos em sinais da humanidade e da realidade 

histórica nacional. 

Nosso desejo, portanto, é repor no horizonte um fazer-crítico, o que poderia se 

enquadrar na noção de ensaio. As ferramentas confirmam a orientação do substrato 

analisado: teremos como lastros os pontos de apoio da trajetória da crítica atual em 

                                                           
15 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: Ed. 34, 2005. 
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disputa, segundo nossa demarcação, para restar uma visão sobre o mapa dos temas 

suscitados através de Machado de Assis. 

 

 

II 

 

O pêndulo da afirmação crítica – origens contemporâneas das discordâncias 

  

A atualização no embate de perspectivas dos últimos 50 anos em relação à 

valorização do nacional na propositura da interpretação crítica das expressões artísticas 

ocorridos em território brasileiro tem vivido momentos de definição. Podemos dizer isso 

com base na estruturação do campo intelectual que se constituiu em torno da obra de 

Machado de Assis. Mas não só, é verdade. Primordialmente vamos acompanhar esse 

campo de disputa paralelamente às questões de teoria, que certamente são significativas 

para a compreensão do peso que se pode dar à categoria do nacional no desenvolvimento 

da crítica, e no caso, como isso se desenrola para pensar a obra machadiana a partir dos 

novos embaraços que identificamos nos critérios de definição da construção da obra 

artística, ou simplesmente os parâmetros para se pensar as definições da interpretação. 

No século XIX a independência do fenômeno artístico dos exemplos fundamentais 

dos europeus vai ser um dos grandes temas da crítica literária no Brasil e principalmente 

o quanto esse exemplo poderia afetar o nascimento de uma brasilidade. Tema caro ao 

romantismo, a questão vai perpassar, de diversos modos, nossos maiores escritores, do 

século XIX ao XX, percorrendo a afirmação de uma singularidade. A importância é 

tamanha que Dom Pedro II encomenda uma obra épica à Gonçalves de Magalhaes16 para 

narrar um mito de fundação do espírito nacional que correspondesse a essa magnitude. 

José de Alencar entrará em um debate17 eternizado com as vestes imperiais e fará disso 

seu próprio motivo de brasilidade, através de seu projeto18 romanesco que abarca todas as 

fases históricas do Brasil e também suas diferentes paisagens: romances urbanos, 

indianistas, rurais, de história do Brasil pré-colonial, colonizado e contemporâneo à sua 

época. 

A resposta literária para isso será um diálogo constante de forte presença com a 

literatura francesa e com o realismo/naturalismo de origem europeia. A influência e a 

                                                           
16 A confederação dos Tamoios.  
17 Cartas sobre “A confederação dos Tamoios”. 
18 Conferir prefácio a Sonhos d’ouro (1985). 
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maneira introduzidos em solo nacional foram fundamentais para o acontecimento da 

expressão machadiana, e com isso estamos adentrando no diálogo com as leituras 

sociológicas19. Isso sem dúvida ocorreu, porém também o tipo de arte de Machado de 

Assis incorre em dispersões e agregações não frequentes em solo brasileiro integrado com 

a história, mais propriamente, da civilização ocidental. Um exemplo de como a questão é 

tomada pelo nosso autor é seu clássico ensaio “Instinto de nacionalidade”, de 1873, no 

qual há um tratamento acurado do que tínhamos até àquela altura em termos de literatura, 

e o que poderíamos ou haveríamos de construir a partir daquele momento. 

O enfrentamento dos críticos contemporâneos a Machado de Assis sobre o tema 

do nacionalismo é, nesse sentido, primordial: se dá por meio da acusação de ser um autor 

descolado do ambiente brasileiro, posição de Silvio Romero20, por exemplo, e pela defesa 

de Machado de Assis feita por José Veríssimo ao ressaltar a capacidade machadiana de 

integrar-se ao que havia de mais destacado em literatura universal e ao que é mais 

profundo no procedimento narrativo que dá voo ao humano. Resumidamente, desse ponto 

vemos a atualização crítica de Machado de Assis a partir da década de 1930, sua 

singularidade de visão, adicionados aspectos biográficos, como nos textos de Augusto 

Meyer, Lúcia Miguel Pereira, Astrogildo Pereira, farão do gênio de origem da literatura 

brasileira um cabo de disputa no desenvolvimento da crítica. 

No seio da chamada sociologia paulista, que se fortaleceu com os trabalhos da 

década de 1960, influenciada sobremaneira pelas análises de interpretação do Brasil, 

feitas por Caio Prado Jr., Florestan Fernandes, e em medida mais culturalista, mas não 

nos parâmetros de hoje, pelos trabalhos de Sergio Buarque de Holanda e Gilberto 

Freyre21, a teoria da dependência cultural se formou de maneira sólida para pensar as 

                                                           
19 É essa a perspectiva assumida por Roberto Schwarz no capítulo “A importância do romance e suas 

contradições em Alencar”, de Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do 

romance brasileiro (2000a), como também no capítulo “Acumulação literária e nação periférica”, do livro 

Um mestre na periferia do capitalismo (2000b). 
20 Sobre a inserção do debate acerca da forma literária nacional, conferir o trabalho de Roberto Ventura, 

Estilo Tropical: história cultural e polêmica literária no Brasil, 1870-1924, (1991). 
21 Gilberto Freyre é recifense e teve sua formação instruída pelo universo da cultura nordestina, o que lhe 

permitiu desenvolver trabalho sólido sobre a formação cultural sob uma perspectiva que desfazia o 

determinismo biológico e social para a construção da cultura, singularidade que se formava na combinação 

das influências. O antropólogo Franz Boas foi personagem decisivo no substrato teórico desenvolvido por 

Freyre para pensar o Brasil. Freyre é um autor sem travas, e particularizou as circunstâncias da contradição 

em equilíbrio que ele tão bem observou no brasileiro. Em prefácio (“O significado de Raízes do Brasil”) 

clássico de Raízes do Brasil (2007), livro de Sergio Buarque de Holanda, Antonio Candido aponta a 

importância dos três grandes intérpretes, a saber, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque e Caio Prado Jr., 

próximos temporalmente, porém faz questão de distingui-los – por meio da ponte que esses autores e seus 

livros clássicos fizeram, pelo estilo, pelo conjunto de influências, pelo tipo de espírito modernista que 

animava cada um deles. Não são trabalhos que podem assim facilmente ser colocados no mesmo 

enquadramento. Talvez partam do mesmo esforço de pensar o Brasil, suas brechas formativas e apropriação 
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funções que cada nação haveria de assumir na organização global do capitalismo 

moderno22.  

Nesse sentido, a integração do nacional e a história peculiar da nossa civilização, 

tema frequente na escola paulista, vão sendo agregados e vão tomando corpo em áreas 

distintas de análise de fenômenos sociais, o que engloba, obviamente, a expressão 

artística. Com a publicação de Formação da Literatura Brasileira (2000a) de Antonio 

Candido, a análise é demarcada em um amparo histórico articulado de interpretação da 

vida literária no Brasil. A partir daí há, portanto, um caminho a ser desenvolvido nas 

análises da literatura no Brasil e critérios assentados sobre a relação entre “literatura e 

sociedade”23.  Como um processo que se faz por várias vias, a interpretação das ciências 

sociais no Brasil vai ganhando corpo com a qualificação dos pesquisadores de orientação 

científica que a Universidade de São Paulo congrega com seu estabelecimento total na 

sociedade brasileira. Esse ambiente é articulado por pesquisas a respeito da peculiaridade 

sobre o empresariado nacional24, o negro nacional25, o indígena ameríndio26, a paisagem 

nacional27. O desenvolvimento da perspectiva de orientação crítica dada pela integração, 

pelo desenvolvimento desigual e combinado, ao modo da sugestão marxista de Trotsky, 

se assenta nos vários níveis de interpretação sobre os fenômenos ocorridos em solo 

brasileiro. Considerando a vivência de uma nova experiência de reconhecimento, e, por 

delimitação, de tratamento escamoteado por nós, o modernismo é a significação máxima 

dessa possibilidade de leitura própria da realidade do país, que se apropria aqui do passado 

e do futuro, como força de síntese, e que não aludimos, de imediato, como leitura 

teleológica.  

                                                           
do quadro institucional através de uma cultura de adaptações e aproveitamentos. O que importa, para nós, 

é que como tantos outros intérpretes, foram importantes para a resposta cientificizante da sociologia 

paulista, e, mais especificamente Freyre esteve afastado desse universo intelectual, sendo frequentemente 

rechaçado pela sociologia paulista, pelo seu vínculo político com as velhas oligarquias e por não expor um 

viés completamente negativo das intempéries entre as “raças”. Para uma boa reavaliação do pensamento 

social brasileiro, suas bases e o que se exprime daí, cf. SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. 

São Paulo: Ed. LEYA, 2015. E também outras obras do mesmo sociólogo.   
22 Em alguma medida o trabalho de Darcy Ribeiro também faz parte dessa mesma orientação, com suas 

fontes de resistência e idealizações. 
23 Título de obra fundamental de Antonio Candido. 

24 Cf. por exemplo, “Empresário industrial e desenvolvimento econômico no Brasil” (livre-docência, 

1963), de Fernando Henrique Cardoso, e “A Revolução Burguesa no Brasil”, de Florestan Fernandes. 

25 Cf. Florestan Fernandes, “A integração do negro na sociedade de classes: uma difícil via crucis ainda a 

caminho da redenção”, ou mesmo o estudo de Fernando Henrique Cardoso, “Capitalismo e escravidão no 

Brasil Meridional” (tese doutorado, 1961), sobre os negros na sociedade escravocrata do Rio Grande do 

Sul, também Octávio Ianni, tese de doutorado, “Metamorfoses do escravo: apogeu e crise da escravatura 

no Brasil Meridional” (tese de doutorado, 1961). 

26 Darcy Ribeiro formado também naquele ambiente paulista e também o esforço teórico de Lévi-Strauss. 

27 Tema recorrente na sociologia de Roger Bastide, por exemplo o artigo “Machado de Assis, o paisagista” 

(MACHADO DE ASSIS, Obra Completa, 2008), e tantas outras orientações sobre a imagem do Brasil. 
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Dessa maneira, o confronto do viés nacional faz todo sentido na nossa história de 

interpretação, como também circunscreve um debate da época muito caro aos problemas 

de teoria social. Se com Lévi-Strauss o estruturalismo tem seu contorno definitivo, a 

epistemologia da segunda metade do século XX certamente ganhará outros espaços de 

atuação. Apesar de orientado como uma universalização, esse estruturalismo levi-

straussiano conforma uma cientificidade de lógica ocidental com a leitura da consciência 

dos ameríndios, e com isso legitima uma universalização abstrata da realização dos 

significados da cultura por força do seu modo de organização. Mas esse entendimento 

absorve critérios na construção das análises dos fenômenos humanos pela linguagem, o 

que faz com que a leitura histórica fique relegada a segundo plano. Na verdade, é a partir 

da relação com a obra de Saussure, e também com os formalistas russos, entremeada com 

a noção de diferença e as possibilidades da cultura que uma taxinomia dos símbolos se 

efetiva.  

Da organização da reciprocidade, como em Marcel Mauss, até o pensamento 

selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro, há muitos caminhos. É longa essa tradição28. 

É claro que essa virada de orientação, ocorrendo em âmbito europeu, também é 

estimulada pela efetiva universalização dos parâmetros de desenvolvimento da linguagem 

geral, o que por definição daria um status mais coeso aos diferentes mapas humanos. No 

âmbito da crítica literária, a orientação tenta dar ao texto uma singularidade como 

fenômeno de linguagem e não como diferença de realização histórica. Aqui há uma 

disputa ferrenha entre o que se desdobrou do idealismo e sua inversão materialista – 

ambos de cunho dialético e histórico – e o que se apresentava naquele momento por crítica 

estrutural, o que fortalecia os fenômenos mais diluídos entre signos, significantes e 

significados, ficando no âmbito da construção do sentido por meio dos fundamentos do 

entendimento. Com o marxismo soviético em alta, o embate de perspectiva se daria, 

então, em termos opostos, como defesa da razão aplicada à razão, abandonando o que 

poderia haver de divisão etapista do desenvolvimento social. Cronologicamente, já 

dissemos, o contexto abrange meados da segunda metade do século XX. Assim 

justificado, resta saber como isso ocorre no Brasil e qual o perfil assumido diante da 

questão. 

                                                           
28 Para nosso propósito, ajudou na compreensão, o livro de José Guilherme Merquior, De Praga a Paris: 

uma crítica do estruturalismo e do pensamento pós-estruturalista, (1991).  
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No Brasil o estruturalismo foi derrotado pela crítica sociológica29, num primeiro 

momento. Essencialmente, por conta da tradição de explicação histórica das “formações”, 

tanto as socioculturais quanto as delimitadas nas análises, tomamos outro caminho de 

interpretação. Retomando a trajetória de nosso argumento, o conflito está nas 

pressuposições teóricas que diferenciam os caminhos da crítica, pois são anteriores ao 

embate propriamente dito e às polêmicas30 em relação ao estruturalismo e suas variantes, 

tidas, à época, como formas de irracionalismo31. Exagero irracionalista por não fundar 

uma visão sobre a história pautada na combinação dos fatores, e sim por fazer da redução 

aos acontecimentos linguísticos e suas operações uma forma de visualização do todo 

estrutural, sistemático, o que garantiria a capacidade de entendimento pela via do que é 

diferente na própria minúcia da organização. Isso seria, para o estruturalismo, uma forma 

de escape a todo hegelianismo, embora ele queira lograr um passo adiante, numa espécie 

de sucessão, ou disputa por ela. O combate do estruturalismo é em relação ao que se 

ergueu a partir do hegelianismo: todo tipo de historicismo ou até de positivismo que 

formulassem um processo histórico como um andamento pelo tempo escatológico, ou 

teleológico. O risco de se cair numa concepção linear fez com que o estruturalismo 

fundasse sua crítica na impossibilidade da semelhança histórica32, florescendo a noção de 

différence33 que vai orientar a crítica posterior entre os franceses, vide Derrida. 

Destacando a diferença como fiel da balança, a história não seria um mote de integração, 

                                                           
29 Essa afirmação que tem um tom fechado e provocativo poder ser extraída do conteúdo dos textos de José 

Guilherme Merquior e Roberto Schwarz em Esboço de figura: homenagem a Antonio Candido (LAFER, 

Celso, 1979), onde os dois, a par das diferenças, analisam como a crítica desenvolvida por Antonio Candido 

fomentou uma linhagem crítica que entende no texto a realização dos mais sutis feitos da vida social, e que 

seu método opera com uma costura inveterada nas faces do texto, do contexto, da técnica e do substrato 

corrente entre esses intermediários.  
30 É conhecido o debate nos suplementos literários na década de 70 do século XX com proporções 

significativas para a intelectualidade que colocava em questão a pertinência do estruturalismo e sua virada 

na crítica literária, com aqueles conhecidos por pós-estruturalistas (Barthes, Derrida, por exemplo), que no 

Brasil estabeleciam diálogo de perspectiva com Luiz Costa Lima, Silviano Santiago e enfrentava nesses 

suplementos, por exemplo, Merquior. Conferir sobre a questão: XI Congresso Internacional da ABRALIC 

Tessituras, Interações, Convergências 13 a 17 de julho de 2008 USP – São Paulo, Brasil: A polêmica do 

Estruturalismo ou “Quem tem medo de teoria?”, Profa. Dra. Regina Lúcia de Faria, (UCAM). 
31 Sobre o tema é interessante verificar o livro O estruturalismo e a miséria da razão, Carlos Nelson 

Coutinho (2010). 
32 Em um seminário sobre Lévi-Strauss, num texto de título “Retrospecto de uma fresta. O que devo ao 

estruturalismo”, Luiz Costa Lima percorre os caminhos do tema da distinção histórica que pode haver em 

Lévi-Strauss e que sua obra e de tantos outros devem ao mestre quando pensa no caráter de assemelhamento 

das expressões da cultura e do pensamento, através das obras. Cf. REVISTA USP, São Paulo, n.81, p. 130-

140, março/maio 2009. 
33 O termo derridiano não encerra somente a noção de diferença, mas também de adiamento, e é discutida 

por Derrida (2009) detidamente. Essas distinções, pelo que nos é possível dizer, refletem sobre a dificuldade 

em equivaler as coisas, os significados e a expressão que a língua/linguagem difundem, como também trata 

de como os sentidos são sempre postergados, ao adicionar mais termos ao mesmo e levá-los à diferenciação. 

No debate do estruturalismo essa ideia é trabalhada e expandida como fundamento de um modelo teórico. 
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e sim distinções que cada sociedade poderia vivenciar, o que valoriza a perspectiva como 

possibilidade de integrar o conhecimento de modo totalizante pela diferença. Isso resulta 

em propostas de pensamento que incentivam a desintegração de um conhecimento da 

razão universal e promovem uma razão particularizada através dos grupos. Esse processo 

pode ser chamado de pós-modernismo ou mais apropriadamente de tribalismo 

contemporâneo, para lembrar Michel Maffesoli34. 

No Brasil a resistência fez-se através da formação do nosso teor programático e 

formativo para a interpretações dos fenômenos do pensamento e da cultura. Houve certa 

dificuldade de entrada do estruturalismo, apesar de Lévi-Strauss ter ensinado na USP e 

ter desenvolvido grande parte de sua obra a partir dos estudos com os povos ameríndios 

do Brasil, o que é uma peculiaridade da nossa pressuposição intelectual: a relação com as 

correntes de pensamento e seus contatos35. A presença de uma tradição de interpretação 

de viés histórico-sociológico barrou o sucesso do estruturalismo, ao menos num certo 

sentido mais cotidiano, já que as abordagens dos fenômenos que atribuíam um valor ao 

modo de integração que a sociedade brasileira vivenciou desde a chegada dos portugueses 

podem ser percebido nos âmbitos regulares da vida social, a saber, os modos de 

organização do trabalho, os tipos de exploração de riqueza, a hierarquia social que entrou 

em disputa com as culturas formadas no espaço brasileiro, as formas de expressão 

musical, literárias, visuais – tipos de sociabilidade que ganharam vulto no Brasil. Enfim, 

uma diversidade de assuntos. Não deixamos, com isso, de considerar e reconhecer 

sobremaneira as imbricações que os encontros de culturas diversas frutificaram, por 

exemplo, as resistências permanentes. Porém é a afirmação dos modos de vida da 

civilização ocidental que se generalizou, com suas demarcações incisivas do capitalismo. 

Nesse debate há o limiar entre o processo grandioso da industrialização da cultura e os 

regulares conflitos dessa padronização, o que veicula possibilidades, ao nosso ver, 

continuamente adequadas, tema caro aos frankfurtianos36.  

                                                           
34 O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro, Forense 

Universitária, 2006. 
35 Uma das questões é exatamente o que se pode fazer e entender da relação com a influência e subsistência 

de aspectos de suas formas de racionalização, pela cultura e pelo pensamento científico. 
36 Tomo os frankfurtianos de modo geral aqui, mas é possível destacar as obras de Walter Benjamin (um 

frankfurtiano controverso), Adorno, Horkheimer, Marcuse e outros preocupados com a forma como a 

cultura no capitalismo avançado tomou um sentido de achatamento das experiências de vida e estéticas. 

Isso é retido na arte na forma como as forças sociais podem ser percebidas, há, com isso, uma vazão de 

forças contraditórias nos termos da produção capitalista, e percebe-se que os recursos estéticos ficam a 

reboque do desenvolvimento produtivo. Esse é um grande debate entre os chamados frankfurtianos. Essa 

temática encontra amparo posterior no seguimento epistemológico, metodológico e nas conclusões sobre 

as formas de reconhecimento na cultura. A respeito, especificamente, dos citados nessa nota, cf., por 
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O tipo de interpretação que tivemos no Brasil esteve vinculado ao manejo das 

culturas, por isso afastado, em certo sentido, da abstração que o estruturalismo propunha. 

A obra de Antonio Candido37 foi decisiva nessa seara, pois esteve preocupada em 

demonstrar os laços no âmbito da expressão literária, e porventura, o que tínhamos de sui 

generis, ou mais especificamente, como nossos atributos estiveram relacionados às raízes 

da vida literária do ocidente. Esse é um dos primeiros embates que seriam mais tarde 

travados acerca de sua obra, em que pese a noção de origem que possa haver na explicação 

do fenômeno literário.  

A acusação de que houvesse historicismo demasiado na obra fundamental de 

Candido fez com que ressoasse, a posteriori, uma avaliação crítica do que ela significava 

para a cultura nacional. Além de suas qualidades excepcionais, a necessidade de uma 

história da nossa literatura garantiu a ressonância e o fôlego38 da obra no campo de 

discussão literária, e seu teor integrado formou uma visão sobre os momentos decisivos39 

da nossa literatura que só poderia ser analisada por uma crítica literária mais 

especializada, àquela altura (contexto de afirmação e de uma vontade de uma literatura), 

histórica, por conta dos sentidos que retemos do passado. Na tradição da crítica havia 

muito diletantismo e o recado da formação já estava sendo dado pelos diversos interpretes 

do Brasil que se tornaram clássicos, portanto veio daí uma boa medida para a garantia da 

obra de referência de Candido. O plano percorrido com sucesso dava um norte ao futuro 

dos intérpretes da vida literária brasileira, e extensivamente aos países periféricos, para 

usar um termo caro a essa tradição. Quando cessa o período analisado pela obra, em 

meados do Segundo Reinado (segunda metade do século XIX), no período imperial, há 

uma cepa significativa de orientações a fazer, interpretativamente, para o futuro ou para 

o passado. Os discípulos40 de Candido se integraram nessa tradição de modo exemplar, 

fazendo trabalhos de relevância significativa na interpretação da particularidade nacional 

frente aos desencantos do mundo hiper-racionalizado. Essa gama de trabalhos abordou 

variantes discursivas das quais dificilmente se pode negar o vigor, no que pese as 

                                                           
exemplo, BENJAMIN, Walter. Magia, técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. BEJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 

São Paulo: Brasiliense, 1989. Adorno, T, HOERKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2006.  Notas de literatura. São Paulo: Duas Cidades, Ed. 34, 2003. Marcuse, H. A ideologia 

na sociedade industrial: O homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.   
37 Estamos falando nesse momento de Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos (2000a). 
38 Em termo distinto há um artigo de Roberto Schwarz que se chama “Os sete fôlegos de um livro” (1999). 
39 Subtítulo de Formação da Literatura Brasileira. 
40 Cf. Ramassote, R. M. A Formação dos Desconfiados: Antonio Candido e a Crítica Literária Acadêmica 

(1961-1978). Departamento de Antropologia Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 

Campinas, Universidade Estadual de Campinas. Dissertação de Mestrado, 2006. 
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vicissitudes dos trabalhos construídos. Por exemplo, os de Roberto Schwarz (2000a, 

2000b, 2012, 2014), de João Luiz Lafetá (2000), de Antonio Arnoni Prado (1983), de 

Walnice Nogueira Galvão (1986), analisando respectivamente Machado de Assis, 

literatura de 30, os modernistas, Guimarães Rosa.41 

A crítica ao que se formou em torno do trabalho de Candido esteve de algum modo 

baseada na noção de cânone literário, o que suporia uma valoração silenciadora das 

alternativas literárias. Entendemos que, como em qualquer área, a competência em 

justificar e sugerir leituras foram testadas, algumas com maior sucesso, outras menos. As 

razões, estéticas e políticas, podem ser avaliadas e questionadas, estando, nesse sentido, 

no âmbito do debate, inclusive com suas limitações. Aqui, em alguma instância está a 

realização social e cognitiva que a linguagem mobiliza e não um estado autocentrado da 

linguagem, como nos ensina a tradição crítica, explorada à exaustão por Adorno (2003), 

por exemplo. O jogo de afirmação da relação entre literatura e sociedade se colocará no 

nível de articulação das análises e também na tomada programática e pragmática de 

espaços de vocalização: instituições e campo discursivo (a arena, com todos os seus 

arranjos, das discordâncias). 

O nível e os impasses entre a formação do fenômeno literário como objeto de 

inflexão, sua nacionalidade ou universalidade, ficam então em destaque, encaminhando, 

como consequência, as revisões e consolidações do debate e seu nível de sucesso 

enquanto produto da intelectualidade e da crítica cultural e literária. 

 

III 

  

Avançar no respaldo cultural-simbólico das oposições e seus espaços   

 

Ser ou não periférico? É uma questão. O esclarecimento entre ser algo e não ser 

coisa alguma se dá como radicalização do argumento em disputa que está sendo 

                                                           
41 Desse grupo citado, Roberto Schwarz e Antonio Arnoni Prado ensinaram na Unicamp, no Instituto de 

Letras (IEL) que teve sua fundação ligado ao professor Antonio Candido, coordenador das primeiras 

atividades desse instituto, enquanto que José Luiz Lafetá e Walnice Nogueira Galvão assumiram a docência 

na USP. Após a migração de Antonio Candido para a teoria literária da USP, depois de um período na 

Unesp de Assis, os críticos foram assistentes do professor Antonio Candido na USP. Esses detalhes podem 

ser conferidos na dissertação que citamos acima (Ramassote, R. M, 2006) ou buscadas na trajetória de cada 

um dos críticos. Institucionalmente, existe uma gama interessante de relações, com outros nomes e 

biografias intelectuais importantes, o que também pode ser observado no desenvolvimento de uma 

contraposição crítica a esses postulados. Mas certamente esses aspectos não definem por completo a 

problemática, além de serem o mais facilmente perdido, sendo necessário cruzar as ideias e ressaltar o que 

fica. Sobre os trabalhos, essas e outras relações intelectuais de Antonio Candido, cf.: DANTAS, 2002.   
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desenvolvida neste trabalho – a radicalidade na apresentação do problema a ser afirmado 

pela crítica, e que concerne, enfim, em objeto de conflito de concepção e perspectiva.  

As afirmações de identidade nacional podem requerer um estatuto de oposição à 

civilização ocidental que exacerba os valores autóctones sem que eles possam ser 

exacerbados, mas no mínimo reconhecidos42. Como alternativa à perspectiva da 

“formação” cultural, na medida em que envolve uma radicalização (não como ruptura, 

mas como deglutição antropofágica), foi consolidada uma forma de ligação que tentava 

se afastar da prontidão com que estamos colados às cores locais simplesmente, nos 

colocando em contato com a relação de dependência, por via da integração, mesmo que 

periférica. Nesse sentido são fundamentais os ensaios de Silviano Santigo, “Apesar de 

dependente, universal”43, e também o “O entre-lugar do discurso latino-americano”44, nos 

quais ele expõe a inevitável relação de diferença e incorporação entre as culturas, que 

apresentam e afirmam o processo de uma leitura já desconstrucionista, e anunciadora nas 

suas consequências, no Brasil, do que viria hoje a se constituir como Estudos Culturais. 

Mais materialista, contudo, o ensaio de Roberto Schwarz, “O nacional por subtração”45, 

que se opõe a Santiago, como também a Haroldo de Campos em seu “Da razão 

antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”46, aponta os dois argumentos 

como pouco providos de uma visão que perceba os desajustes sociais em questão. Como 

o que fica é a tentação por nos distanciarmos da situação de periferia, segundo Schwarz, 

nossa intelectualidade copia mal e deixa de entender o problema como uma situação na 

fatura social da organização da cultura global. Essa leitura afirma que há a partir daí um 

esvaziamento do tratamento, pois não se entende nossa diferença na relação integrada do 

capitalismo, mas sim a diferença somente pelo outro sem materialidade. No entre-lugar, 

como Santiago diz baseado em uma linguagem do desconstrucionismo, intensificando o 

                                                           
42 Algumas considerações virão a seguir no texto. Antes disso, o artigo de Arguedas, “Entre el kechua y el 

castellano, la angustia del mestizo” (1939), é ótimo exemplo do jogo dialógico da relação entre a cultura 

local e a influência externa. Nele, Arguedas, um peruano, crítico e ensaísta, preocupado com o vínculo de 

marginalidade e ajuste da sua cultura, nos dá uma boa interpretação do tema. Pois observa que o avanço do 

casteleano com a colonização espanhola não padronizou tudo, e tampouco foi impedida de seguir, mas que 

o Kechua reteve alguns dos sentidos da língua espanhola, preservou também marcas e formatos próprios 

dos Kechua, mantendo mais de suas particularidades onde o espanhol não se sobrepôs por completo 

territorialmente. Mas a influência é inegável do padrão externo, e a mobilidade e incorporação de sentido 

da cultura local deu um hibridismo fronteiriço, que não é absolutamente nem um nem outro. Isso nos 

interessa ne medida em que há a transformação da cultura, a mudança da língua, mas com suas propriedades 

em movimentação. Cf.: ARGUEDAS, José Maria. Qepa Wiñaq... siempre literatura e antropologia. 

Madrid – Frankfurt am Main: Iberoamericana & Vervuert, 2009. p. 141 - 144. 

43 Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 

44 Literatura nos trópicos. Ed Rocco, 2014. 

45 Que horas são?. São Paulo: Companhia das letras, 2012. 

46 Boletim Bibliográfico Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo: v. 44. Jan-dez./1983. 
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debate do estruturalismo, é mais possível observar o que está por trás e o que está em 

jogo. Abel Barros Baptista, crítico literário português, ao analisar as vertentes na 

interpretação machadiana em seu Autobibliografias (2003a), coloca na mesma linhagem 

Schwarz e Santiago, classificando suas análises como “paradigma do pé atrás” para 

caracterizar uma absolutização da intenção ou de onde parte a escrita ou a expressão da 

obra. Nesse cenário, o nacional em Abel perde o valor por ficar em questão exatamente a 

impossibilidade da noção de autor, com a “morte do autor” sendo o guia da leitura, 

chegando a afirmar sobre Dom Casmurro que o livro se escreve a si mesmo. Aqui, através 

de temas correntes na crítica machadiana e na exploração ampliada da nossa de cultura, 

visualizamos um pouco do andamento dos parâmetros críticos.       

A máxima shakespeariana do “to be or not to be, that’s the question” e a nossa 

conversão oswaldiana do “tupi or not tupi, that’s the question”, não desfaz o problema, 

mas o recoloca como construção da identidade a partir das questões do que identifica o 

ser, social, em nosso caso. Se o caso é visualizar como construímos uma cultura própria 

ou mesmo conectada ou alguma que o seja, ficamos nos perguntando de onde ela veio e 

como se configurou. Essa busca define a interpretação da cultura brasileira, seus modos 

e diferenças. Em tempo de garantirmos a independência, a interpretação e crítica da 

cultura se fazem balizadas na possibilidade de aferirmos peculiaridades. Essa trajetória 

pode ser acompanhada desde o debate romântico do que define nossa nacionalidade, com 

os percalços da independência política em 1822, e o que deveria se firmar no fim do 

século XIX com a república. Porém as controvérsias de como se fazia cópia cultural, ou 

apropriação irrefletida das ditas origens da nossa cultura, fundaram a continuidade da 

questão da independência. Se, na análise feita por José Murilo de Carvalho47, nossa 

república foi às ruas apenas como que para conferir a festa, e se, como Machado de Assis 

já pontua em “Instinto de nacionalidade”, nossa cultura carecia de condições política para 

se afirmar, vigoraria, ainda por certo tempo, a indefinição da elaboração de uma expressão 

própria. Outro exemplo de cunho propriamente literário é Triste fim de Policarpo 

Quaresmo, de Lima Barreto. 

O Modernismo brasileiro tem em si essa nítida referência, pautada em qualquer 

vertente que seja, pelo modo como o Brasil seria Brasil48. Preocupados em assumir o 

                                                           
47 Em Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Companhia das letras, 1989. 

E também em A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das 

letras, 1990. 
48 Aqui alusão à obra de Roberto DaMatta O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 
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Brasil como existência cultural distinta, os modernistas estiveram em contato com o 

progresso e o futuro que a modernidade afirmava, mas também com o modo como o 

Brasil se constituía. Nossa formação deveria, nesse sentido, vir-a-ser, transformar em 

potência criativa que colocasse de vez o critério da distinção como adequado. Por isso se 

explica a dificuldade dos modernistas com a figura de Machado de Assis, vide o artigo 

de Mário de Andrade49 sobre o mestre que amava e odiava – em razão de sua grandeza de 

pena e pelo retraimento da expressividade nacional, respectivamente –. Na percepção de 

Mário de Andrade, Machado de Assis combinava uma forma nada inocente, e até 

perversa, de conversão dos motivos da cultura brasileira. Uma aparente dubiedade de 

Machado de Assis com o fôlego nacional em sua afirmação literária assim se esboçava. 

Porém, sabemos que o misto de referências nacionais e o voo universalista machadiano 

foi objeto de considerações diversas. Apesar da sua desconfiança em relação às bandeiras, 

todas elas, certamente, Machado de Assis constitui uma realidade singular de quem 

ponderava excessos nacionais, e que, no fim das contas, combinou isso num esforço, ou, 

de forma imprecisa, num projeto civilizatório, que resultou na Academia Brasileira de 

Letras (ABL), nos grupos de audição de música clássica, nos esforços junto aos pares 

para a criação de um ambiente cultural propício aos seus anseios50.  

Nesse sentido, a arte de Machado de Assis não deixava de ser local, mas tampouco 

se afirmava nessa perspectiva. Pode ser, estando certo Roberto Schwarz, que ela se 

estruturasse com base nesse pilar, como construção da forma, mas sua mirada estava 

numa estrutura de sentimentos, como apreendemos em Raymond Williams51, mais afeita 

à consolidação de uma sensibilidade crítica que afetava o embuste52 através dele próprio, 

como se o veneno fosse seu próprio remédio53. Explicaremos. O fazer literário 

                                                           
49 “Machado de Assis (1939)”, reunido na fortuna crítica da obra completa de Machado e publicado 

primeiramente em Aspectos da literatura brasileira, de 1943. 
50 Cf. “Biografia intelectual”, Valentim Facioli, In: Machado de Assis. Orgs: Alfredo Bosi... et al. São 

Paulo, Ática, 1982. 
51 Cf. artigo: “O Círculo de Bloomsbury”. In: Cultura e Materialismo. Raymond Williams. São Paulo: 

Editora Unesp, 2011. Para um esclarecimento e sentidos do conceito, conferir artigo de Paul Filmer: “A 

estrutura do sentimento e das formações socioculturais: o sentido de literatura e de experiência para a 

sociologia da cultura de Raymond Williams”, In: Estudos de Sociologia, Araraquara, v.14, n.27, p.371-

396, 2009. Tomamos aqui como certo sentimento que tem força de estrutura e pode moldar uma disposição 

e visão de mundo, confrontando e dialogando com as situações vigentes. O livro de Maria Elisa Cevasco, 

Para ler Raymond Williams (2001), é um bom guia sobre o desenvolvimento dos pressupostos de Raymond 

Williams. 
52 Uma variação da questão pode ser atendida pela noção de emulação verificada e avaliada por João Cezar 

de Castro Rocha em livro já citado (2013). 
53 Texto fundamental para acompanhar as variações do espírito que a literatura machadiana organiza e a 

oscilação entre o humor empesteado e as soluções exageradas é O Calundu e a Panacéia: Machado de 

Assis, a sátira menipéia e a tradição luciânica, de Enylton de Sá Rego, Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1989. 
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machadiano estaria trabalhando também por uma visão sobre as condições da matéria 

literária em sua volta. Ao produzir escritos, obras e intervenções/colaborações (crônicas, 

artigos), Machado de Assis possibilitava e estimulava, por sua forma literária, uma 

provocação de sentidos não comuns. Não lhe escapava que o trabalho cotidiano da 

literatura estava em contorcer as expectativas prontas das leituras de mundo. Seus leitores 

e interlocutores vivenciavam isso, e ao apropriar-se de maneiras sutis de afirmação, 

Machado de Assis instruía uma nova estrutura de sentimentos. Aqui, para além do círculo 

de Williams, essa estrutura era mais dispersiva, nesse sentido diferente do mote desse 

autor que nos serve de base.  

A explicação disso está nas formas contraditórias de expressão que assustavam 

críticos como Sílvio Romero por exemplo, ao não conceber os ajustes de narratividade e 

perspectiva que dominavam os critérios da arte por meio da mobilização dos recursos da 

literatura, da filosofia e da cultura. O nacional parece ficar a reboque, mas como resultado 

não fica. E certamente, para atualizar o debate, o critério da organização em jogo na obra 

de Machado de Assis não era o local, mas a formação de uma sensibilidade, não 

exatamente própria de “cor local”, mas com um “sentimento íntimo” que só tem a obra 

afunilada e filtrada em conversões lógicas54 calcadas na força do pensamento que a obra 

leva consigo. Por isso o critério do local parece se retrair no jogo estabelecido na ordem 

machadiana, mas não acreditamos que assim seja, como também não é por estar 

escondido que o critério do local fica mais forte. A hipótese é que há uma transformação 

da sensibilidade sendo operada com maior sentido ao diluir as referências contextuais ou 

mesmo atemporais, forçando e fortalecendo o imaginário dos seus leitores, tratados como 

interlocutores supostos, ou como aquele que recebe um aviso, cutucão etc. Algo 

recorrente em sua organização literária, essa estrutura repete-se, às vezes explicitamente, 

outras timidamente. Por exemplo, em Dom Casmurro: “Agora que expliquei o título, 

passo a escrever o livro (Obra completa. p. 931, 2008)”. 

 

 

 

                                                           
54 Interessante para o aprofundamento da leitura filosófica dos termos na obra de Machado de Assis é o 

livro A lógica do disparate, de Bajonas Teixeira de Brito Junior (2001). 
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IV 

 

Alguma extração a partir da relação com Antonio Candido 

 

As diretrizes em disputa na definição do nosso perfil analítico garantiram os 

debates do século XX para a teoria da literatura brasileira55, que conjugadas aos esforços 

das ciências humanas no geral, terão como ponto de inflexão a questão sobre a pertinência 

do critério nacional, o quanto ele é de fato sustentável. O conhecido paradoxo do nacional 

percorre diversas das preocupações de interpretações do Brasil, porque a tradição crítica 

que se fez no Brasil esteve amparada constantemente pelo modo como os ditos trópicos 

poderiam ser apropriados. Se nossa dependência cultural foi um marco indiscutível, como 

de fato foi, fica a questão de saber em que medida podemos fazer uso das formulações da 

crítica e da criação cultural a partir da mediação entre esses termos. Se temos origem ou 

não, se podemos lidar com isso, se não temos, se isso não importa, se a universalidade se 

dá na própria linguagem – essas são algumas ponderações. A identidade, que é uma 

categoria revisitada não só culturalmente, em seus critérios sociológicos, como também 

nos filosóficos, está associada às circunstâncias econômicas e de configuração da 

sociabilidade que se organiza em torno das formas de associação, recolocando a questão 

sobre o modo como os sujeitos se sentem e se identificam, como bem apresentado no 

                                                           
55 Aqui temos como referência o ensaio de Abel Barros Baptista em O Livro agreste (2005), de título “O 

cânone em formação”, onde ele expõe uma interpretação crítica discordante do poder instituído e das 

lacunas da leitura feita por Antonio Candido, em maior parte a partir do trecho clássico do prefácio de 

Formação da literatura brasileira que, apesar de longo vale a pena ser lido: “Há literaturas de que um 

homem não precisa sair para receber cultura e enriquecer a sensibilidade; outras, que só podem 

ocupar uma parte da sua vida de leitor, sob pena de lhe restringirem irremediavelmente o horizonte. 

Assim, podemos imaginar um francês, um italiano, um inglês, um alemão, mesmo um russo e um 

espanhol, que só conheçam os autores da sua terra e, não obstante, encontrem neles o suficiente para 

elaborar a visão das coisas, experimentando as mais altas emoções literárias. Se isto já é impensável 

no caso de um português, o que se dirá de um brasileiro? A nossa literatura é galho secundário da 

portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas... Os que se nutrem apenas 

delas são reconhecíveis à primeira vista, mesmo quando eruditos e inteligentes, pelo gosto 

provinciano e falta do senso de proporções. Estamos fadados, pois, a depender da experiência de 

outras letras, o que pode levar ao desinteresse e até menoscabo das nossas. Este livro procura 

apresentá-las, nas fases formativas, de modo a combater semelhante erro, que importa em limitação 

essencial da experiência literária. Por isso, embora fiel ao espírito crítico, é cheio de carinho e apreço 

por elas, procurando despertar o desejo de penetrar nas obras como em algo vivo, indispensável para 

formar a nossa sensibilidade e visão do mundo. Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e 

fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem; e se 

não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não a lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará 

do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas 

tentativas muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, 

no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura européia, procuravam 

estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que 

faziam, – dos quais se formaram os nossos” (p. 10, 2000a). 
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livro de Stuart Hall, A identidade cultural na pós-modernidade (2006). Se trata de recorrer 

à abordagem dada à identidade como constituição do ser social, mais ou menos 

estabilizado, ao menos teoricamente, e que sofre as alterações no processo social e 

histórico da cultura. Três passagens que serão colocadas por Hall podem nos ajudar:  

 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito 

é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 

pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada (p. 21). (...)  

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 

lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades 

mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, 

foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura 

nacional. As diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo 

colocadas, de forma subordinada, sob aquilo que Gellner chama de ‘teto 

político’ do estado-nação, que se tornou, assim, uma fonte poderosa de 

significados para as identidades culturais modernas (p. 49). (...)  

 

Este breve exame solapa a ideia da nação como uma identidade cultural 

unificada. As identidades nacionais não subordinam todas as outras 

formas de diferença e não estão livres do jogo de poder, de divisões e 

contradições internas, de lealdades e de diferenças sobrepostas. Assim, 

quando vamos discutir se as identidades nacionais estão sendo 

deslocadas, devemos ter em mente a forma pela qual as culturas 

nacionais contribuem para ‘costurar’ as diferenças numa única 

identidade (p. 65). 

 

O movimento e o arranjo em volta de como os sujeitos estão ligados uns aos outros 

também pode ser observado na constituição da nossa historiografia literária56, que não se 

furta a uma história dos brasileiros, como afirma Antonio Candido para balizar seu 

programa de pesquisa: “uma ‘história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura’” 

(2000a). Não é por acaso que Candido analisa em sua tese de livre-docência o “método 

crítico de Silvio Romero” (2006), exemplo característico dessa intenção de 

posicionamento em relação a uma forma literária dos trópicos. Mas o percurso é distinto 

e Candido faz de sua Formação a estruturação dos critérios que construiriam os 

significados das possibilidades artísticas da vida literária nacional. Há que se considerar 

que bons críticos têm feito reparos à perspectiva de Candido, colocando-a como 

“iluminista”, “historicista”, “idealista” e “teleológico”, para usar termos, por exemplo, de 

                                                           
56 Cf. a respeito os artigos que estabelecem um diálogo, ao discutir o passado, o presente, o futuro e as 

definições e viabilidade do que pode ou não ser relevante na construção e destaque de uma história literária: 

FRANCHETTI, Paulo. “História literária: um gênero em crise”. Semear: Revista da Cátedra Padre António 

Vieira De estudos portugueses. Rio de Janeiro, n. 7, 2002. E: BUENO, Luís. “Depois do fim: ainda história 

de literatura nacional?”. Matraga, Rio de Janeiro, v.19 n.31, Jul./Dez, 2012. 
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Haroldo de Campos57 e Abel Barros Baptista58. Mas partindo do aproveitamento 

romântico, por um lado, e racional, por outro, Candido oferece um panorama baseado em 

valores que se afirmariam não em sistemas gerais, mas em definições que comporiam a 

situação da literatura a partir dos casos em que fundamentassem os pilares da análise, a 

saber, autor, obra, público. Nesse sentido só é possível acompanhar criticamente as 

objeções faturando o que há em cada um desses pilares. Discordando deles, logo será 

possível colocar em voga outras questões; sem isso a crítica perde fôlego e se transforma 

em questão política ou dogmática, o que no caso ocorre de ser quase a mesma coisa.      

Sem dúvidas a tentativa de ter uma literatura no Brasil, e não somente, mas 

também de ter uma maneira de pensar nossos parâmetros, uma crítica mais especializada, 

fez com que a crítica cultural no Brasil procurasse modelos e os aplicasse, até verificar o 

quanto eles se mostrariam redutores. Por isso o material literário vai tomando o plano, e 

que sejam vinculadas a ele outras relações, mas sem a distância costumeira da redução. 

Aqui a questão não se dá como afirmação de uma peculiaridade de vantagem ou de 

desvantagem, mas somente uma crítica orientada pelas próprias razões de ser da cultura 

pode alcançar algum resultado significativo. A tradição59 de Antonio Candido constitui-

se em diálogo constante com a noção de função da antropologia social inglesa (Radcliffe-

Brown, Evans-Pritchard), com o estrutural-funcionalismo, como Florestan Fernandes nos 

fez chegar em diálogo com Merton e Parsons, e com o materialismo histórico de Marx. 

Porém a diferença mais sutil está exatamente em como Candido se apropriou das 

observações literárias ou do simbólico artístico que fomenta a peculiaridade da cultura, 

fruto de sua relação muito próxima com Roger Bastide, Sérgio Buarque de Holanda e os 

modernistas paulistas. Exemplo desse tratamento é sua discussão metodológica em “A 

passagem do dois ao três” (2002), em que, analisando O cortiço, de Aluísio Azevedo, 

mostra qual a mediação entre o método, a análise estrutural e o sociocultural, portanto, 

superando o binarismo e, nesse sentido, ressaltando os ganhos da perspectiva dialética. 

O que nos interessa nesse momento da tese em relação aos fundamentos de 

Candido é exatamente como essa forma ganha corpo no debate sobre dependência 

cultural. Uma das tarefas bem-sucedidas da sociologia foi “desessencializar” o ser, e, 

                                                           
57 Cf. O sequestro do barraco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Matos (2011).  
58 “A teoria da ‘formação’ distingue-se, em suma, por deslocar a definição da nacionalidade da origem para 

a forma final e completa: a ‘formação’ é teleológica, não genealógica” (O livro agreste, p. 64, 2005). 
59 Conferir em específico as entrevistas de Antonio Candido em A tradição esquecida: Os parceiros do Rio 

Bonito e a sociologia de Antonio Candido, de Luiz Carlos Jackson (2002), obra que analisa o estudo sobre 

o caipira que Candido defendeu como tese na sociologia da USP, e que serve para conhecimento dos 

diálogos em teoria social que o crítico literário viria a explorar em suas análises literárias. 
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sabendo dele como social, a substância da cultura só pode ficar na conjunção dos fatores 

que a formam. Nesse sentido, talvez não seja prudente conectar os esforços da vida 

literária descolados do que faz da literatura social na sua própria organização, enquanto 

resultado da obra. Para tanto, nosso ser social no Brasil, como nosso esforço literário e 

nossa crítica, estão ligados ao que pretendermos ser. Essa aspiração, para lembrar o 

Lukács de A Alma e as formas (2015), conforma a ambivalência do espírito da expressão 

literária e crítica que aqui se fez. Depois de uma historiografia literária sólida, e 

entendemos com isso o sucesso que ela angariou também institucionalmente, o parâmetro 

sobre o tipo de integração que a nação fez ao capital global da cultura importa, e uma 

gama de avaliações toma o problema como entregue à lata de lixo da história, o que não 

parece real. Se a força da proposta modernista nos fez menos periféricos, é sinal de que 

como ambivalência houve aderência ao destaque positivo das possibilidades da forma 

nessa movimentação pendular e não simplesmente tributária. 

Se não deixamos em nada a periferia o esforço foi em vão? Ou, talvez, o problema, 

na verdade, não deva ser linearizado, como aponta Haroldo de Campos60, o que segundo 

Schwarz61, em outra chave, seria ignorar o caráter acumulativo de uma formação 

histórica. A relação do Brasil com o Brasil é feita de que conteúdo? Podemos prescindir 

do desenvolvimento da história literária ou devemos reafirmá-la? A continuidade do 

problema coloca mais lenha na fogueira. Sem dúvida, a criação não se dá do nada e 

tampouco por algum “ninguém”, repetindo aqui a fórmula do Ciclope na clássica 

passagem da Odisséia, ao atribuir um nome negativo e nulo para não situar alguma 

responsabilidade. Em maior medida, a relação que confere destino ao fazer da cultura e 

ao produzido literariamente é específico, mas não determinado, o que a combinação 

dialética entre as forças em tensão produz. Certo nacionalismo literário da análise ou a 

extinção dele não parecem ser a saída. Cada caso pode nos dizer sobre como essa 

apropriação das referências do processo histórico é feita. Uma teoria geral não pode ser 

espelhada. Para tanto se ignora, por exemplo, o perfil e configuração dados por escritores 

como Drummond, que estava em diálogo e contato com o universalismo literário, não 

deixando de ser, por isso, um homem do Brasil, com dilemas próprios62.  

                                                           
60 Em O sequestro do barraco na formação da literatura brasileira (2011). 
61 Em “O nacional por subtração” (2012) e também em “Acumulação literária e nação periférica” (2000b). 
62 Em introdução ao volume Nenhum Brasil existe, João Cezar de Castro Rocha explica a ótima ideia para 

o título do livro organizado, e cita o poema de Drummond, “Hino nacional”: “O Brasil não nos quer! Está 

farto de nós! / Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. / Nenhum Brasil existe. E acaso existirão 

os brasileiros? (p. 17, 2003)”. Essa formidável passagem dá ensejo para a discussão sobre a narrativa que 
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A conversão da dependência cultural está sempre em questão, mas o modo como 

se coloca em cada escritor é o que singulariza o processo. Com a implosão das fronteiras, 

no mundo globalizado, as novidades ficam exatamente em como esse processo se 

automatiza, e pode ser que a questão se reforce internamente na forma; por não se estar 

exatamente mais preocupados com a ambivalência entre os lugares, o seu próprio é o 

universal. E com isso a teoria da desconstrução perderia o valor de teoria geral pós-

colonial, passando a vez para um não-lugar, que corre o risco de ser um argumento que 

pouco se situa e uma implosão das minorias nas expectativas teóricas atuais. Seria a 

radicalização não localizada da anulação das forças que atuam para fazer cultura.  

A hipótese rapidamente esboçada serve para retomarmos o Machado de Assis de 

“Instinto de nacionalidade”, que só vê possibilidade criativa quando não nos aferrarmos 

a fórmulas prontas, do nacional ou do universal.  A validade da afirmação da identidade 

costuma ficar relegada a preocupações imediatas, o que não é exatamente o objetivo da 

arte literária; quando desprendida disso, ela poderá, inclusive, falar do que há de imediato. 

É o que ocorre na obra de Machado de Assis e na situação brasileira. Essa leitura que 

propomos falsearia, no sentido de Popper, a ideia de que poderia haver, nessa versão 

interpretativa dominante, uma teoria evolutiva da literatura brasileira, pois sendo 

Machado de Assis seu ápice, o diálogo com a tradição se daria a partir de algumas dessas 

relações com a influência dos antecessores, como também da literatura ocidental e da 

diferenciação que poderia existir a partir disso. 

Os pontos críticos atuais acrescentam e recolocam o critério da ambivalência 

cultural com o nacional e o estrangeiro. Vejamos o que diz Roberto Schwarz (o trecho é 

longo, mas vale a pena), para daí podermos apoiar a leitura sobre o tema na trajetória 

crítica sobre o Brasil de Machado de Assis, em que a conversão e tratamento sobre os 

temas locais agitam os envolvidos e os dividem: 

 

A uns a ironia no tratamento da cor local e de tudo que seja de imediato 

pareceu uma desconsideração. Faltaria a Machado o amor de nossas 

coisas (natureza, questões sociais, nacionalidade). Outros saudaram 

nele o nosso primeiro escritor com preocupações universais (que lhes 

dava o sentimento de planarem acima do acanhamento local dos 

primeiros). Em favor dos segundos, note-se que o universalismo é de 

fato uma componente da literatura machadiana. Esta, entre outras 

fontes, se inspirava na psicologia dos moralistas franceses do século 

XVII, voltada para a natureza humana dita geral, e também na recente 

                                                           
inventamos sobre nós mesmos e que só assim é possível constituir certa memória do que se deseja. Questão 

profunda para o campo da teoria da história, e, por conseguinte, da narrativa. 
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curiosidade “clínica” pelo funcionamento psíquico e pelos seus 

aspectos inconscientes.  

Uma contra, outra a favor, as duas convicções registram a posição 

diminuída que acompanha a notação local do romance de Machado, e 

concluem daí para a pouca importância dela. Ora, esta conclusão é 

seguramente um erro. [...] Em suma, todas as posições devem-se reter: 

a notação local é numerosa e de primeira ordem, o que não impede que 

ela tenha algo de intencionalmente diminuído, sensível sobretudo em 

seu contraste escarninho com os assuntos ditos universais a que serve 

de matéria. Longe de ser um defeito, veremos que esta conjunção 

desparelhada é um dos segredos da narrativa machadiana e de seu 

caráter nacional. 

Uma terceira corrente vê Machado sob o signo da dialética do local e 

do universal. Observa que ele foi mais longe que outros na transcrição 

do dado social, bem como no aproveitamento crítico da literatura 

brasileira anterior, o eu paradoxalmente o levava a dispensar os apoios 

do pitoresco e do exotismo, e lhe permitia integrar sem servilismo os 

numerosos modelos estrangeiros de que se valia. Em consequência, é 

nosso primeiro romancista que se pode ler sem o desconto de simpatia 

devido ao compatriota, não sendo por isto menos nacional 

(SCHAWRZ, p, 167-168, 2012). 

 

Outra corrente que se ergueu da década de 1970 em diante em torno do 

desconstrucionismo derradiano abandona o critério do local e, radicalizado esse 

abandono, não vê mais sentido nesses postulados, não havendo parâmetro imitativo, ou 

mais precisamente se construindo à parte e com ele. Essa, salvo engano, é a situação que 

nos encontramos da discussão e que converte a crítica em ação na relação intrincada com 

seu tempo. E aqui ficam então os parâmetros sobre o nacional e certamente sobre alguns 

dos destinos pelos quais o problema tem passado. E por esse caminho, então, podemos 

revigorar um dialogismo entre as perspectivas. 

 

V 

 

O pensamento se estruturando no Brasil 

 

Como vimos é recorrente o tema sobre a questão nacional63, como também sua 

atuação para interpretar e visar as preocupações sobre a força do critério de afirmação da 

arte. Machado de Assis foi um marco nesse terreno, porque em torno de sua obra e de sua 

figura se deu um debate a respeito das possibilidades artísticas, balizado em sua atividade 

                                                           
63 Uma boa seleção sobre o tema está presente na obra Vira e mexe, nacionalismo: paradoxos do 

nacionalismo literário, de Leyla Perrone-Moisés (2007). A autora debate a presença do nacional e os modos 

como ela pode influir na teoria. Interessante o ensaio (p. 81-96) em que há uma aproximação entre textos 

clássicos de Machado de Assis e Jorge Luis Borges, demonstrando as afinidades nas tentativas em libertar 

a escrita literária de uma nação e fazê-la abrangente e significativa. 
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institucional por meio dos debates via imprensa e da fundação da Academia Brasileira de 

Letras (ABL). Se não é possível historiar simplesmente, sem dúvida a apresentação do 

critério do nacional é um ponto de inflexão nas orientações do debate. A obra de Roberto 

Schwarz, a de maior vulto crítico nos debates machadianos no Brasil pós 1960, encerra 

essa preocupação. Como grande herdeiro de Antonio Candido na realização teórica de 

uma análise rente aos vínculos artísticos e sociais que a literatura nos fornece, por ser da 

natureza de sua constituição expressiva, o trabalho de Schwarz se consolida na qualidade 

inestimável de acompanhar o ambiente das ideias e as condições materiais que poderiam 

vislumbrar o arremate da cultura no Brasil. O argumento é conhecido e versa sobre o fio 

condutor de que existe um desacordo das ideias com a realidade concreta nacional. No 

primeiro capítulo de Ao vencedor as batatas (2000a), “As ideias fora do lugar”64, livro no 

qual inicia seus estudos sistemáticos sobre Machado de Assis e seu tempo, Schwarz evoca 

a situação do liberalismo que ronda os anseios nacionais e a impossibilidade de sua 

realização, em que pese o trato escravocrata que marca profundamente o modo de ser das 

relações na sociedade brasileira e com isso, portanto, suas pessoas e instituições.  

A rigidez abusiva dos laços grosseiros de apropriação do outro e de suas 

instituições é acompanhada, na sociedade brasileira, da recepção, no século XIX, de 

novidades filosóficas e seus correlatos, numa relação com uma realidade se formando em 

conformidade com o destino econômico moderno de estrutura capitalista em 

processamento e realização. Há, com isso, um desencontro ideológico que vai configurar 

no Brasil o aproveitamento das pessoas e das instituições por vias negociáveis, com um 

acordo que se conformou na própria estruturação da realidade brasileira. É sem dúvida 

esse debate o ponto central dos grandes intérpretes sistemáticos no Brasil, mesmo quando 

ainda não eram acadêmicos no âmbito da ciência universitária, ao lançar o olhar sobre 

nossa formação, a despeito de suas diferenças: Gilberto Freyre, Caio Prado Jr, Sergio 

Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, Florestan Fernandes e Antonio Candido. Neles é 

possível identificar uma conformação do patronato por meio do patrimonialismo, da 

adequação burguesa para o continum da exploração e do sistema literário como ordenação 

dos papéis assumidos em nosso espírito das letras e da razão de ser do nacional65. Nessa 

                                                           
64 Um contraponto de vertente mais filosófica e moralista é a obra de Alfredo Bosi e, mais pontualmente, 

seu ensaio “Um nó ideológico – sobre o enlace de perspectivas em Machado de Assis”, reunido em 

Ideologia e contra ideologia: temas e variações (2010). 
65 Em um encontro em homenagem a Antonio Candido na Unesp de Marília em 1990, Paulo Eduardo 

Arantes, autor do ótimo Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira: dialética e dualidade 

segundo Antonio Candido e Roberto Schwarz (1992a), apresenta o texto “Providências de um crítico 

literário na periferia do capitalismo”, recolhido em Dentro do texto, dentro da vida (1992b), mapeando os 
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vertente a descoberta tardia do Machado de Assis nacional faz sentido e é presente. Com 

Schwarz a questão a ser destacada é exatamente como esse duplo vínculo ocorre na 

expressão de desacordo, nesse “jeitinho brasileiro”, feito pela instituição do favor e 

adaptabilidade do nosso caráter. E o singular desse fenômeno é como a obra de Machado 

de Assis combina essa relação, expressa na noção do narrador volúvel66 descoberta por 

Augusto Meyer e desenvolvida com exatidão por Schwarz.  

Conhecidos esses aspectos, já de grande recepção no pensamento social no Brasil, 

a pergunta é como foi possível um Machado de Assis? A resposta da tradição dos 

intérpretes é de que somente aqui e somente assim seria possível esse espírito. Com o que 

devemos concordar, mas que de imediato não é o mais importante, ao menos para a 

pergunta que desejamos fazer para o desenvolvimento da pesquisa, qual seja: Como 

Machado de Assis resolveu os impasses, algo muito explorado pela crítica da segunda 

metade do século XX em diante, e, mais importante, como isso nos ajuda ou pode ajudar 

a refletir sobre os vultos artísticos que se entronizaram nessas condições? O que, em 

outras palavras, é o mesmo que querer saber para onde podemos ir na interpretação da 

cultura artística. 

Por hora, analisemos a disposição da crítica. Observamos que o tema fica 

relativamente dependente da disposição crítica de percorrer certos caminhos da recepção 

da obra de Machado de Assis, mas também e principalmente de como a obra articula as 

possibilidades de singularidade, que é a nossa preocupação. De imediato a insistência 

nesse objetivo se deve ao entendimento de assim podermos inventariar uma posição que 

não se firme com um cunho disciplinar, como acreditamos terem se desenrolado, em 

última instância, as abordagens de nacionalidade ou universalidade ou de materialismos 

ou filosofices, para dizer sinteticamente sobre as apropriações feitas a partir e por meio 

das delimitações sobre Machado de Assis. Não há dúvida quanto à legitimidade e o 

avanço do esforço crítico-interpretativo que os estudos machadianos nos legaram, eles 

configuram um espaço de constituição de campo, ao modo bourdiesiano de estudo do 

campo, e não simplesmente como espaço de atuação, mas como reprodução ilimitada de 

                                                           
fundamentos desenvolvidos no pensamento baseado na noção de formação. Schwarz em seguida, no texto 

“Notas do debatedor”, começa seu comentário esclarecendo que a vertente assumida por Candido difere 

dos outros que aqui citamos como intérpretes do Brasil por serem, eles, tradicionalistas e Candido 

materialista e dialético, fazendo valer uma relação com as ideias que fomentam e se definem no meio social 

concreto em que se erguem. 
66 O tema da volubilidade do narrador, que se percebe em como o narrador de Memórias Póstumas de Brás 

Cuba assume uma posição de classe para cinicamente se colocar como um destruidor dos pressupostos da 

classe vai ser tratado por Schwarz em Um Mestre na periferia do capitalismo (2000b) e esclarecida a origem 

do termo numa entrevista publicada em Sequências Brasileiras (2014). 
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conteúdos afirmativos e não dialogantes de perspectivas. A querela entre condições 

internas e externas do texto literário se fortificam com novos nomes, que repetem alguns 

postulados.  

As ideias fora do lugar devem, como de fato fizeram, ajudar a nomeação e 

explicação dos condicionantes de uma obra ou de um espírito intelectual; podem também 

apontar uma saída de cunho interpretativo da criação artística, que culminaria na simples 

substituição das ideias independentes do seu teor histórico por uma noção de produção da 

cultura, em uma realidade dada pelas condições materiais, e que, com isso, colocaria as 

vivências da teoria da linguagem presentes. Achamos que a noção do gênio romântico 

não nos serve mais, mas a possibilidade de imaginação realizável através da obra fortalece 

os veios de interpretação do texto literário e da obra artística como significativa para a 

cultura. Com isso os polos que tencionam a autonomia do pensamento e da arte oferecem 

um campo de investigação a ser preenchido, numa espécie de programa da crítica 

sociológica da literatura. 

Retirar da interpretação ou mesmo solapar o argumento do significado da cultura 

tem sido o centro de disputa dos estudos machadianos. A situação pesa no que concerne 

ao modo de abordar e absorver a realidade que garantiu a produção dos significados da 

obra – note-se, aquilo que a realidade garantiu. Estamos com isso fazendo jus à forma 

social da arte, como os teóricos que não negam a realidade e tampouco ignoram que o 

acordo criado na obra é de outra natureza. Com isso é possível inventariar a marcação no 

tempo, a que damos o nome de história, como também a extração dos limites da 

interpretação. Desse modo, o conflito de perspectivas na apreensão da obra machadiana 

pode ser de âmbito teórico, como também de esforço de sutileza, o que tem ocorrido, com 

ganhos para a análise. A não ser quando o conflito estabiliza e esteriliza o debate, 

paralisando a movimentação entre os polos, que podem, mobilizados, ajudar o 

entendimento do que ficou incrustrado enquanto realização cultural contínua. Por 

exemplo, o diálogo entre obras nacionais e estrangeiras, a comparação e intersecção. 

Quase sempre ficamos mais no âmbito comparativo.  

Ao marcar posição, simplesmente, a crítica às vezes perde o sentido de se conduzir 

pelo que a obra realiza como resultado, portanto como texto, como criação de uma 

singularidade, quando arranjada em alto nível, que é como entendemos o legado de 

Machado de Assis, na medida em que ocorre uma fusão dos voos de imaginação, das 

referências históricas e filosóficas, salpicadas de provocação política. 
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A repercussão de singularidade ocorre quando a organização literária é conduzida 

pela forma na utilização dos gêneros e da fragmentação e das referências como um todo. 

A crítica que propomos assume um perspectivismo com legitimidade garantida, sem 

dúvida, fundamentalmente porque o objeto garante esse viés, mas também porque tenta 

reafirmar uma abordagem como mais austera, mesmo que seja perigosa sua condição 

espessa. Estamos em resumo acertando as contas com as abordagens que se fiam ao 

campo do histórico, como um recurso de sustentação inevitável da realização artística, 

quanto ao tipo de crítica que se faz fundada nos destinos filosóficos das interpretações 

mediadas por uma operação fluida entre nomeações.  

Grosso modo, ficam de um lado os de cunhagem “nacionalistas” e de outro os do 

âmbito da “linguagem”. Identificamos uma luta de posições e esferas da teoria em 

oposição que se afirmam em seus léxicos. A vertente sociológica da crítica literária, 

inaugurada em termos de sofisticação pela crítica de Antonio Candido, teve, em relação 

a Machado de Assis, seu ápice na interpretação de Roberto Schwarz e na construção da 

abordagem do estruturalismo. Essa vertente – à parte a demora para se desenvolver na 

crítica machadiana, principalmente por estar, a crítica, no geral, envolta com o debate 

sociológico, depois das fases psicológicas e filosóficas das análises – ganhou 

teoricamente nota e capacidade significativas quando esteve associada ao desenrolar mais 

direto da atividade crítica, produzindo leituras67. Os apontamentos feitos por Merquior68 

sugeriram o âmbito da estilística, o que conferiu relevância ao tema da teoria literária na 

análise de Machado de Assis abrindo um campo de aprofundamento da obra.  

O passo seguinte ao estruturalismo fomentou uma nova divisão desmembrada 

dessa encruzilhada pelo que convencionalmente se chama de crítica pós-estruturalista. 

Nesse sentido temos no nome do português Abel Barros Baptista um analista arguto, que 

não se roga em colocar o debate como um revigoramento contemporâneo entre o 

“nacional” e “universal” em Machado de Assis, principalmente fazendo do seu 

“universal” uma categoria que flutua na indefinição atual dos níveis de apreensão entre 

as localidades. Não é na estruturação do texto, que confiaria a si um poder de agregação 

cultural, mas no convite às referências que a argumentação da obra machadiana efetiva 

                                                           
67 O texto de Luiz Costa Lima sobre “O alienista, “O Palimpsesto de Itaguaí”. In: Pensando nos trópicos, 

1990) é exemplo dessa relação entre a vertente sociológica e a abordagem sobre o estruturalismo em atuação 

nas análises. 
68 “Gênero e estilo das Memórias Póstumas de Brás Cubas” (Machado de Assis, Obra completa, 2008) e 

também a sua historiografia literária em De Anchieta a Euclides (1979), na qual há uma apreensão pela via 

da inserção e intensificação da radicalidade que Machado conduz sua prosa, com uma orientação ao 

constrangimento dos leitores e por consequência da cultura em diálogo com suas alfinetadas. 
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seus interesses, para além da linguagem. Não havendo o que decifrar, Abel critica com 

dureza o engano que “o paradigma do pé atrás” vem fazendo com a interpretação de 

Machado; de Helen Caldwell69 em diante o engano seria tentar achar uma interpretação 

viável, já que, segundo o português, Machado de Assis é grande exatamente por sua 

capacidade de realizar e afirmar, ao associar e assinar de maneira provisória – sua 

narratividade é fonte de diluição e, simplesmente evaporadas as condições do contexto 

social, restaria na obra a ficção.  Essa é a tese. Os títulos70 de seus livros dão o real 

destaque à questão71. Vejamos como exemplo um comentário de Abel que avalia os 

sentidos do “leitor ruminante” que Machado sugere e que para o crítico resultaria em 

ingenuidade da lente ou inocência de precisão: 

 

Nada do que ficou pretende provar que o par de lunetas não esclarece 

coisa alguma, muito menos que se destina a confundir o leitor com 

falsas pistas ou indícios. Bem pelo contrário, julgo que se percebe um 

efetivo e poderoso efeito esclarecedor: o par de lunetas dá a ver que, 

não havendo delimitação segura entre o claro ou totalmente 

transparente e o menos ‘claro ou totalmente obscuro’, a própria figura 

do par de lunetas não pode nem excluir-se das dificuldades da distinção 

nem eximir-se a atua sobre elas: suplemento que precisa de novo 

suplemento, par de lunetas que, por sua vez, requer um par de lunetas 

(Autobibliografias, 2003a, p. 418). 

 

VI 

 

Para uma proposta de leitura crítica 

 

A leitura até aqui tenta concentrar o jogo no de disputas no campo da crítica 

literária. Se há alguma vantagem, diz respeito aos desdobramentos que a discussão pode 

gerar. O amparo e as clivagens críticas que emergem e se destacam em nosso tempo 

fortalecem a multiplicidade das abordagens sobre o critério do nacional nos estudos 

machadianos e sobre a cultura interpretativa no Brasil. A primeira característica crítica 

que podemos apontar se refere à contínua proliferação de posições, ou mesmo à proteção 

de algumas dessas posições. Apesar de que talvez estejamos fazendo coro aos 

                                                           
69  O Otelo brasileiro de Machado de Assis (2008). 
70 Autobibliografias: solicitação do livro na ficção de Machado de Assis. Campinas, SP: Editora da 

UNICAMP, 2003a. ______. A formação do nome: duas interrogações sobre Machado de Assis. Campinas, 

SP: Editora da UNICAMP, 2003b. 
71 Interessante também que a fonte dessa interpretação seja um crítico estrangeiro em diálogo direto com 

as fontes da filosofia pós-moderna. Mas em consonância com a pertinência do assunto a publicação da obra 

Machado de Assis e a crítica internacional (Benedito Antunes e Sergio Vicente – orgs –, 2009) ajuda a 

acompanhar o sintomático debate.  
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posicionamentos levantados, entendemos ser tarefa do crítico social e das formas 

artísticas dar o direcionamento dos problemas de abordagem dos fenômenos da cultura 

condensadas nas obras, principalmente, segundo o que defendemos, no que concerne ao 

destino que a crítica pode legar em um caso tão significativo como o de Machado de 

Assis. É importante, verificamos, que a forma como a obra de Machado de Assis foi 

consolidada, na sua construção própria, seja destacada com a grande força de contorcer a 

situação da arte literária no Brasil. Isso pode ser percebido nos problemas que ela levanta 

– o nível de abuso e deboche, que faz de um cachorro um herdeiro (Quincas Borba), ou 

de um cunhado Cotrim, um bom homem, apesar de sua crueldade, sempre justificada 

(Memórias Póstumas de Brás Cubas). Exemplos não faltam, das crônicas aos contos. O 

testamento literário é vário. Mas não é o nosso objetivo traça-lo aqui, a não ser como 

suporte. 

Nomear Machado de Assis como nossa espécie de demiurgo da arte brasileira foi 

uma solução da crítica para demarcar certa construção e inflexão da nossa cultura. 

Sabemos que se trata de uma noção de sistematização da construção artística nacional 

que, em face da leitura do seu ensaio “Instinto de nacionalidade”, pôde separar desde 

muito os tipos de valorização artísticas que tivemos entre nós, os brasileiros, 

especificamente. Podemos identificar algumas das construções e inflexões, como já 

apontadas, através do romantismo e sua pureza de origem, em Mário de Andrade e toda 

sorte de modernistas. Não é estranho nesse sentido o laço que ligaria José de Alencar a 

Mario de Andrade. Por isso, acompanhar a presença de sentido nas obras, os excessos e 

sua contenção, balizadas em como um recurso alegórico não destrói a realidade, mas 

remonta a chave de interpretação é que nós assumimos. Vemos isso nos grandes autores 

que citamos. 

O argumento sobre o que seria uma teoria da crítica a respeito de Machado de 

Assis pode nos ajudar a situar a noção de singularidade que o autor e sua obra nos lega. 

Assim será possível apontar e atualizar o tipo de poética que a obra machadiana coloca 

em foco. Para não fazer uma cansativa descrição e releitura dos caminhos críticos de 

Machado de Assis de seus contemporâneos até os nossos dias – de Sílvio Romero, José 

Veríssimo, Araripe Júnior, passando por Augusto Meyer, Astrogildo Pereira, Lucia 

Miguel Pereira, Roberto Schwarz, Alfredo Bosi, John Gledson, Marta de Senna, Abel 

Barros Baptista, chegando a João Cezar de Castro Rocha, que podem ser conferidos na 

bibliografia levantada –, preferimos, o quanto possível, utilizar as notícias que os 

percursos críticos disponibilizam. Desse modo, a questão da fundação da nacionalidade, 
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os manejos de ascensão social e sua poética, enquanto forma, indicam muito do debate 

entre os críticos. Como quem seguiu a pista dos analistas das formas sociais da arte, como 

Lukács, Adorno, Goldmann, Candido, Bourdieu, Williams, nos atrevemos, cruzando as 

orientações, à hipótese de que a crítica também seguiu a situação do solo que se tornou 

possível para a geração das suas interpretações e seus novos momentos de contribuição. 

Portanto, os intérpretes não erraram ou acertaram, simplesmente, mas formaram uma 

fonte de questões que podem ou não ser proveitosas.    

O pensamento de cada época vive uma confrontação com os objetos artísticos das 

mesmas, principalmente porque há uma nova exigência para os aparatos críticos 

responderem aos problemas de seu tempo. Incentivados pelo pano de fundo da razão de 

Karl Marx (2003) de que “a humanidade só levanta os problemas que é capaz de 

resolver”, entendemos que a potencial singularidade de Machado de Assis exige dos 

críticos que organizem suas preocupações, coerentes com seu tempo, mas conectando 

outras épocas, outras camadas sociais e fazendo falar a dinâmica do pensamento.  

A escolha até aqui é a que entendemos como necessária e a possível, embora 

redutora, para lembrar Weber que desenvolve seu debate com a teoria do conhecimento 

no sentido das limitações do que se pode saber e o caos de sentido. Organizar alguns 

vetores que se sobrepõem na mobilização do recado da crítica especializada, desse algo 

em disputa, é uma tentativa que certamente seria motivo de troça do próprio Machado de 

Assis. Mas temos um panorama que orienta os motes das análises. Ao buscar a 

generalização de que a ciência não abre mão, a crítica, mais do que apreciar, ao opor 

saídas, interpretativas, corre riscos, o que é da natureza do conhecimento. Há razões de 

campo, como pensado por Pierre Bourdieu, de fundo epistemológico, de trajetória teórica, 

de destaques diversos, que se devem buscar para daí atualizar a compreensão de como se 

consubstanciam os fatores de configuração do texto. Fortalecendo a realização na forma 

e a construção do estilo, há uma formatação de estruturação do legado da arte, de que 

Machado de Assis é exemplo significativo por não cessarem as possibilidades de leitura 

e de usar os jogos de linguagem como suporte e realidade, os enigmas sociais e técnicos 

que se organizam na expressão social da arte, enriquecendo assim a história social do que 

pode ser percebido na cultura que resiste, para lembrar Hannah Arendt72. 

A singularidade de Machado de Assis, sempre levada em conta, mas 

principalmente como tentativa de se materializar uma generalidade da crítica 

                                                           
72 Entre o Passado e o futuro (2001). 
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intelectual/universitária/acadêmica como ciência, confirma-se em um legado constituído 

da diversidade que emerge da organização dos sentidos do texto. Condição essa que seria 

fruto das provações e visões de mundo irônicas e céticas de Machado de Assis, mas de 

modo a produzir na vida social uma percepção desencontrada das coisas, não concertando 

ou reposicionando o problema, mas sim lhe atribuindo derivados que confundem a ideia 

de verdade. Podemos verificar o que se entende por ironia e ceticismo, suas máximas da 

segunda fase, marcada por Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1880, como a 

capacidade de um método articulado de constrangimento do leitor, que por estar sozinho 

no ato de leitura se arrisca a ser desmascarado a si mesmo. A chamada ao texto: “E agora 

sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. 

(Memórias Póstumas de Brás Cubas. Obra completa, 2008, p. 743).”; os reparos ao 

próprio texto (cito outro trecho): “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. (Memórias Póstumas de Brás Cubas. Obra completa, 2008, p. 

738).” compõem uma auto-escrita que tem como sentido colocar em xeque o andamento 

da narrativa que se conta, especialmente sobre o Brasil e sobre o homem: “Mas, ou muito 

me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil (Memórias Póstumas de Brás Cubas 

Obra completa, 2008, p. 734)”.  A vergonha compartilhada somente no ato de leitura, 

quase sempre individual, ressalta uma das forças da obra de Machado de Assis. É como 

efeito para a ironia que figura o ceticismo, e vice-versa, não suprindo a lacuna social ou 

imaginada destacada, mas forçando uma operação nos indivíduos de perpetuarem da 

impressão do texto, de produzirem sentido aproximado ao ato criador machadiano: 

ficamos, assim, por tentar mimetizá-lo; o que seria a efetividade da arte e do ato de 

consumo.  

Como se o consumo perdesse o estimulo à apreciação e a experiência, se tornando 

ato de embuste ou capricho. Ainda como recurso brinca, com os envolvidos no consumo 

da arte, quando intensificado, transformando a própria arte em produto-mercadoria, 

colocando-a em risco. Isso poria em pauta o que permite afirmar a morte da arte como 

ato de sensibilidade e mercado, tema de Adorno ou, atualmente, de Arthur Danto, em 

Após o fim da arte (2006), em uma observação sobre o desprendimento histórico da arte 

e um consumo desorientado, para o bem e para o mal.  

 

*** 
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O nível de autonomia da arte é para nós questão basilar. O que seria, essa 

autonomia, em termos preliminares, e como poderia indicar o tipo de fazer artístico em 

cada tempo? A ligação com o que convencionalmente se chamou de questões objetivas 

tem sido o principal núcleo de apropriação do modo como a arte se constitui. Esse é o 

terreno em que as tradições críticas se desenvolveram. Retornamos aqui ao que se formou 

em torno do que há de sociológico e dito externo e objetivo e ao que está em torno do 

interno e subjetivo do texto. Acreditamos que é exatamente a permanência e continuidade 

desses suportes que nos prendem a questões desse tipo.  

Podemos perceber nas orientações da crítica abordagens do fenômeno literário a 

partir de pontos distintos. Antonio Candido, no primeiro capítulo de Literatura e 

sociedade (2000b), sob o título de “Crítica e sociologia”, enumerou alguns tipos de 

análises para, com isso, formular o espectro de ação da crítica que se faz no campo da 

chamada sociologia da literatura. A antiga questão do ponto de vista externo e interno foi 

pensada como amparo para dirimir o que tem sido barreira para a integração da análise. 

Em geral o que se pontua na crítica como elemento social deve ser visto na medida em 

que ganha corpo na objetivação da obra, e com isso não queremos dizer do que fica às 

claras na obra, mas por vezes o contrário, o que subjaz a organização do texto artístico. É 

necessário recorremos aos pesos de determinação para nos atentarmos ao que se poderá 

investir de sentido histórico e epistemológico a cada uma das formas de crítica. À parte 

das abordagens, vejamos:  

 

Uma crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente 

sociológica, psicológica ou linguística, para utilizar livremente os 

elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Mas 

nada impede que cada crítico ressalte o elemento da sua preferência, 

desde que o utilize como componente da estruturação da obra 

(CANDIDO, 2002, p. 7).  

 

Assim há uma prévia das indicações sobre o que se desenrola na crítica. Nossas 

anotações remetem a aspectos interpretativos que poderiam, adentrando nessa seara, 

desenvolver uma espécie de teoria sobre a crítica ou uma sociologia da crítica literária73, 

à medida que define uma interpretação de como os destaques da crítica partem de uma 

negociação entre trajetórias no campo da teoria stricto sensu e das situações históricas 

                                                           
73 Sociologia da crítica literária, nesses termos, nos foi sugerido como tema de debate pelo professor Robson 

Santos, em uma mesa redonda sobre Literatura e Pensamento Social, em 2013, no III Simpósio 

Internacional da FCS-UFG. 
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nas quais cada uma delas pôde emergir. Procuramos transitar por esses âmbitos de modo 

organizado, ensaístico, e por isso não simplesmente descritivo, o quanto possível. 

Merquior e Schwarz deixam claro em seus textos no livro Esboço de figura – 

homenagem a Antonio Candido (LAFER, 1979) que a proposta de Candido barrou a 

vigência do estruturalismo entre nós, porém a crítica sociológica da literatura pode ter nos 

deixado um excesso de sociologismo, como vemos nos discípulos de Bourdieu, mais 

afeitos aos arranjos sociais e os traços de limitação de quem age em circunstancias 

dotadas de propriedades sociais, de força de grupos etc. O que, por exemplo, tem afastado 

os estudos estéticos, que em sua natureza tratam a respeito dos destinos da cultura 

fundidos na obra artística – mais um cabo de força relevante. 

A criação literária é fruto de objetivação da subjetividade, sem dúvida. O peso dos 

suportes para a objetivação é que está em jogo. E isso depende de como cada obra se 

constitui ou como cada tempo ou cada estrutura organiza sua legitimidade artística. Aqui 

cabe a identificação também de como uma obra inclui ou simplesmente destaca 

características plasmadas por ela. O novo como atualização já seria operação suficiente 

para buscarmos a compreensão do fenômeno de Machado de Assis. Foi assim que ele se 

tornou possível ao indicar uma obra que produziria destinos críticos tão diversos. Sua 

consciência de objetivação é o diferencial, no caso. Não estamos com isso louvando um 

“dom divino”. Aqueles que fortemente se amparam nas razões em separado do processo 

de feitura da obra não vislumbram como a objetivação pode, em casos como o nosso, 

vicejar uma reunião de elementos que reequilibram o arco de influência da expressão 

criativa do pensamento em diálogo com as noções de cada época, e o que organiza a 

singularidade do autor pelo constante reposicionamento no tempo de suas faturas. 

  

VII 

 

Como substrato: para alguns sentidos da leitura da organização literária e 

entendimento de Machado de Assis 

 

Pode-se desenvolver um tratamento delimitado acerca do funcionamento da 

autonomia relativa da arte quanto à configuração que a cultura toma em certas 

circunstâncias. A percepção e a extração do uso que Machado de Assis faz da tradição e 

suas possibilidades numa sensibilidade criativa é recorrente e forte. O leitor mais sedento 
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tem uma disposição maior por esse tipo de arte. Os confrades74 de Machado de Assis são 

medidas disso. Para tanto, os modos como o espaço produtivo da criação se dão são um 

termo frequente. Por isso, também, é importante a situação em que ocorre a influência da 

ambivalência e do ambiente de vida75 que o nacional ou universal tomam na visão de 

mundo de Machado de Assis.  

A teoria estética de Mikhail Bakhtin (2010) é um fundo analítico. Separamos três 

citações: 

 

1) A forma artística é a forma de um conteúdo, mas inteiramente realizada 

no material, como que ligada a ele. Por isso a forma deve ser 

compreendida e estudada em duas direções: 1. a partir do interior do 

objeto estético puro, como forma arquitetônica, axiologicamente 

voltada para o conteúdo (um acontecimento possível), relativa a ele; 2. 

a partir do interior do todo composicional e material da obra: este é o 

estudo da técnica da forma. 

No segundo caso, a forma não deve ser interpretada de modo algum 

como forma de um material, o que deturparia radicalmente a 

compreensão, mas apenas como forma realizada no material e com a 

sua ajuda, e, nesse sentido, é determinada não só pelo seu objetivo 

estético, mas também pela natureza do material dado (p. 57).  

2) O romancista não conhece apenas uma linguagem única, ingênua (ou 

convencionalmente) incontestável e peremptória. A linguagem é dada 

ao romancista estratificada e dividida em linguagens diversas (p. 134). 

3) É por isso que o romancista não visa absolutamente uma reprodução 

linguística (dialetalógica) exata e completa do empirismo das 

linguagens estrangeiras que ele introduz – ele visa apenas o domínio 

literário das representações destas linguagens. O híbrido literário requer 

um esforço enorme; ele é estilizado de ponta a ponta, pensado, pesado, 

distanciado. Com isso ele difere da mistura de linguagens dos 

prosadores medíocres, mistura superficial, irrefletida, sem sistema, que 

frequentemente destaca a falta de cultura. Nestes híbridos não existe a 

combinação dos sistemas linguísticos dominados, mas simplesmente 

uma mistura dos elementos das linguagens (p. 162). 

 

Com isso se busca formular a respeito do cronotopo nas formas de poética 

romanesca suas considerações sobre o aproveitamento e reformulação das vozes na 

dicção da narrativa, que estão, certamente, perfazendo as alterações das referências, 

contextuais, filosóficas ou literárias. Exemplo claro é a noção de carnavalização que pode 

                                                           
74 Como ele próprio denomina seus constantes interlocutores, por exemplo, no prefácio à terceira edição de 

Quincas Borba (2008). 
75 Sergio Miceli é, no Brasil, um autor significativo do uso metodológico da sociologia de Pierre Bourdieu, 

com os amparos da discussão subentendida de campo e habitus, analisando os percursos intelectuais em 

termos “prosopográficos” (biografia coletiva). Isso atende ao destaque de uma autonomia do social sobre 

os fenômenos da arte, e que foi amplamente demonstrada em seu trabalho sobre os intelectuais brasileiros 

no começo da república, em Intelectuais à brasileira (2001). Apesar do louvor da interpretação, tomamos 

com certa medida a maneira proposta por Miceli, pelo risco de tomar de modo geral os processos nuançados. 
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ser avaliada em Machado de Assis, o que se ilustra exatamente na leitura sobre Rebelais, 

que, guardadas as proporções, pode servir como um apontamento para contar sobre o 

modo como o rebaixamento é executado na poética machadiana. Seria um tipo suave-

grotesco de barroquismo, como consequência? O embolamento das referências serviria a 

esse propósito em Machado de Assis, vide o capítulo “O Delírio” em Memórias Póstumas 

de Brás Cubas ou mesmo outros momentos de introdução da sandice em suas obras. A 

tentação de aliviar no constrangimento das formas pode ser observada na fratura 

combinada pela mistura dos gêneros, e isso atende a avaliação do clássico 

impressionismo76 do autor. 

Para finalizar esse momento, a questão percorrida nos indica, a posteriori, o que 

parece ser o modo como se constitui a forma machadiana. A gestação dos romances 

machadianos da dita segunda fase é mais demorada77 e vai colocando em xeque o mundo 

da cultura imediata, mas também – e nossa hipótese vai nesse sentido – a realização dos 

impasses da realidade na construção do pensamento, especificamente o literário. Ao 

trazer o narrador de volta à terceira pessoa, em Quincas Borba e em O Alienista, Machado 

de Assis enfatiza que a dúvida, tipicamente pascaliana78, que coloca o homem na 

dimensão da aposta, pode ser percebida nos meandros das narrativas em questão, que em 

Machado de Assis se fundem, internalizando em um só o múltiplo da convivência. Desse 

modo, a passagem pela noção do trágico e pela forma de tragédia também têm lugar, 

como exemplo do que se vê no estudo clássico de Lucien Goldmann: Le Dieu cache – “O 

Deus oculto” – (1975, a primeira edição é 1959) sobre Racine e Pascal. O que sustenta o 

todo é o conceito de visão de mundo; citamos o texto (tradução de Marta de Senna): 

 

(...) uma visão de mundo (...) não é um dado empírico imediato, mas, 

ao contrário, um instrumento conceitual de trabalho indispensável para 

que se compreendam as expressões imediatas do pensamento dos 

indivíduos (GOLDMANN. apud SENNA, 2008, p.59). 

 

                                                           
76 Cf. De Anchieta a Euclides (1979), José Guilherme Merquior. 
77 Enquanto Machado publica a cada dois anos os primeiros romances, após Memórias póstumas de Brás 

Cubas a publicação de seus romances ocorrerá em um intervalo entre cinco e nove anos. 
78 É exemplar o trabalho de Alfredo Bosi, Machado de Assis: o enigma do olhar (2007), no qual ele analisa 

a presença e a perspectiva de Pascal na obra de Machado de Assis (por exemplo, o conto “O Espelho: 

esboço de uma nova teoria da alma humana”), também Machado de Assis: A pirâmide e o trapézio (2001), 

de Raimundo Faoro, que mesmo sendo classificado, no bojo geral, como histórico e sociológico, coloca a 

dimensão dos moralistas como vigência da dúvida sobre a sociedade que se formava, no seu arranjo 

interpretativo como expresso no último capítulo de Os donos do poder: formação do patronato político 

brasileiro (2008), “A viagem redonda: do patrimonialismo ao estamento”, que numa extensão maior faz ver 

o movimento de um sociedade de estamento ao patrimonialismo, e daí para a formação de um estamento 

frio, através do Estado, dito racional. Faoro observa, mesmo nessa chave, o alcance da verve machadiana. 
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Em Quincas Borba, Rubião é o ingênuo professor que por um lance do destino se 

transforma em capitalista e que também é responsável por suas tragédias; em O Alienista, 

o médico Simão Bacamarte é aquele que movimenta a disposição social pela perseguição 

aos ditos loucos. Aquilo que fica em perspectiva, à parte dos detalhes das histórias, a que 

se apropriam e incorporam os riscos da razão modernizante, é a continuidade da pesquisa 

da singularidade de Machado de Assis como um marco para a organização literária, aqui 

e alhures.  

A perspectiva da crítica sociológica da literatura observa, por exemplo, nos 

marcos teóricos como os de Lucien Goldmann e Antonio Candido, a possibilidade de 

vermos na obra o desenvolvimento social que é garantindo pelo resultado do texto 

literário, em suas provocações e controvérsias livremente conduzidas, contudo 

rigorosamente pensadas. A literatura de Machado de Assis tem a especialidade de 

formular constrangimentos atuais com dilemas de todos os tempos, mas conformados a 

uma realidade social específica. Os interesses oportunos, mais do que exatamente 

oportunistas, apresentados pelas personagens e por situações em obras como Quincas 

Borba, são notórios nesse sentido. 

Como ler Machado de Assis na perspectiva de um brasileiro e/ou na de um 

estrangeiro? Vejamos. Nos próximos capítulos, vamos mais a fundo aos críticos que 

representam e desenvolvem essas duas sínteses contemporâneas muito baseadas nessa 

discussão, ao nosso ver. 
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A constituição de uma leitura: As motivações (específicas) da perspectiva sócio-

histórica de Roberto Schwarz 

 

 

Pois bem, Machado de Assis chegou a ser um grande mestre a partir 

dessas condições desvantajosas (p. 273). 

Pois bem, no Brás Cubas Machado de Assis faz uma coisa incrível: por 

estratagema adota o ponto de vista do inimigo, apropria-se dele, 

transforma em procedimento narrativo de todos os instantes a conduta 

da classe arbitrária e irresponsável daquele mesmo tipo social que nos 

livros anteriores lhe causava horror e que ele havia criticado. O que era 

assunto vira forma, o que era um momento raro e especialmente 

negativo – a hora em que as figuras de classe dominante se desmandam 

– se torna a rotina em que está embebida a totalidade da vida. Machado 

trocava a perspectiva social de baixo pela de cima, e adotava, dentro de 

um espírito de exposição sarcástica, o ponto de vista e a primeira pessoa 

do singular dos proprietários (p. 277). 

A complementaridade entre o desvalimento de uns e a prepotência de 

outros transforma em sarcasmo a psicologia universalista que tem feito 

a glória de Machado de Assis, e que na verdade, levado em conta o seu 

funcionamento literário efetivo, só serve para escarnecer a ideia mesma 

de universalidade. Uma fórmula pessimista não quer dizer o mesmo na 

boca de um cavalheiro bem tratado ou na de uma pobre velha acossada 

de necessidades. As máximas da psicologia feminina dão resultado 

diverso quando descrevem a conduta de uma mocinha pobre ou de uma 

senhora elegante. Assim, a arte machadiana da fórmula universalista, 

tão francesa, não se destina a confundir na mesma humanidade os 

socialmente opostos, mas a rir dessa hipótese, bem como a manifestar 

a ordem social que os opõe (p. 279). 

Quem diria que um jogo tão britânico e requintado como o andamento 

das Memórias póstumas está ligado às discricionariedades de uma 

sociedade escravista e clientelista? Pois está (p. 279). 

(Roberto Schwarz, todos esses trechos são de entrevista a Augusto 

Massi (Folha de S. Paulo, 1990), publicada no livro Sequências 

brasileiras, 2014). 

 

 

Nossa intenção, neste capítulo, é esmiuçar, na medida do possível e de nossas 

limitações de abordagem e de recorte, a lógica interna que dá sentido à perspectiva sócio-

histórica, por meio da crítica de Roberto Schwarz. Esse esforço é representado pelo jogo 

que esse conjunto de suportes para a perspectiva crítica em questão coloca em campo. 

São determinantes os marcos que extraem na sociologia, na histórica e na crítica literária, 

uma leitura de Machado de Assis e do Brasil no esquadro artístico da modernidade e, 

principalmente, do nosso tempo. Escolhemos colocar em perspectiva esse objeto de 
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análise. Se houver sucesso, veremos o processo pelo qual se colocam em destaque as 

tarefas e exigências de uma crítica social que quer unir estética e política.  

 

 

I 

 

 A trajetória de Roberto Schwarz como crítico é marcada por um ponto de 

reverberação, para trás e para frente cronologicamente, que seu ensaio “As ideias fora do 

lugar”79 afirma. É conhecido80 seu débito com os trabalhos da chamada escola paulista de 

sociologia e todo o contexto ideológico do meio universitário paulista nos anos 1960. Ele 

reconhece que estava procurando uma chave para entender certo estranhamento que 

percebia em Machado de Assis. Nas suas próprias palavras, ditas num debate promovido 

pelo CEBRAP para receber o livro Um mestre na periferia do capitalismo (2000b): 

 

Eu vou contar como é que eu cheguei à construção do meu esqueminha. 

Eu já tinha mais ou menos uma análise desse narrador volúvel do 

Machado de Assis, e estava quebrando a cabeça para saber o que é que 

isso tinha a ver com a realidade brasileira, porque eu tinha a impressão 

que tinha a ver, mas não achava o elo. Na época eu lia bastante o Sérgio 

Buarque e lia o Fernando Henrique, Capitalismo e Escravidão, e não 

conseguia passar adiante, porque estava só com o negócio da escravidão 

na cabeça. Aí eu li o livro da Maria Sílvia, Homens Livres na Ordem 

Escravocrata, um livro saído do mesmo grupo, do mesmo universo 

intelectual, e com assunto complementar. (Schwarz, Machado de Assis: 

um debate (1991, p. 59-84.) 

 

 A questão primordial para o âmbito da forma artística seria, então, captar em que 

medida e de que maneira o desajuste que a sociedade brasileira apresentava81 era 

plasmado pelo escritor e pela literatura – para dizer como Antonio Candido. Em termos 

de vida social e sua expressão, as teses de doutorado de Fernando Henrique e de Maria 

                                                           
79 Sobre o desenvolvimento e as polêmicas a respeito do ensaio, conferir “Da formação à forma. Ainda as 

‘idéias fora do lugar’”, Bernardo Ricupero, Lua Nova, São Paulo, n. 73, p. 59-69, 2008. 
80 Cf. entrevistas com o autor publicadas em seus livros Sequências brasileiras (São Paulo, Companhia das 

Letras, 2014), Martinha versus Lucrécia (São Paulo, Companhia das Letras, 2012), e a análise de Paulo 

Arantes, no livro Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1992), que mapeia e analisa a relação do crítico com o espírito de seu tempo. 
81 O desejo de ser uma sociedade moderna, e suas demonstrações esclarecidas, em conjunto com o trabalho 

escravo e o elitismo tacanho. As ideias novas após a chegada da coroa portuguesa, que colocou entre nós 

escolas de artes, pesquisas científicas e compêndios sobre plantas e tipos da natureza, por exemplo, 

descobertos por um olhar orientado pela razão iluminista (europeia), junto das ruas e dos campos repletos 

de exploração humana e valores justificadores. Conferir o livro “Brasil: uma biografia”, de Lilia Moritz 

Schwarcz e Heloisa Murgel Starling, de 2015, Companhia das Letras, que faz jus a pesquisa histórica e seus 

correlatos, em termos sociais e científicos, e demonstra com louvor esse período. 

http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00456
http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00456
http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=03954
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Silvya combinavam a experiência brasileira em sua singularidade/particularidade, já 

polemizada na figura de Sílvio Romero, e que, nas circunstâncias da interpretação 

sistematizada sobre o Brasil, expuseram com cuidado metodológico que as ciências 

sociais reclamavam as dualidades capitalismo e escravidão, homens livres e ordem 

escravocrata. Os dois livros são teses de doutorado, respectivamente de 1962 e 1965. O 

ensaio de Schwarz é de 1972. 

 É interessante notar que a discordância82 contemporânea sobre o ensaio de 

Schwarz parte da própria Maria Sylvia de Carvalho Franco83. Resumindo o argumento, a 

autora ressalta que o descompasso não tem futuro porque o centro e a periferia fazem 

parte de um todo orientado e integrado de exploração capitalista, e então, nesse sentido, 

Schwarz estaria fadado a escamotear o problema central.  

 A vigência do favor como forma social de existência dos encaixes brasileiros, 

descobertos por Maria Silvya, foi o lastro social que faltava a Schwarz na interpretação 

geral que sua crítica apontava, para antes e para depois, quando busca a fratura social que 

a arte de maior virtude de Machado de Assis consegue consolidar e situar, de alguma 

maneira, em sua estrutura narrativa. A base da volubilidade do narrador, encontrada de 

passagem em Augusto Meyer, é garantida nessa relação desajustada entre elite e classes 

baixas, narrador e leitor. A volubilidade seria o jogo de alternância do narrador 

machadiano dos romances de maior valor, começada, efetivamente, em “Memórias 

Póstumas de Brás Cubas”. Vemos isso na suscetibilidade do narrador em falar como elite 

e fazer troça de si, em desfilar os tipos sujeitos ao teatro social de que ele se aproveita, 

que em sua disposição por mudar, quando de seu interesse, como nos de todos os 

envolvidos, ridicularizaria a armação social em questão. É bom lembrar que, quando se 

diz sobre a busca dessa fratura, Schwarz está inspirado84 pela teoria lukacsiana de relação 

entre conteúdo histórico-social e forma artística. Além disso, como crítico literário, 

Schwarz, apesar de sociólogo de formação e com todos os estereótipos que recaem 

quando se faz essa afirmação, partilha dos preceitos de seu mestre, Antonio Candido, ao 

                                                           
82 Há também, mais tardiamente, três importantes análises sobre a questão: Alfredo Bosi sobre o liberalismo 

em contexto brasileiro, publicado em Dialética da colonização (São Paulo, Companhia das Letras, 2003), 

como também sua crítica mais direta em Ideologia e contraideologia (São Paulo, Companhia das Letras, 

2010); e a resenha crítica de Sérgio Paulo Rouanet a respeito de Um mestre na periferia do capitalismo, 

que aborda o substrato dessa visão em correspondência literária, com o título de “Contribuição para a 

dialética da volubilidade” (Revista USP, Março/Abril/Maio, 1991). 
83 “As ideias estão no lugar”, Maria Silvya de Carvalho Franco, Cadernos de Debate nº1, São Paulo, Ed. 

Brasiliense, 1976. 
84 Cf. o livro de Leopoldo Waizbort, A passagem do três ao um, São Paulo, Cosac Naify, 2007. 
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ressaltar que as vicissitudes do objeto em análise são particulares e devem ser buscadas 

nesse ínterim, portanto na própria obra que organiza os elementos determinantes.  

É possível supor, a partir da chave interpretativa que adotamos, que os trabalhos 

de Schwarz, mais especificamente sobre Machado de Assis, mas não somente esses, se 

estruturaram na relação pendular entre as noções de adequação e inadequação, algo como 

a famosa análise de Candido em “A dialética da malandragem” (1993) e “De cortiço a 

cortiço” (1993), com as noções de ordem e desordem que orientam a leitura, numa 

maneira dialética, o que pode ser corroborado em Ao vencedor as batatas (2000a) , que 

fornece esse viés pelo critério formal do favor, como eixo de análise das relações85 

expressas pelos personagens em seus encaixes sociais. Como andamento de um escopo 

de análise maior, Um mestre na periferia do capitalismo seria, segundo nossa hipótese, o 

quadro iluminado pelas noções de centro e periferia, orientadas pela possibilidade de 

integração na organização global do capitalismo, enquadrados pelo critério formal da 

volubilidade de classe, na variante estética. Há um sensível abrandamento das distinções 

de Machado de Assis na variante da literatura brasileira e seu descompasso global. Se é 

verdade que, ao nosso ver, de Ao vencedor as batatas a Um mestre na periferia do 

capitalismo, isso se dá segundo uma sofisticação estética, que ressalta um pouco menos 

as preocupações com a análise macro-sociais e procura nos momentos e andamentos das 

obras, em especial Memórias Póstumas de Brás Cubas, as resoluções dos impasses e os 

destinos que a obra machadiana enseja, como, por exemplo a presença de realidades 

especificas e autores diversos em seu combustível. O que de imediato afirmamos não 

retira o caráter sócio-histórico da análise, de voltagem marxista.    

É exemplar86 para o diálogo crítico a observação dos que enxergam nesse quadro 

um excesso de sociologismo. É sem dúvida uma análise que carrega consigo os 

postulados da sociologia que se produzia de matriz crítica e marxizante, sustentada 

empiricamente pelas análises que se faziam do Brasil. A teoria da dependência é um pilar 

dessa análise e o próprio autor reconhece. Schwarz delineia essas motivações em texto87 

no qual apresenta o ciclo de leituras e debates conhecido como “Seminário Marx” 

ocorrido no início dos anos 1960, para ler Marx e, a partir de exposições e pelos vínculos 

                                                           
85 Esse vínculo é explorado continuamente por Machado de Assis, observa-se suas variantes, as com o 

leitor, as pérfidas, as moralizantes, as sentimentais. Em todos os níveis esse favor se afirma. De José Dias, 

personagem de Dom Casmurro, a Damião, personagem de “O caso da vara” (Obra completa, 2008). 
86 Conferir, por exemplo, Sérgio Paulo Rouanet “Contribuição para a dialética da volubilidade” (Revista 

USP, Março/Abril/Maio, 1991)”. 
87 “Um Seminário de Marx” In: Sequências brasileiras, Companhia das letras, 2014. 
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com que cada área poderia contribuir, conhecer o Brasil pelo viés da contradição no 

âmbito econômico e político tão explorada por Marx. Por ser assunto delicado para os 

que viviam o momento político e se defrontavam com as interpretações, conhecer o Brasil 

por meio da leitura cerrada dos critérios de exploração simbólica e material passava a ser, 

de alguma maneira, uma das contribuições fundamentais desses colóquios. Tanto que as 

obras dos intelectuais envolvidos vão versar em peso sobre esses itinerários88. No 

decorrer da análise, faremos referência a alguns textos que Schwarz aponta.  

A atenção definitiva ao “desenvolvimento desigual e combinado” do marxismo 

de Leon Trotsky, num misto com a peculiaridade das razões brasileiras, fez com que as 

motivações da perspectiva se construíssem sob bases de orientação dialética, enquanto 

contradição, e se desenvolvessem em várias vertentes: históricas, sociológicas, políticas, 

econômicas, artísticas. 

 

II 

 

Os polos de recorrências na análise não são abandonados, porque parece ser 

necessário resolvê-los. Da tradição de intérpretes do Brasil, ao formato filosófico de 

oposições, a questão sobre como colocar em funcionamento os pares brasileiros se 

confirma e é reafirmada com distinções e acréscimos nessa geração de 1960 por se 

generalizar. O diagnóstico dual no qual foi conduzido o debate sobre o Brasil prosseguiu. 

Os exemplos que indicam essa consideração são diversos entre os intérpretes do Brasil. 

No caso da teoria da dependência89 de cunho uspiano a razão dessa leitura que 

busca identificar e sugerir modelos de resposta ao atraso foi delineada pelas alternativas 

                                                           
88 Artur Giannotti, presença importante nesse grupo de intelectuais, tira o peso desse Seminário, mas ele 

próprio também produzirá uma obra vasta que está também atrelada ao histórico de motivos que Schwarz 

levanta, mesmo que por outros pontos de vista. Por exemplo, Origens da dialética do trabalho (1966). A 

amenização de Giannotti é referida em entrevista de Roberto Schwarz, publicada em Martinha versus 

Lucrécia, “Na periferia do capitalismo (p. 280 – 304)”. Em entrevista ao programa Roda Viva, em 

12/02/1996, disponível no www.youtube.com/watch?v=Va2yhbrdtBA, Giannotti confirma que sua 

preocupação teórica, de Marx a Wittgenstein se dava em busca de um rigor lógico na construção das ideias, 

por isso talvez o Seminário tenha lhe afetado mais como metodologia do que como tema e modelo, apesar 

de seu impacto geracional, também em seus trabalhos especificamente, e uma presença da qual, em termos 

somente aparentes Giannotti parece querer se afastar, como que para não obliterar o principal. A respeito 

do Seminário e Giannotti conferir “O ‘Seminário Marx’ e sua influência nas Ciências Humanas no Brasil. 

A crítica da Analítica Paulista: o marxismo adstringido de José Arthur Giannotti”, de Antonio Rago Filho, 

professor da PUC-SP, publicado em  

http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/comunica%E7%F5es/GT1/gt1m3c3.pdf. 

Há contribuições diversas sobre o tema, interessante o depoimento de Fernando Henrique Cardoso, no livro 

“Conversa com sociólogos brasileiros” (Elide Rugai Bastos, 2006, Ed. 34). 
89 Não nos dedicaremos aos pormenores no debate sobre a teoria da dependência, condição fundamental 

para quem deseja conhecer a fundo os aspectos interpretativos do âmbito econômico e social no Brasil e 
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históricas, pelo desenvolvimento da capacidade de interpretação e da cientifica, e pela 

proximidade com os grupos (empresários, por um lado, interessados nas pesquisas, que 

de algum modo oferecem suporte aos políticos, aos excluídos, socialmente vulneráveis, 

objeto de atenção dos intelectuais das ciências sociais, especialmente). O formato e o 

ponto de vista da produção da geração90 que vai pensar o Brasil, de modo mais 

especializado, receberam ancoragem na possibilidade de um prognóstico favorável às 

forças com as quais esses grupos estavam em constante diálogo, como uma saída política. 

Esse destino manteve o critério de acomodação das contradições, como operação presente 

em momentos de substituição de modelos políticos conformados com os interesses que 

subsistem na correlação dessas forças. Algo que a cultura brasileira expressa tão bem, 

principalmente na especialidade nacional em abafar os elementos em ebulição91.  

O modelo do grande grupo em destaque, seu esforço, a construção intelectiva e a 

ofensiva prática se ajustam como medida de manutenção. Numa avaliação histórica, trata-

se do aparecimento de intelectuais dispostos a exercer o papel de organizadores das ideias 

necessárias ao processo de constituição institucional da modernidade brasileira. A análise 

do capitalismo no Brasil ganha espaço como um suporte de requalificação nacional. O 

grupo dos incluídos no Cebrap tomou a oposição ao Brasil do atraso e do não 

protagonismo social, com instituições sólidas, como crença num futuro que muda 

articuladamente, sem rompantes ou deformações. Os mapas mais negativos, de uma 

dialética menos condescendente, serviam como um nível mais radical de ação intelectual 

                                                           
nos países periféricos, segundo, por exemplo, a denominação de Raul Prebisch, economista argentino, e 

fundamentalmente a interpretação cepalina (CEPAL). Essa discussão será revista e reorientada pelo grupo 

que fundou o CEBRAP e também sofrerá disputa em análises como a de Florestan Fernandes e Octavio 

Ianni, mais decisivamente marxistas, menos economicistas e mecânicos, como a primeira leva 

especializada. É possível verificar esse destaque, de maneira geral, em depoimento de Fernando Henrique 

Cardoso, no livro “Conversa com sociólogos brasileiros” (Elide Rugai Bastos, 2006, Ed. 34), e também na 

dissertação de mestrado de Tatiana Prado Vargas: “Fernando Henrique Cardoso e o CEBRAP: 

considerações sobre desenvolvimento, autoritarismo e democratização”, Unicamp, 2013.  
90 Aqui me refiro ao conjunto de forças intelectuais que serão base de um ensaísmo cientificizante que 

definirá muito dos esforços político-sociais da intelectualidade que queira pensar o Brasil, a partir de 1950, 

e consolidados em 1960, em maior parte. Essa nossa leitura segue os vincos que serão contemplados por 

essas trajetórias, que exigem uma releitura das expressões brasileiras, mesmo que vinculados ao espectro 

internacional, mas do artístico ao econômico, como reunião do esforço orientado, mas não exatamente 

programado, a priori. Nossa bibliografia dá suporte para tais hipóteses, e, claro, também a limitam, ou 

melhor, a delimitam, como tentativa de esforço interpretativo, fundamentalmente.  
91 A análise vai para um rumo específico na localização das influências e movimentos que serviram de base 

para a interpretação da literatura machadiana. Apesar da distância, talvez valha lembrar o teor de uma 

conversa que tive com um colega professor universitário espanhol, quando passeávamos por uma capital 

brasileira e as notícias de violência apareciam enquanto eu o levava até o Hotel que ele estava hospedado. 

A certa altura ele disse que não estrava que a violência e o risco fossem grande, mas que se espantava que 

os pobres e desencaixados não tivessem todos descidos do morro e tomado de assalto todo o resto. Parece 

anedótico, mas não é.   
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e política das leituras sobre o Brasil. Não é difícil ver nesse nosso argumento a relação 

entre Florestan Fernandes e seus discípulos, mas aqui o mestre não poupou o conflito 

como uma necessidade histórica de não-conformação, sociologicamente rigorosa, 

diferentemente dos que com ele estabeleciam relações intelectuais e que tomaram a arena 

pública, em seu sentido político, fosse em circunstância mais à direita ou mais à esquerda. 

Talvez, uma leitura feita pelos envolvidos (aqueles com interesse de avanço institucional 

conformado ou os que defendiam a ruptura com as formas do atraso) mais significativa 

de aspectos menos imediatamente controvertidos da realidade ajudaria a ampliar do 

debate. Por isso, o conflito não é só moral ou de posicionamento político diante do cenário 

das interpretações no seio da sociologia brasileira. A complexidade das estruturas e a 

chave de esclarecimento do debate parecem incompletos no entendimento sobre os temas 

e modelos de compreensão do Brasil. E ficamos a disparar motes sem transposição aos 

destinos sociais e efetivamente simbólicos da realidade a ver.  

A questão subjacente, acerca da necessidade da crítica que integre os pormenores 

de Machado de Assis, parece fazer sentido para a tarefa que um dos alunos dessa geração, 

Roberto Schwarz, vai seguir. Resta-nos saber, seguindo a indicação de Schwarz, o quanto 

nos fará falta a leitura de Machado de Assis. 

 

 

III 

 

 

O esforço do recuo e encontro sistemático com as variadas áreas na experiência 

do Seminário de leitura de Marx deu substância a abordagens relevantes do Brasil. O 

trabalho conceitual foi formando no grupo presente dos intelectuais novos uma força de 

iluminação do objeto de cada participante. Essa construção, que trazia diversas 

formações, e esforço de observação na sociedade e nos procedimentos de análise, 

remontam um quebra-cabeça interessante quando se percebe o afunilamento dos temas e 

das trajetórias intelectuais envolvidas. Isso será destacado pelo próprio Roberto Schwarz 

em texto sobre o Seminário. Acompanhemos: 

 

Entretanto, se não me engano, a inovação mais marcante foi outra, 

também devida Giannotti, que na sua estada na França havia apreendido 

que os grandes textos se devem explicar com paciência, palavra por 

palavra. Argumento por argumento, em vista de lhe entender a 
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arquitetura. Paulo Arantes chamou a atenção para a ironia do caso, em 

que a teoria mais crítica da sociedade contemporânea adquiria 

autoridade e eficácia entre nós através de sua associação à técnica da 

explication de texte, mais ou menos obrigatória no secundário europeu. 

Contudo, observe-se que no Brasil, a não ser pela literatura de uns 

poucos escritores, Machado de Assis à frente, a ideia da consciência 

integral de um texto não existia, de modo que a militância do filósofo 

trazia um claro progresso. Além disso é certo que os escritos de Marx, 

e em particular as páginas iniciais de O capital, exigem um grau 

excepcional de atenção. Note-se enfim que o aprendizado da leitura 

cerrada e metódica atendia às necessidades universitárias de iniciação e 

diferenciação. Tanto que estava em curso um movimento paralelo nos 

estudos literários, onde também se ensinava a ler de “outra maneira”, 

diferente da comum. Sem alarde, Anatol Rosenfeld e Antonio Candido 

praticavam close reading havia algum tempo. Na mesma época, 

Afrânio Coutinho fazia uma ruidosa campanha pelo New Criticism, ao 

passo que os concretistas proclamavam a sua “responsabilidade integral 

perante a linguagem”. Em suma, a leitura dos textos e a explicação da 

sociedade se tecnificavam, de modo ora despropositado, ora 

esclarecedor, mas sempre aumentando o desnível com os não 

especialistas. Era a vez dos universitários que chegava (2014, p. 110-

111). 

 

Esse trecho diz muito sobre o que se tornara voga na multiplicidade de vetores e 

formatos de leitura. O cuidado convertido em ferramenta de análise é um grande exemplo. 

No processo de especialização que o contexto do Seminário trazia havia um conjunto de 

influências que se apresentavam no ambiente intelectual como direcionamento de uma 

visão sobre uma crença de descobertas as mais frutíferas, e isso é bom destacar. A 

presença de um tipo de close reading do New Criticism à francesa, que ganhará corpo na 

cominação histórica é a chave para Schwarz.  

Numa entrevista publicada em Martinha versus Lucrécia, o crítico vai traçar 

relações entre Antonio Candido e Celso Furtado, às margens na influência direta ao 

Seminário, e que situara, com isso, o quadro dessas abordagens frente ao critério formal 

que, nos 1960, atava a todos àqueles intelectualmente engajados em avançar no país, com 

suas vanguardas e teses. Vejamos: 

 

Talvez se possa dizer que Antonio Candido foi buscar no close Reading 

do New Criticism – uma técnica formalista, desenvolvida nos States, na 

década de 1930, com sentido conservador – um instrumento para fazer 

frente ao sociologismo e ao marxismo vulgar correntes na esquerda 

brasileira dos anos 1940. Só que ele reelaborou o procedimento e o 

abriu em direção da história, com vistas na historicização das estruturas, 

o que lhe permitiu uma sondagem de novo tipo da literatura e da 

sociedade brasileiras. Sem alarde de terminologia, e muito menos de 

grifes internacionais, os ensaios de Antonio Candido que vêm ao caso 

aqui são seguramente as peças mais originais de análise estrutural já 
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feitas no Brasil. Há um bom paralelo a fazer com o trabalho de Celso 

Furtado, que também desenvolveu um estruturalismo histórico sob 

medida para as nações periféricas, à margem da ortodoxia marxista 

(2012, p. 296). 

 

Voltemos ao Seminário e o que vai sendo delineado para força motriz da análise 

de Schwarz sobre Machado de Assis. Nesse sentido vão sendo consolidadas as leituras da 

relação histórico-social brasileira e suas formas de expressão. O contexto de significados 

da modernidade periférica num capitalismo que se estendia ao globo é impulsionado 

pelas perspectivas sociológicas dominantes. A visão hegemônica estava em disputa, mas 

uma disseminação do globalismo integrado é construída de modo sofisticado e tenderá a 

fazer a acomodação necessária aos ajustes de causas e classes na orientação intelectual e 

política. O andamento nas palavras de Schwarz, no artigo sobre o Seminário:    

 

O passo à frente está indicado no título de doutoramento de F. H. 

Cardoso, Capitalismo e escravidão no Brasil meridional (1962). A 

ousadia do livro, que estuda o Rio Grande do Sul oitocentista, estava no 

relacionamento complicado entre aqueles dois termos assimétricos, 

nem opostos nem próximos. Não se tratava de categorias 

complementares, à maneira da oposição entre casa-grande e senzala, 

cuja reunião compõe um todo sociológico; nem se tratava da 

culminação de um antagonismo global, à maneira, imaginemos, de 

“Escravismo e abolição”. (...) Se em última análise o capitalismo é 

incompatível com a escravidão, e acaba por liquidá-la, por momentos 

ele também precisou, para desenvolver-se, desenvolvê-la e até 

implantá-la. De sorte que nem ele é tão avançado, nem ela tão atrasada. 

Assim, a escravidão podia ter parte com o progresso, e não era apenas 

um vexame residual. É claro que não se tratava aqui de elogiá-la, mas 

de olhar com imparcialidade dialética os paradoxos do movimento 

histórico, ou, ainda as ilusões de uma concepção linear do progresso. 

Sem que a ponta polemica estivesse explicitada, tratava-se de uma 

especificação importante e estratégica do curso da história, pois punha 

em evidencia a ingenuidade dos progressismos correntes (2014, p. 113-

114). 

 

 A dificuldade que um conjunto de esforços intelectuais e geracionais vão matizar 

é posta em análise, sobretudo em razão da orientação que nosso critico vai escolher para 

trilhar, não só em seus estudos sobre Machado de Assis, mas no trato sobre a cultura em 

contato, em face com o mundo em seu capitalismo desenvolvido e a operação que a arte 

pode vincular em suas aspirações e construções cientes, ou não, de si. Ao destacar que a 

lógica da mercadoria em sua razão interna e o modo como a expansão desse 

funcionamento se estendem na forma como o capitalismo é consumido, Schwarz estará 

chamando atenção ao preceito marxista de que a anatomia do homem é a chave da 
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anatomia do macaco, e assim a dinâmica da lógica mercantil será vista no processo geral 

e no particular em suas formas de realização combinadas, dialéticas, do complexo ao 

elementar entronizado. Apesar dos grandes resultados dos trabalhos dos participantes do 

seminário (seminaristas?) e os que estiveram sob seu raio de relação, seria dessa ordem 

a limitação que Schwarz tende a destacar. A seguir: 

 

Daí também uma possível inocência do grupo em relação ao lado 

degradante da mercantilização e industrialização da cultura, 

consideradas sem maiores restrições. E daí, finalmente, uma certa 

indiferença em relação ao valor do conhecimento da arte moderna, 

incluída a brasileira, a cuja visão negativa e problematizadora do mundo 

atual não se atribuía importância. O preço literário e cultural pago por 

esse último descaso, aliás um subproduto perverso da luta pela 

afirmação da universidade, foi alto, pois fez que os achados fortes do 

seminário não aliassem produtivamente ao potencial crítico espalhado 

nas letras e na cultura ambiente, ficando confinados ao código e ao 

território acadêmico, dizendo e rendendo menos do que poderiam. Para 

contraste basta pensar nas relações da prosa de Gilberto Freyre e Sérgio 

Buarque com a cultura modernista, às quais se prende o estatuto tão 

especial de suas obras. Penso não exagerar achando que no essencial a 

intuição histórico-sociológico do seminário não fica devendo à desses 

mestres, embora seja evidente que, pela falta da elaboração de um 

instrumento literário à altura, entroncado nas Letras contemporâneas, 

as obras respectivas não ocupem um lugar de mesma ordem. Visando 

mais alto, por fim, me parece certo que a clara visualização do 

subdesenvolvimento e de suas articulações tem alcance histórico-

mundial, capaz de sustentar, suponhamos, algo como as Minima 

moralia referentes ao que é sem dúvida uma das feições-chave do 

destino contemporâneo. Fica a sugestão, mas a ideia talvez não pudesse 

mesmo se realizar em nosso meio, já que em última análise estávamos 

– e estamos – engajados em encontrar a solução para o país, pois o 

Brasil tem que ter saída. Ora, alguém imagina Marx escrevendo O 

capital para tentar salvar a Alemanha? Assim, nosso seminário em fim 

de contas permanecia pautado pela estreiteza da problemática nacional, 

ou seja, pela tarefa de superar o nosso atraso relativo, sempre anteposta 

à atualidade (2014, p. 126-127). 

 

O trecho diz muito sobre o objeto de crítica de grande parte dos opositores da 

perspectiva de Schwarz, o risco do recolhimento nacional; algo que ele parece ter total 

consciência e que seguirá como ponto de inflexão constante. Outrossim há clareza dos 

problemas que ele próprio atribui ao que lhe formou, como as respostas embutidas na 

prática da atividade da perspectiva que ele reuniu força. A percepção da importância no 

cenário brasileiro entre os intérpretes registra a pretensão do grupo, como também suas 

contribuições. É possível reconhecer que não se trata exatamente, nesse artigo citado 

acima principalmente, de uma crítica aos destinos políticos do diálogo interno ao que se 
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desenvolveu como leitura – o desenvolvimentismo e a integração global. Mas sim um 

balanço. Tudo isso, hoje, se tornou certo nevoeiro de fumaça na direção dos apoios ao 

centro de poder.  

Em termos de origem, para desenvolver sua superação, Schwarz achou uma 

contribuição fundamental, pois própria ao mecanismo repleto de conjunturas valorativas, 

que se operava nas forças que os escritores mobilizavam, especialmente Machado de 

Assis, com seus recursos e acentos, que dava outros ganhos ao tema dos meandros das 

relações sociais. Nessa contribuição se via muito da feição brasileira frente ao 

estranhamento que as ideias podiam causar.  Em termos de crítica sociológica, Schwarz 

ressalta esse meio de se alcançar muito na compreensão da sociedade brasileira e que será 

fundamental para quem se dispuser analisá-la, de alguma maneira. Vejamos o que ele diz:   

 

Uma das melhores contribuições do seminário não veio de dentro dele 

senão indiretamente. Espero não forçar a realidade achando que 

Homens livres na ordem escravocrata (1964), de Maria Sylvia de 

Carvalho Franco, embora elaborado fora do grupo, respira o seu mesmo 

clima crítico, ideológico e bibliográfico. Passando por alto as 

diferenças, há complementaridade de fundo com Capitalismo e 

escravidão. Este último livro surpreendia ao integrar o trabalho escravo 

aos cálculos e à reprodução da sociedade moderna. Analogamente, 

Maria Sylvia salientava o vínculo de estrutura entre a categoria mais 

relegada e confinada do país – os homens pobres do interior – e a 

configuração da riqueza e do poder mais avançados, tal como se haviam 

desenvolvido na civilização do café (2014, p 117-118). 

 

 Encontramos um ponto de fechamento das dicas de trajetória que podemos ver no 

seminário e seus desdobramentos em contato para a formulação da crítica que estamos 

seguindo e analisando. 

 

 

IV 

 

 

A participação do painel sociológico e o tipo de recurso analítico que Schwarz 

empreende para analisar a obra de Machado de Assis são tributárias de uma noção de 

totalidade, que tem a ver com sua leitura de Lukács, muito bem estudada no livro de 

Leopoldo Waizbort, A passagem do três ao um (2007). Essa questão é a reafirmada na 

entrevista “Tira-dúvidas com Roberto Schwarz”, publicada em novembro de 2000 

(SCHWARZ, 2000, p. 54 – 71). Abaixo, acompanhamos a citação: 



 

74 
 

 

Voltando à sua pergunta, comecei a ler Lukács em 1959, Adorno em 

1960 e Benjamin em 1961, sobre fundo de simpatias marxistas que 

vinham de antes, e graças também às boas livrarias alemãs que havia 

em São Paulo na época. Tinha notícia de Lukács por meus pais, que 

tinham frequentado as conferências dele em Viena, na década de 1920. 

Adorno era conhecido na Faculdade como um dos autores de The 

authoritarian personality, uma pesquisa de psicologia social que era 

vista como exemplar pelo refinamento metodológico. Eu não sabia nada 

do crítico e filósofo. Quando comprei a Dialética do esclarecimento, 

foi pelo título, por gostar de dialética e de esclarecimento. Benjamin 

para mim era um desconhecido e comprei pelo índice, porque estavam 

lá Kafka, Brecht, Karl Kraus e um ensaio sobre o narrador, um assunto 

que estava me interessando. Com Lukács tive a noção do que pode a 

crítica dialética. Mas como eu gostava especialmente de Kafka e Brecht 

e aspirava a ser um escritor vanguardista, sempre guardei alguma 

distância em relação a ele e me sentia mais à vontade com os outros 

dois, que entretanto eu entendia menos, porque são mais difíceis. Além 

do que meus pais eram anti-stalinistas por experiência própria, de modo 

que havia uma parte em Lukács que nunca engoli. Não obstante, 

aproveitei muito os ensaios dele sobre o romance do século XIX. Enfim, 

os rótulos não esgotam os autores (2000c, p. 65). 

 

Observamos em outras passagens que também é vinculada à sua formação a 

técnica do close reading, aprendida no mestrado na universidade de Yale, nos EUA, o 

que capacita o discípulo de Antonio Candido a exercer a crítica que tanto preza, que 

recorre aos elementos do texto literário para fazer os laços da obra como um todo 

aparecerem. O mapa de referência, pelo que vimos, passa por todos esses suportes. As 

noções de forma social e forma literária, como a empreendida em Lukács, o 

aprofundamento, no pensamento de Adorno, que as contradições e a possibilidade de 

invenção formal que a expressão artística davam, isso, combinado com as questões 

brasileiras, ganhava sofisticação, à medida que as matrizes iam sendo condensadas numa 

abordagem com formato delineado. Depois de ter lido Lukács e Adorno92, e observado 

como o stalinismo cobrou intelectualmente do primeiro, a estruturação dessa influência 

prossegue (SCHWARZ, 2012). Vejamos um depoimento de Schwarz sobre isso: 

 

Como sempre, há uma preparação para as revelações. Naqueles mesmos 

anos, Antonio Candido – de quem eu era aluno – estava elaborando uma 

noção materialista da forma literária, que ia no mesmo sentido. Em vez 

de opor a invenção formal à apreensão histórica, segregando essas 

faculdades e os respectivos domínios, ele buscou a sua articulação. A 

                                                           
92 Há um ótimo artigo de Nicolas Tertulian, “Lukács/Adorno: a reconciliação impossível” (Espaço de 

interlocução em ciências humanas n. 11, Ano VI, abr./2010), que discute a oposição que o pensamento dos 

dois pensadores marxistas enfrenta, a distinção no critério do realismo, os amparos feitos a uma visão de 

mundo, suas práticas e suas críticas estéticas.  
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forma – que não é evidente e que cabe à crítica identificar e estudar – 

seria um princípio ordenador individual, que tanto regula um universo 

imaginário como um aspecto da realidade exterior. Em proporções 

variáveis, ela combina a fabricação artística e a intuição de ritmos 

sociais preexistentes. De outro ângulo, tratava-se de explicar como 

configurações externas, pertencentes à vida extra-artística, podiam 

passar para dentro de obras de fantasia, onde se tornavam forças de 

estruturação e mostravam algo de si que não estivera à vista. Tratava-

se também de explicar como a crítica podia refazer esse percurso por 

sua vez e chegar a um âmbito através do outro, com ganho de 

conhecimento em relação a ambos. O vaivém exige uma estruturada dos 

dois campos, tanto da obra como da realidade social, cujas ligações são 

matéria de reflexão. A originalidade dos resultados obtidos custou a 

alcançar a irradiação devida, e alias ainda não a alcançou, porque os 

romances a que se referem – as Memórias de um sargento de milícias e 

O cortiço – não tem repercussão internacional (2012, p. 48). 

 

Esse trecho diz bastante sobre o plano que guiará os trabalhos do autor. O papel 

assumido por uma critica dialética da literatura, em específico, precisaria dar conta da 

relação sempre movimentada entre os planos propriamente textuais e as forças que 

ganhavam contornos também na obra realizada, para dizer mais, na prática de realização, 

nas referências que serviam ao rumor da literatura, como também que saiam dali para a 

vida externa, o que demonstra decisivamente a amarração entre os setores postos em 

prática nas atividades intelectuais. A observação dos elementos a serem vistos na obra, 

nesse sentido, é sempre de relação de força entre os vetores, porém, pela estrutura de 

análise artística, a questão vai passar por como a cultura ganha valor entre os valores da 

modernidade capitalista. Do campo da forma constituída socialmente e das suas entradas 

na obra, seu princípio criativo, como elemento de circulação dos critérios a serem 

indicados na obra, deve impulsionar e, portanto, dá formato ao processo a ser investigado. 

A combinação de leituras marxistas como Lukács e Adorno, com o tom específico de 

Antonio Candido, reafirma o direcionamento de Schwarz.  

As especificidades da criação artística em ambientes de alta intensidade social 

exigem do crítico um complexo de recursos analíticos que o apreendido com a dialética 

atualiza, para perceber a particularidade do que estaria em jogo na compreensão da 

sociedade moderna, com a concentração de suas dificuldades. Há, com isso, um certo 

sonho teórico-crítico de alcançar uma medida de diferenciação, que o trabalho intelectual 

poderia garantir em tempos de crise – palavra de ordem para todos os momentos 

históricos, diga-se de passagem.  Ainda vale recuperar os momentos pontuados no modo 

sócio-histórico de Schwarz como uma espécie de harmonização dos teores da análise. 

Para avistar esse sentido e destino críticos, continuamos citando a sequência da entrevista: 
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Digamos que o ensaísmo de Antonio Candido e sua pesquisa de formas 

ambicionavam esclarecer a peculiaridade da experiência brasileira, seja 

literária, seja social. Ao passo que Adorno sondava o sentido e o destino 

da civilização burguesa como um todo. Num caso está em pauta o 

Brasil, e só mediatamente o curso do mundo; enquanto no outro se trata 

do rumo da humanidade como que diretamente. A diferença das linhas 

de horizonte acarreta uma diferença de gênero e tom – um menor e outro 

maior, os dois com prós e contras. De fato, dificilmente alguém buscara 

orientação sobre o mundo contemporâneo num estudo sobre as 

Memórias de um sargento de milícias e a dialética da malandragem 

(embora seja perfeitamente possível), assim como ninguém buscara 

menos do que isso num ensaio sobre Hölderlin ou Beckett (2012, p. 49). 

 

 Há nesse trecho a conformação de algumas dessas forças que estamos destacando 

no crítico. O acréscimo da experiência brasileira e o trabalho que Candido empreende 

implicam na diferença de aquisição e ressonância no mundo global de uma crítica de 

mesma magnitude que alguns dos grandes autores da modernidade. As análises de 

Candido das obras brasileiras e estrangeiras, à equivalência das de Adorno, dão a 

dimensão do tratado sobre a capacidade crítica desse corpo e intenções teóricas. O viés 

parece ser exatamente enxergar o sistema nervoso do problema na acomodação do 

desajuste, ou melhor dizendo, no modo como o processo é mais ou menos conformado 

na expressão simbólica. E o Brasil faz parte dessa modulação, não só empiricamente, mas 

como notícia da atual situação do capitalismo mundial e, apropriado aos interesses, da 

vivência dos brasileiros. Tais vias são as mais relevantes para o fenômeno cultural com 

apreensões e abordagens de moldagem marxista, por se estruturarem num modo 

conectado entre construção do objeto como algo a ser costurado e a ligação entre as partes 

se dando pela realidade histórica. A maneira como aparecem a teoria da dependência e os 

pesquisadores do Cebrap, articulada entre estética e política, arte e história, dará a linha. 

Estamos, com isso, cercando a formulação que elabora essa abordagem. Outro trecho de 

Schwarz (“Sobre Adorno”): 

 

Entretanto, ao assumir resolutamente o valor de uma experiência 

cultural de periferia (grifo nosso), ao não abrir mão dela, Antonio 

Candido chegava a um resultado de peso, que de periférico não tem 

nada: a universalidade das categorias dos países que nos servem de 

modelo não convence e sua aplicação direta aos nossos é um equívoco. 

Não tenho dúvida de que o ensaísmo periférico de qualidade sugere a 

existência de certa linearidade indevida nas construções dialéticas de 

Adorno e do próprio Marx – uma homogeneização que faz supor que a 

periferia vá ou possa repetir os passos do centro (2012, p. 49). 
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 O acento na peculiaridade do tipo de expressão brasileira sugere também o modo 

de integração dessa construção teórica em sua prática mais afetiva, e efetivamente o 

reparo quanto a ilusão de aplicação de certos procedimentos sem a contextualização que 

cada realidade traz consigo. Ao tratar de obras artísticas e do fenômeno no Brasil, a 

similaridade sofre para ser exercida, pois cada uma marca sua inscrição em uma 

especificidade. Apesar do traço geral, essa continua a ser uma das dificuldades das 

abordagens sócio-históricas. Quando o autor de literatura no Brasil é comparado ao autor 

de literatura no estrangeiro, temos um importante recurso, mas que não garante 

profundidade na investigação do objeto em análise – fundamentalmente por não dar conta 

de compreender a gravitação de outras referências, para o autor em questão, ou mesmo 

para o crítico, ficando-se a capacidade ilustrativa (também importante), mas não um 

posicionamento dos problemas destacados na análise que a crítica pode fazer. Essa tem 

sido uma forma frequente de se analisar Machado de Assis, como um modo de reconhecer 

sua grandeza, mas também como receio de colocar o tratamento dos problemas em jogo. 

Essa crítica é feita desde a análise da formação da literatura brasileira, de Antonio 

Candido, por Haroldo de Campos, em O sequestro do barraco na formação da literatura 

brasileira, por exemplo, como substrato de como se analisa, e, de modo distinto e em 

outra chave pelo próprio Schwarz. Abaixo, a citação: 

 

Dizendo de maneira tosca, a literatura que foi feita aqui retoma uma 

literatura que foi feita antes em outro lugar. Primeiro ponto: isso não é 

necessariamente uma diminuição, como não é necessariamente — 

muito menos — uma vantagem. Segundo ponto: para bem ou para mal, 

a literatura feita aqui não sai igual aos modelos que ela adotou. Há um 

tema interessante aí. Se você estudar essa diferença junto com a 

diferença entre as sociedades respectivas, logo vê que a literatura 

comparada tem o mérito, ou poderia ter o mérito, de desembocar numa 

visão mais complexa do que seja a sociedade contemporânea — 

sociedade contemporânea entendida como não apenas nacional, mas 

como um sistema mais ou menos articulado e muito desigual de 

sociedades. E, de fato, uma das boas coisas da história literária, mesmo 

a mais comum, mesmo a de manual, é que sob certos aspectos ela é 

menos limitada do que os estudos sociais correspondentes, porque ela, 

como por definição, parte da história e da tradição ocidentais. No nosso 

caso ela sempre se refere a Portugal, à Renascença, ao Barroco, sempre 

há o século XIX europeu. Mesmo quando é de nível modesto, a história 

literária não tem como aceitar o confinamento nacional. Basta pensar 

na organização dos manuais do ensino secundário, com seu capítulo 

geral sobre as escolas, digamos sobre o Romantismo, seguido pelo 

capítulo sobre a sua realização entre nós. Em trabalhos de sociologia ou 

de história às vezes é como se o Brasil se esgotasse nele mesmo, como 

se o que acontece aqui dispensasse a consideração do resto. Em 

literatura, ainda quando um crítico diz de maneira pouco interessante, 



 

78 
 

com intuito de desmerecer, que Alencar é devedor de Cooper ou de 

Chateaubriand, não deixa de estar referido a um âmbito que é mais 

amplo e complexo, onde há modelos estrangeiros, dívidas, autoridade, 

transformação, superação etc., no plano individual e também 

internacional. Mas é claro que esse comparatismo por assim dizer 

congênito dos estudos literários não garante que estes saiam bons. 

Enfim, há um certo tipo de confinamento da reflexão social, seja ao 

lugar, seja ao momento, uma coisa digamos empirista, que na história 

literária existe menos, porque ela tem como referência infusa uma 

tradição mundial e um quadro mundial de nações (2000c, p. 54).  

 

As investidas entre os polos que Schwarz destaca colocam seu trabalho na tradição 

da sociologia paulista, mas também na conjunção encontrada no projeto de localização 

da realidade brasileira frente aos impasses da constituição  que um perfil cultural acaba 

por nos apresentar. Nesse quesito, na entrevista “Sobre Adorno”, a confluência e suas 

bases são continuamente apresentadas: 

 

Também tive sorte com a geração de meus professores mais moços. 

Respondendo à época, eles mergulharam no estudo de Marx para 

entender o Brasil – penso especialmente no grupo que se reunia para ler 

O Capital – e chegaram a conclusões desse mesmo tipo: ou seja, o que 

há entre as formas sociais da periferia e do centro é uma relação de 

discrepância e de complementariedade, capaz de evoluir, mas que não 

é contingente nem tende a se dissolver em igualdade (2012, p. 49).   

 

 Por estar envolvido na construção de uma abordagem com esse formato e nesse 

teor, Schwarz pôde elaborar uma maneira sofisticada de lidar com os problemas 

brasileiros em chave universal, e também, como desdobramento dessa virtude, deslocar a 

análise fazendo existir um outro centro, e com isso mudar o critério de lugar, apesar de 

seus espectros afins. Acontece, por vezes, dessa alteração ser significativa para o 

reposicionamento e avanço, mas também de ficar presa às adaptações oportunistas. 

Estamos considerando o modo como as ideias podem ser captadas para fins específicos. 

As ideias sobre o desenvolvimento do Brasil, suas condições econômicas, políticas e 

culturais estiveram, pelo que parece, sempre propícias ao conformismo das situações. O 

grupo de intelectuais que tomaram dianteira no debate sobre a relação do Brasil com o 

capitalismo fez de tema: a forma de se justificar as relações objetivas do trabalho, o 

investimento na produção que fornecesse dimensão à capacidade nacional frente ao 

mercado interno e externo; a industrialização; e a inserção de agentes que dessem maior 

equilíbrio às forças políticas. A memória dessas pesquisas costuma ser acompanhada de 

outra forma de conformismo, por serem pensadas e estarem organizadas na instabilidade 



 

79 
 

dos termos intelectuais – situações como a adequação e amenização da crítica ao 

desenvolvimento brasileiro e a diversidade de orientações intelectuais e científicas, que 

fizeram do início a meados do regime militar no Brasil um momento de tensão da 

construção da interpretação sobre o país. Acreditamos que enquanto prática política, após 

os anos de 1970, tanto numa área quanto na outra (pesquisa e política), essas operações 

acontecem de maneira mais profissionalizada, uma profissionalização da instabilidade. 

De certo modo a leitura da percepção sobre o jogo brasileiro vai ficando clara para 

Schwarz através de Machado de Assis e também do amparo interpretativo que estamos 

levantando, no conjunto de suas características. 

 

 

V 

 

 

A apresentação da contribuição do já citado Um Seminário de Marx (título do 

artigo de Schwarz sobre esse círculo de leitura) diz respeito ao que esses jovens 

intelectuais desenvolvem a partir de uma leitura singular, que parece ter sido a busca dos 

trabalhos que se afirmariam da década de 1960 em diante.  Sobre os desdobramentos, e 

como forma de balanço sobre os trabalhos vinculados aos membros e as ideias do 

Seminário, ao listar algumas ausências, a realidade da cultura e sua industrialização, diz 

o próprio Schwarz: 

 

O fato é que a certa altura despontou no seminário uma ideia que não é 

exagero chamar uma intuição nova do Brasil, a qual organizou os 

principais trabalhos do grupo e teve repercussão considerável. 

Sumariamente, a novidade consistiu em juntar o que andava separado, 

ou melhor, em articular a peculiaridade sociológica e política do país à 

história contemporânea do capital, cuja orbita era de oura ordem (2014, 

p. 113). 

 

 As leituras e o modo de fazê-las implicaram em um cuidado com a presença do 

Brasil no capitalismo global à vista, fundamentalmente desajustado, e assim também o é 

recurso de integração. 

Vamos, com isso, mostrando o quanto de dívida ou aproveitamento das 

descobertas da crítica social se tem nesse aparato de análise. A conjunção da história das 

manifestações e mesmo uma sistemática nas forças políticas e econômicas no Brasil dão 

o arremate para o viés apresentado. A compreensão da história mundial se efetiva, aqui, 
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pela forma como se caracterizou a exploração no Brasil. Porque para além disso, da lógica 

de acomodação no jargão entre civilização e barbárie se fez o nosso tesouro, ou o nosso 

eldorado, ou a nossa ilusão, vai se saber. A nossa base foi a conciliação fundada em 

exclusões de multiplicidade de interesses e no reforço de alguns. O peso dessa forma de 

dizer vai se costurando na posição em que os definidores do debate sobre o Brasil vão se 

constituindo no cenário, suas ideias, seus grupos formalizados em disputa na propagação. 

E, com isso, há uma definição de espaço, questão permanente da discussão na sociologia 

da cultura no século XX. Continuemos a acompanhar o lugar que ocupa os fundamentos 

teóricos e os quadros desse painel político e intelectual. A respeito das mexidas 

interpretativas entre os destaques de Caio Prado Jr. e Fernando Henrique Cardoso, 

Schwarz faz a seguinte consideração: 

 

O caminho fora aberto por Caio Prado Jr., que na esteira aliás de Marx 

explicara a escravidão colonial como um fenômeno moderno, ligado à 

expansão comercial europeia, estranho portanto àquela sucessão de 

etapas canônicas. Isso posto, o argumento de Caio tratava ainda de 

nossa pré-história. Já na monografia de F. H. Cardoso estamos em pleno 

Brasil independente, cujos movimentos nos dizem respeito direto. 

Usando terminologia posterior, mas cujo fundamento descritivo já se 

encontra aqui, o que temos é que o progresso nacional repõe, isto é, 

reproduz e até amplia as inaceitáveis relações sociais da Colônia. E pior 

ainda, quando enfim suprime a escravidão, não é para integrar o negro 

como cidadão à sociedade livre, mas para enredá-lo em formas velhas 

e novas de inferioridade, sujeição pessoal e pobreza, nas quais se 

reproduzem outros aspectos da herança colonial, que teima em não se 

dissolver e parece continuar com um grande futuro pela frente, o qual é 

preciso reconhecer, ainda uma vez, como fundado na evolução moderna 

da economia (2014, p. 114). 

 

O diálogo sempre perpetrado pela via de acesso ao posicionamento nacional é 

garantido pela aproximação do esforço interpretativo. Há uma trajetória destacada, como 

se fosse a formação de uma tradição e geração de análise, que submete os temas 

brasileiros e é submetida por eles também na necessidade de se ajustar os ponteiros de 

nossas horas. Ficará como guia a defesa desses postulados na perspectiva de Schwarz e 

seu Machado de Assis. Os níveis de intensificação da chave sobre a construção da nossa 

crítica, em que pese seus circuitos, serão afirmados.  

 

*** 
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 O mote que estrutura a perspectiva não deve ser planificado simplesmente ao 

sabor do diagnóstico de que a teoria da dependência é um bom exemplo na relação de 

integração exploratória entre as nações centrais e periféricas. Queremos dizer com isso 

que pode-se visualizar o modelo e aproveitamento político que a teoria da dependência 

ganhou com Fernando Henrique Cardoso e todos os correlatos aproveitadores do sentido 

a ser ganho na disputa intelectual-politica-institucional-eleitoral e ver a matriz derrotada 

do mestre Florestan Fernandes e a contínua marginalização de seus postulados afirmados 

na disputa, o que garantiu sobrevida e acomodação ao espectro da teoria da dependência, 

do desenvolvimentismo etc93.  

Esse sucesso enfrenta hoje a necessidade de rever forças que continuaram com o 

seu protagonismo solapado, camuflado, como foi observado para com os escravos, os 

operários, os imigrantes, num processo de protagonismo marcante dos já inseridos; os 

grupos responsáveis e que se destacaram e tomaram como sua tarefa o desenvolvimento 

da abordagem é exemplo disso – outras forças, mas ainda sim dos inseridos. Talvez, mais 

uma vez, fizemos a história oficial dos vencedores, à contragosto do que destaca Walter 

Benjamin, ao reivindicar a força de uma história escovada a contrapelo.  

 A articulação, mesmo que através da negatividade, por vezes, desse projeto de 

país se ajustou de modo combinado pela leitura mais sofisticada dos sentidos políticos 

possíveis da reiteração capitalista em nosso solo em termos de valores. Essa linha de 

pensamento civilizatório que vai de Machado de Assis ao Cebrap94, se assim é possível 

sugerir, fica traçada pela dialética, em sentido teórico, e numa organização reflexiva das 

alterações que a literatura machadiana nos dá. São os horizontes das artes em questão, as 

duas, e seus desdobramentos. Prática política e pensamento ativo. 

 Vemos nas correspondências as possibilidades críticas. Num país 

desordenadamente ordenado ou ordenadamente desordenado, Schwarz vai em sua 

perspectiva sendo retido na fonte social, mas também nos voos de adulteração dos 

sentidos postos em cena. A perspectiva que destacamos nesse enquadramento constitui 

uma boa chave. Como conclusão, talvez fique um legado a ser registrado na urgência da 

atualização. 

 

 

                                                           
93 Cf. dissertação de mestrado de Tatiana Prado Vargas: “Fernando Henrique Cardoso e o CEBRAP: 

considerações sobre desenvolvimento, autoritarismo e democratização”, Unicamp, 2013. 
94 Cf. Retrato de grupo – 40 anos do CEBRAP, MOURA, Flávio; MONTERO, Paula. Cosac Naify, 2009. 
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VI 

 

 

Sob o prisma da formação95, a discussão ganha os contornos da própria 

interpretação em vigência nessa matriz. As especificidades da obra de cada um dos 

intelectuais participantes dessa tradição (apontada no decorrer do trabalho) não podem 

ser esmagadas e indiferenciadas, como também devem ser trazidas para o âmbito do plano 

acadêmico e intelectual que se efetivou na nossa realidade. As oscilações na autonomia 

sempre delicada da trajetória de independência real na cultural local se deu muito em 

função da profissionalização das atividades. E, mesmo quando isso é razoavelmente 

realizado, é de uma autonomia bastante relativa, porém é de um projeto de independência 

do pensamento que se trata, apesar das dificuldades. Esse percurso é destacado a partir 

das distensões ocorridas durante o período imperial, no governo de D. Pedro II, em diante. 

Trabalhos96 importantes acerca da geração de 1870 fundamentaram um plano de leitura a 

respeito as posições e grandeza das polêmicas que efetivaram a esfera intelectual 

brasileira. Pode-se dizer que é a partir dessa geração, no Segundo Reinado, que ocorre o 

desenvolvimento de critérios sobre como as grandes referências desse tempo organizam 

e legitimam posições políticas e sociais – o nível de aderência ao Estado, às matrizes 

ideológicas, e, depois, com o surgimento da USP e do ISEB, às políticas universitárias 

com grau de especialização cada vez mais candente e forçoso. A dialética da adesão e do 

descolamento exige dos críticos um movimento indefinido e delicado de captar o que vai 

para um rumo ou para outro. Seria o caso do aparecimento de forças e de um espírito que 

coroe ou a independência ou a vinculação; de todo modo, as posições não estão soltas. 

Caberia aqui uma teoria sobre os intelectuais, mas não é o caso. 

 De Machado de Assis a qualquer grande figura das letras nacionais na atualidade 

– de que viés for e não teríamos a audácia de nomeá-las –, a problemática do plano de 

expressão e seus vínculos estão em voga. O trabalho de livre-docência de Sergio Miceli, 

publicado como Os intelectuais à brasileira (2001), versa sobre o jogo de sustentação 

                                                           
95 Como um ótimo trabalho a respeito do tema, conferir o livro Sentido da formação: três estudos sobre 

Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa, de Otília Arantes e Paulo Arantes, Editora Paz e 

Terra, São Paulo, 1997. E também os ensaios da primeira parte de Sequências brasileiras, de Roberto 

Schwarz, Companhia das Letras, 2014. 
96 Por exemplo, o livro de Ângela Alonso, Idéias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil Império. 

São Paulo, Paz e Terra, 2002. Também o livro de Roberto Ventura, Estilo tropical: história cultural e 

polêmicas literárias no Brasil, 1870-1914, são Paulo, Companhia das Letras, 1991. Apesar do recorte mais 

específico, vale ressaltar a tese de livre docência de Antonio Candido, publicada como O método crítico de 

Silvio Romero, Rio de Janeiro, Ouro sobre azul, 2006. 
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político-social por trás dos intelectuais brasileiros da primeira metade do século XX, e se 

garante em uma abordagem do processo de reposicionamento das famílias ricas no 

cenário de interferência na sensibilidade artística nacional. É um bom exemplo dessas 

questões. Nesse trabalho ou na linha que ele apresenta há uma preocupação em trazer tal 

abordagem para o campo de ação da mobilidade dos grupos e em como isso atende a 

dinâmica social. O quadro é bem traçado e relevante, mas depende de uma teoria geral da 

cultura nacional, ou de seus grupos, melhor dizendo, enquadrados em um período 

específico, o que não garante a exatidão das minúcias. O que não deve ser um problema 

exatamente ou a priori. Diria o ditado: quando a teoria não serve para a realidade, troca-

se a realidade. Nos casos que não se encaixam no jogo frio das posições perde-se o teor 

relevante da abordagem. Para não nos alongar, sugerimos conferir o prefácio de Antonio 

Candido à obra de Miceli. 

 A presença do debate acerca de Machado de Assis e sua obra exige a tonalidade 

das cores brasileiras quando se tratar dos quesitos que o fizeram mediante a 

particularidade nacional e a sua peculiaridade como autor. A grandeza e a irrelevância 

que a realidade imediata pode ter frente aos temas que seus personagens e seu modo 

apresentam, não descarta pensarmos sobre a força desses mesmos elementos, acrescidos 

de outros tantos que não figuram numa simplicidade de definição, o que faz do escritor 

Machado de Assis alguém que, ciente do seu legado e dos problemas, entre universalidade 

e localismo, colocava-se também a necessidade de figurar como importante voz do mundo 

literário. Em seu conto, “A teoria do medalhão”, a apresentação e a inserção das sugestões 

de dissimulação e pompa de ascensão social são feitas às claras, numa verdade cheia de 

cinismo, pelo pai do aprendiz. Machado de Assis, como nome e como o próprio, é feito 

de matrizes sempre associadas ao mapa dos melhores interlocutores da época em temas 

afins aos seus ou mesmo à independência de suas ideias. As cartas são fontes riquíssimas: 

Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Mário Alencar. A afirmação de uma capacidade 

literária e a cortesia garantiam o suporte ao que poderia afetá-lo. Essa realidade tem 

grande efeito na condição da nossa sociedade; na verdade, ao se acharem os meandros de 

repercussão. Só assim o faz quem tem grande relevância no cenário das ideias e da 

realização. Machado de Assis sabia disso. E, ademais, não por acaso escreveu uma teoria 

do medalhão. 

 De volta ao seguimento da correlação de ideias, a presença da modelagem de 

interpretação à brasileira teve uma formulação interessante e interessada para os fins de 

destravamento com que se via o vigor e otimismo nacionais, por isso a presença dos 
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historiadores ou uma sociologia histórica nas formas delimitadas de expressão da nossa 

cultura. Essa afirmação repousa num importante dado, o da relevância de se descobrir 

como o Brasil se expressa assim, seja em qual âmbito que for. A relação conturbada entre 

as vertentes críticas costuma se definir por uma acusação reciproca de dogmatismo. Eis 

alguns tipos de posição: a exclusão reciproca e a mediação conformadora. Em falta, as 

saídas, com diálogos abertos. Enfrentando o problema, no jogo interno de uma tradição 

de análise estética e política no Brasil, no que veio a se tornar clássico nas leituras sobre 

Machado de Assis, é relevante acompanhar o contato cuidadoso que veremos a seguir. 

Ao recepcionar o livro de Roberto Schwarz, Um mestre na periferia do 

capitalismo, Sergio Paulo Rouanet em detalhada resenha crítica (ou ‘ensaio’), 

“Contribuição para a dialética da volubilidade” (Revista USP, Março/Abril/Maio, 1991, 

p. 175-194), ressalta o âmbito sociológico empregado na abordagem e tende a valorar sua 

capacidade fazendo a distinção quanto ao seu alcance. A tentativa de prova está em reunir 

as matrizes presentes na obra machadiana, que encampam o proposto por Schwarz, mas 

extrapolam o viés. No argumento, ao avaliar a obra Memórias póstumas de Brás Cubas, 

pesa a qualidade de Machado de Assis e sem dúvida suas possibilidades se multiplicam 

com frequência, o que não implica em aproveitá-lo para qualquer abordagem, o que não 

é caso de Rouanet, que, além de sustentar sua análise, a faz baseada em dicas dadas 

explicitamente pelo próprio Machado de Assis. A questão que nos assalta é o que pode 

ser extrapolado? A obra, a dimensão, as ressonâncias, e, também, a crítica dela? Se sim, 

é o caso a conferir no escopo da nossa análise como um todo. 

 As marcas da formação sociológica ficam permanentemente demonstradas na 

obra de Roberto Schwarz e na apreensão feita da literatura machadiana. Além da 

importância das regras locais, das estruturas sociais em vigência, o modo como esses 

elementos são trabalhados dão a dimensão de uma obra artística da grandeza da de 

Machado de Assis. Fica disso uma tese. Machado de Assis expandia os limites dessas 

regras sociais, essa subversão não era só para fora dos quadros, mas também, e dirão 

muitos, principalmente, para dentro do que há de mais interno à vivência social. Esse 

mais interno é o homem e seus anseios, mas o homem e seus anseios, se movendo em 

uma estrutura de classe sempre atualizada. Trata-se aquela máxima marxista de que: 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 

sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, 

legadas e transmitidas pelo passado”, presente n’O 18 Brumário de Luís Bonaparte 

(1978, p. 329), livro importante para a localização política do movimento entre as classes 
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e suas formas de cooptação. O contraponto psicológico vai ser constante a partir dessas 

considerações. A crítica de Rouanet se dá nesse critério, e muito da discussão, em função 

do moralismo e dos valores que são perseguidas também na crítica machadiana de Alfredo 

Bosi. 

 A situação de classe é sem dúvida uma forma de ver os temas em Machado de 

Assis, e também, a sua própria visão, ainda que não inequivocamente pensada nessa 

chave. A “volubilidade” como técnica do narrador é um princípio que remete ao 

contraditório jogo entre indivíduo e sociedade, não simplesmente nos termos clássicos da 

sociologia, mas como extensão deles, na medida em que pensa a mobilidade discursiva 

do narrador e das vozes em atuação na obra machadiana, e também na sociedade como 

um todo, em suas expressões simbólicas e políticas. A recorrente “desfaçatez” não parece 

ser um princípio que diz respeito à elite brasileira, mas aos termos sociais ampliados. 

Nisso, queremos dizer não de uma imprecisão abstrata, mas de uma identificação de 

cunho ético, o que só pode ser entendido no tipo de sociedade que erguemos. As posições 

que os personagens assumem são, no nosso caso, apropriadas ao destino dos rescaldos 

sociais. Escravidão, infantilização ou salvacionismo dos povos tradicionais, integração 

desmedida das forças políticas e culturais; tudo isso infiltrado como forma narrativa, 

conscientemente cambaleante. 

 Uma constante dos cenários de classe é critério de análise importante, na medida 

em que o sentido reafirma uma necessidade histórica e analítica. Mas veremos como essa 

referência vai ser pautada em uma visibilidade não mecânica, senão o efeito da análise 

será redutor. Sem dispensas ao exercício de análise, porém, no caso de Schwarz há uma 

demarcação, e Rouanet ao resenha-lo fará questão de destacar.  

A problemática entre formas sociais e formas artísticas atua sobremaneira no 

conjunto das relações de crítica de arte. O guia para esse tipo de abordagem é sem dúvida 

a tradição materialista que se funda tematicamente nas relações entre arte e sociedade. 

Dispensada a justificativa pormenorizada dessa relação, a maneira como certos 

condicionamentos sociais é internalizada na obra artística pode ser percebida na contínua 

afirmação e negação de certos valores pela obra. Para um bom exemplo dessa relação na 

atualidade, há um estudo significativo de Pascale Casanova, aluna de Bourdieu, chamado 

A republica mundial das letras (2002), em que, por meio de um mapa de obras, que vai 

por exemplo de Kafka a Mario de Andrade, a autora constrói um espaço de análise 

baseado no jogo de defesa e ataques aos valores de cada escola, época, paradigma. É 

exatamente no trabalho de subversão e nas contracorrentes do ambiente de poder que 
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emergem grandes obras, ou seja, como as obras se dirigem aos padrões de seu círculo e 

circuito. Assim, é na reposição de fatores negligenciados naquele momento ou 

circunstância que a obra literária apresenta sua vazão. E claro, apesar da nossa descrição 

resumida, é possível dizer que as forças em questão figuram em planos diversos, como 

por exemplo, e talvez, principalmente, a língua, e, por conseguinte, no processo de edição 

das obras em nível internacional, mas também nas relações mais próprias aos personagens 

efetivos que se relacionam aos destinos de uma nação no mercado mundial97. A cultura 

como um todo, que atravessada e sustentada pela língua posiciona a inserção na 

circulação dos bens simbólicos também depende de interesses sujeitos ao contato 

específico com o campo econômico e com os agentes que operam a máquina de 

reprodução do consumo. Os sentidos da compreensão, portanto, são repletos de tópicos. 

Ressaltamos esse aspecto como tarefa de uma crítica que deseje avaliar os modos pelos 

quais passam o processamento de um efeito numa obra.  

 

 

VII 

 

 

Para voltar ao tema que será objeto de exaustivos debates98 na intelectualidade 

machadiana, recuperemos na noção de “volubilidade” algo que pode ser perdido quando 

                                                           
97 Sobre como a legitimidade de uma referida forma de construir a arte nacional, o texto de Casanova nos 

dá algumas boas pistas. Mário de Andrade como se sabe quis dedicar Macunaíma para José de Alencar, 

como destaca Walnice Nogueira, pelo esforço nacional empreendido pelo romântico. Mário acertava, então 

suas contas com esse esforço de uma capacidade própria de se distinguir. Oswald de Andrade, modernista 

também e revolto na necessidade de expor seus modos, manifesto, e nossa peculiaridade ao mundo, fazia 

um caminho menos recolhido, nesse sentido. Era ponto pacífico entre os modernistas que Machado de Assis 

era um escritor pouco nacional e muito estranho ao mais profundo dos homens que viviam a dureza da 

cultura que se achatava sobre nós, os brasileiros, com todas as suas dificuldades. Porém, enquanto Mário 

ignorava os tradutores, Oswald estava mais preocupado com esses vínculos. Uma nota do livro de Casanova 

(2002): “Ao contrário, seu compatriota, Oswald de Andrade, que fazia muitas viagens a Paris, tentava ser 

conhecido e traduzido. Conseguiu conhecer Larbaud (tradutor), apesar da advertência de Mathilde Pomés, 

que considerava os latino-americanos ‘gente sedenta de renome europeu’, e apresentou-lhe, além de suas 

próprias obras que não conseguiu que fossem traduzidas, a produção brasileira moderna. Deu-lhe de 

presente um volume das obras do grande romancista brasileiro do século XIX: Machado de Assis. Cf. 

Béatrice Mousli, Valery Labard, op, cit, p. 378 (p. 349). A presença de Machado de Assis. E também o 

trabalho de reconhecimento em várias frentes, a começar pelo impacto das posições que valorizavam o que 

teríamos de novo e de contato com o plano geral da cultura. 
98 É possível construir a hipótese de que esse tema reúne grande parte dos esforços machadianos dos últimos 

trinta anos, desde que apareceu a noção de ‘volubilidade”, em Schwarz. A noção é ponto sem volta no 

debate, mas é claro que se difundiu também muitos outros campos nos estudos machadianos. Mas queremos 

ressaltar que é como um paradigma que esse legado crítico aparecerá. É necessário registrar e indicar uma 

grande análise, que dialoga e discorda, de modo sistemático e avança em certos sentidos, que é o livro de 

Ronaldes Melo e Sousa, O romance tragicômico de Machado de Assis (Ed. Uerj, 2006). Nesse trabalho, 

Ronaldes destaca os vincos da estrutura narrativa de Machado de Assis, sua mobilidade e sua formulação 
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a opção é fazer a crítica de uma vertente. O que há de sociologismo nessa noção é seu 

vínculo explícito com a mudança de Machado de Assis em sua forma de ativar as 

ressalvas a um discurso único. Operação estética de inverter o dono da voz, mas não 

somente, pois, com isso há a possibilidade, como acontece de fato, de povoar os livros e 

a disposição dos personagens de uma multiplicidade de pontos de vista, como também 

reorientar o olhar e a escuta de modo mais ampliado. E isso é fundamental. E por isso não 

simplesmente sociológico, pois se trata de resolvido no âmbito estético, que vimos aqui 

ser de ordem relacional ao trabalho literário. Essa mudança discursa é, no geral, muita 

afeita ao lugar social dos personagens. E a crise e os desvios da narrativa machadiana se 

instauram justamente quando esse mesmo lugar é o legitimo condutor da ressalva, porque 

ridiculariza seus postulados, e por consequência àqueles que estavam aninhados com eles. 

Isso vale em princípio para Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas vale como mote de 

tonalidade no geral, ou mesmo como formulação mais ou menos radicais, mais ou menos 

elaboradas, da reeducação da sensibilidade em atuação, com maior ou menor sucesso, na 

obra de Machado de Assis.  

 Na disputa por um ponto de vista mais apropriado, Machado de Assis resolve 

adotar vários. Segundo Schwarz isso serve para manter, socialmente, as coisas no mesmo 

lugar. Explicamos. A adoção dessa prática discursiva aparentemente descompromissada 

mostra o narrador atado aos desejos da elite por sempre cambiar seus valores com 

finalidade espúria de se aproveitar ao máximo, num cinismo que expõe o efeito da crítica 

social, exatamente um recurso que força, com certo maneirismo, o constrangimento do 

leitor machadiano. Com uma literatura desse porte, é interessante observar que Machado 

de Assis fosse ponto de discórdia, já que a recepção99 sempre está em disputa. No caso 

de Machado de Assis as apropriações, elogiosas ou não, podem dizer sobre como a 

questão nacional aparece num escritor que reforça tanto o vínculo local, mas sem 

localismo, como o vínculo extralimites nacionais. Quanto maior o brilhantismo, mais 

destaque e posição, maior o conjunto de “adeptos” ou de “distintos/opositores”, maior a 

rede de poder decorrente dessa força. A questão se perpetua e essa disputa coloca em jogo 

                                                           
difusa, num narrador mutante, e também muito adepto da encenação da palavra. Os vínculos com o teatro, 

nesse sentido a encenação da vida, e a satirização como procedimento de reversão e multiplicidade do 

narrador, aparecem fortemente no romance e na cena machadiano. Destaque-se também o trabalho de 

Sebastião Rios Jr., “Mestre é mestre em qualquer canto” (Cerrados, Brasília, v. 2, n. 2, 1993, p. 19-29), em 

que baseado numa leitura do professor Ronaldes e partilhando da desconfiança com a noção de periferia, 

Sebastião sustenta uma crítica restritiva a Schwarz. 
99 Cf. de Hans Robert Jauss, História da literatura como provocação à teoria literária (São Paulo: Ática, 

1994). E como um bom mapa da teoria e crítica literárias, de Antoine Compagnon, O demônio da teoria: 

literatura e senso comum (Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010). 
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mais uma vez de que lado a obra de Machado de Assis está. O brilhantismo aqui não é 

valor em si mesmo. Temos, por exemplo, Lima Barreto que, mesmo brilhante, toma outra 

direção na figuração de si como escritor, e também será um tipo meio marginal na nossa 

literatura, algo como o não-inteiramente convertido. De modo a atar a exposição no 

campo literário à realização da operação narrativa, vemos o jogo jogado em vários 

espaços, inclusive no da alusão à técnica da arte. Como modelagem analítica, podemos 

tomar a “volubilidade”, para mais ou para menos, como uma forma de tornar organizada 

a arquitetura de refração da obra e dos problemas que estamos aludindo, urdido com rigor 

por Machado de Assis. De volta ao esforço da crítica literária vemos com isso Schwarz 

explicitar o nível de objetividade da questão: 

 

O móvel da volubilidade é imediato e personalista. Seu primado impede 

que a norma burguesa vigore, embora não a prive de prestígio. Este é 

indispensável à ideia civilizada que a volubilidade machadiana faz de 

si, também para mostrar aos outros. Um singular estatuto – prestígio 

sim, mas não vigência – que rege a esfera das ideias nas Memórias, e é 

efeito direto da forma narrativa. Em páginas anteriores tratei de sugerir 

que a vida ideológica brasileira obedecia a uma regra comparável, 

determinada pela estrutura social do país. Se não erramos, Machado 

elaborava um procedimento literário cuja constituição objetiva punha a 

vida do espírito em coordenadas compatíveis com a realidade nacional, 

independentemente de convicções a respeito desta ou daquela doutrina. 

O fundamento da justeza histórica não está, no caso, em opiniões, mas 

na solução técnica que é o contexto delas. A justeza mimética passou a 

ser efeito do rigor construtivo (2000b, p. 57). 

 

 O trecho explora a relação entre a qualidade mimética de Machado de Assis e a 

elaboração que a garantiu. A forma que expôs a estrutura ideológica brasileira estaria em 

permanente viabilização crítica. Parece verdade que a objeção ao fino trato da elite em 

mutar suas definições ao gosto das circunstâncias respalda seus objetivos, porém não são 

eminentemente burguesas, não somente por purismo conceitual nosso, mas por tratarem 

aqui de um modo brasileiro de sujeição burguesa, principalmente como um ideal 

incompleto. O recurso tende a recuperar um plano realista no efeito machadiano, algo 

bastante interessante, mas não como exigência necessária, apesar de recorrente, nos 

postulados da arte moderna.  

 A mobilização de recursos estilísticos refinados não extingue a capacidade de 

objetividade na afirmação das contradições da nossa realidade. Isso faz o pacto com a 

comunicação (em última instancia é disso que se trata) relacionado aos trejeitos mais 

profundos da cena social, o que confunde o espectador e, por vezes, os personagens; o 
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narrador, guiado pelo autor quando se confunde, não se perde, pois, perdido está em 

caminhos muito bem traçados. O abuso de inversões em Machado de Assis é fruto dessa 

lógica, que capta o desajuste social de fundo desumano e violento, como o que é 

profundamente humano e intrínseco às dúvidas circunstanciais; isso certamente tem um 

poder de exploração da sensibilidade de quem lê, ao exigir passear pelos mapas mais 

estranhos. Isso pode ser observado por diversas vezes, desde alguma compaixão que Sofia 

tem com o herdeiro a ser espoliado, Rubião, em Quincas Borba, até os abusos de Brás, 

ou quando o padre muda de lado, em O Alienista. Não há sociedade complexa sem um 

conflito sofisticado entre os pares, que quando viabilizados no médium dos polos resulta 

em forma relevante. 

 Ao ser lida, a montagem social machadiana parece um quadro desagradável. Ao 

confrontarmos as sugestões dos personagens há um realismo constrangedor e 

desanimador; esse niilismo recorrentemente apontado faz de Machado de Assis um autor 

recebido como um pessimista100. Essa sensação amarga e risonha resulta também em 

antipatias101, mas pode ser visto como um diagnóstico sem tréguas e por isso expressam 

social e estilisticamente uma condição de certa miséria, tragicidade e que ao chorar 

também se ri de tudo aquilo, o que retira uma expressão dogmática, porque o acordo é 

continuamente produzido, mesmo pelo narrador ao tentar nos convencer. Essa fuga aos 

dogmas, mesmo que através de uma provocação deles, como a diversidade de 

                                                           
100 Ótimo ensaio a respeito desse niilismo é o “Machado de Assis e o niilismo” (2012), de Benedito Nunes, 

pouco citado na crítica e que formula o problema em chave filosófica, não exatamente formal, e não só 

temática, mas como uma questão que exige a percepção da relevância do conceito. 
101 Um bom exemplo é Lima Barreto, próximo em termos de época de Machado de Assis, e que estava sob 

o julgo do clima cultural que Machado deixou. Por seu “intimismo à sombra do poder”, outro nome ou 

mais um para frivolidade, Lima Barreto demarca seu território e faz questão de se diferenciar. Um trecho 

do livro de Carlos Nelson Coutinho, Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas (Rio de 

Janeiro, DP&A, 2005), que discorre sobre os motivos, pontua uma visão sobre a linguagem, e cita o próprio 

Lima Barreto. Vejamos: “Reside aqui a razão profunda dos ataques que Lima Barreto, ao longo de sua vida, 

não cessou de dirigir a Machado de Assis. O ponto central desses ataques não seria, como ocorreria pouco 

entre os primeiros modernistas, o pretenso passadismo da linguagem romanesca de Machado. Lima Barreto 

– empenhado num combate desapiedado e quase solitário contra todas as manifestações do ‘intimismo à 

sombra do poder’, contra todas as formas de esteticismo aristocratizante – escolheria um outro alvo: o que 

lhe desagrada, no autor de Brás Cubas, é precisamente a aparente falta de humanidade, o suposto abandono 

das específicas funções sociais e humanistas da literatura. Numa carta a Austregélio de Ataíde, escreveu 

Lima: ‘Gostei que o senhor me separasse de Machado de Assis. Não lhe negando os méritos de grande 

escritor, sem achei no Machado muita secura de alma, muita falta de simpatia humana, falta de entusiasmos 

generosos, uma porção de sestros pueris. Jamais o imitei e jamais me inspirou. Que me falem de 

Maupassant, de Dickens, de Swift, de Balzac, de Daudet – vá lá, mas Machado nunca! Até em Turguenieff, 

em Tolstói, podiam ir buscar os meus modelos; mas, em Machado, não!’” . 
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apresentação de teorias e frases de efeito nas vozes dos personagens, é uma constante – 

para isso um narrador em suposto acordo, melhor dizendo, faz muito efeito102. 

 

*** 

 

 A correspondência das ideias e das formas é sempre movediça, mas também se 

move entre modelagens de códigos. A linguagem que o estilo machadiano adota exigirá 

de um crítico sócio-histórico como Schwarz todo seu cacife. De modo exemplar, um 

passo significativo é dado pela leitura que demarca os elementos utilizados num terreno 

mimético sofisticado, caprichoso, diria o crítico em contato com as particularidades de 

Machado de Assis. Sem dúvida, o risco da classificação é em se fazer uma redução. A 

“volubilidade” confirma a mobilidade do narrador machadiano, especialmente o de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, como também concentra esforços analíticos, pois 

integra a especialidade da sociedade brasileira de servir à estrutura de ideias que melhor 

lhe coubesse. Esse trato sociológico está num nível bem realizado de contato entre política 

e estética, porque expõe o problema e não se furta de colocá-lo em perspectiva. Na 

conjunção da forma, Schwarz pontua desse modo: 

 

Fica no ar uma quase regra de obliquidade: a roupagem literária 

antiquada serve à imitação historicamente específica, ao passo que a 

terminologia e o discurso ostensivamente atualizados dão respaldo 

cômico a comportamentos obsoletos.  

O narrador volúvel é técnica literária, é sinal da futilidade humana, é 

indicio de especificidade histórica, e é uma representação em ato do 

movimento da consciência, cujos repentes vão compondo o mundo – 

vasto, mas sem interior (2000b, p. 197). 

 

 O serviço da técnica da volubilidade seria o de colocar a fratura social como modo 

fragmentado e corporificado no mais profundo das relações, nisso caberia a própria 

elaboração sobre o indivíduo em sua subjetividade. Esse cinismo expresso pelo narrador 

fica guardado como a sua verdade, o que garante mais do que legitimidade, até empatia, 

por constituí-la.  

                                                           
102 Lembro aqui do artigo de Marcelo Almeida Peloggio, “Um problema de forma: o dogmatismo em 

Machado de Assis” (ANTARES, Vol. 7, Nº 13, jan/jun 2015), pesquisador da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), ao tratar do narrador machadiano que repousa no dogmatismo, como sistemática filosófica e 

situado subjetivamente, o que é interessante, mas temos verificado essa situação como um procedimento. 

Nesse sentido, dado ao fato de ser como um recurso, não simplesmente afeiçoado prontamente aos 

postulados, apesar da ambiência arrastada em alguns momentos, vemos nisso o risco de um do narrador de 

engano não reflexivo, o que não é o caso. 
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  A incorporação das regras de convívio desarmônico dos interesses dos 

personagens afirma a dimensão política do caso brasileiro. A sensação é de sermos 

abarcados numa contradição entre os valores intrínsecos do sujeito e o plano inevitável 

da dimensão social. E nessas condições produz-se uma crise na decisão por algum lado. 

A subjetividade do narrador e dos personagens é levada à confusão como forma intuída 

de recepção do mundo por parte de quem está exposto à narrativa: os participantes, e o 

extra-textual, também participante, o leitor e o crítico. Parece-nos comum essa tendência. 

Mas também é possível colocá-la em perspectiva e visualizar o passeio que Machado de 

Assis nos propõe. Como no clássico capítulo “O Delírio”, de Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, o sentido amalucado é às vezes intensificado, por outras, regulado. Exemplo que 

induz um desraizamento do personagem no trato com a história da humanidade, 

enfrentada pelo circuito de descrédito que o ambiente vai sofrer com essas motivações. 

Trazendo para a abordagem integrada, é o ambiente social que dá o tom para as 

expressões mais decisivas das contradições que o sujeito colhe de si no contato com os 

outros. Em Machado de Assis, seus personagens e seus narradores exigem uma inserção 

nas situações históricas, mesmo que em abstrato. Esse recurso dirime a distância entre 

estrutura social nacional e universalismo sugestivo. E a questão fica, portanto, aos 

leitores, em qualquer grau de especialização, ao exercerem algumas camadas de leitura. 

A história universal, mesmo confusa, só faz sentido apegada aos laços e vínculos 

perpetrados pelas diversas histórias, mas não por qualquer uma.    

 Por isso, também, escamotear a presença de questões de classe na literatura 

machadiana é como não enxergar a exposição social presente nela103. O quadro 

estruturado nas inversões está sujeito a uma diversidade de motivos, e nisso também se 

faz o grande escritor. O crítico recolhe as motivações e perspectivas e constrói uma 

roupagem. Ao lermos Machado de Assis através de Roberto Schwarz e suas motivações, 

observamos a filiação à crítica social e à estética marxista, mas ao se exercerem esses 

parâmetros com a mão da dialética exigir-se-á a observação que ganha forma por meio 

da transformação do conjunto das referências. O diálogo entre as preocupações de caráter 

                                                           
103 Em artigo “O segredo de Escobar” (Revista Piauí, Edição 105, Junho, 2015), André Dutra Boucinhas 

discorre sobre a relação entre Bentinho e Escobar ser fundamentalmente uma relação de mobilidade de 

classe. O rentista, filho da aristocracia decante, Bentinho, perdendo lugar para o profissional liberal em 

ascensão, Escobar. O que nos chama a atenção é exatamente essas possibilidades de leituras frente ao 

destaque social do processo de maior presença da intensificação complexa entre grupos, e em como o 

personagem ganha contornos mais significativos quando se vê nele mais vetores em atuação. Não é só um 

ciumento, ou um traído, mas uma ordem social que aparece junto com todas essas coisas. A leitura sendo 

ou não correta, acreditamos que o destaque é válido. 
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marxista e a experiência brasileira coloca o viés e as questões sobre como ler Machado 

de Assis como escritor, como ler o exercício artístico e o nível de presença da realidade 

nacional. 

Numa análise sobre Eugênia (a filha de Dona Eusébia que frequentava a casa da 

família de Brás na Tijuca, um quase petisco tenro dos deleites do narrador, a manca e 

bonita), Schwarz conforma sua visão com força sintética. Vejamos: 

 

Forma literária e relação social injusta respondem uma à outra com 

rigor, de sorte que o exame de um pólo implica na fixação de dimensões 

do outro. A discriminação histórica da matéria tratada é um requisito, 

no caso, da apreciação critica. Tudo está em diferenciar ao máximo e 

não dissolver no arquétipo da menina pobre e do moço rico a 

particularidade sociológica do idílio.  

Eugênia aliás não é propriamente pobre. Educada na proximidade do 

mundo abastado, ela pode até fazer um bom casamento e vir a ser 

senhora. Mas pode também terminar, como termina, pedindo esmola 

num cortiço. Do que depende o desfecho? da simpatia de um moço ou 

de uma família de posses. Noutras palavras, depende de um capricho de 

classe dominante (2000b, p. 87). 

 

 Há a indicação de que certo uso do fato histórico e social como construção da 

dúvida deve ser feito sem se prender às máximas sociais, já que Eugênia transita 

idealizadamente, mas acaba por ter o resultado sócio-histórico esperado. Nessa passagem 

a confirmação da origem importa em maior parte como confirmação final de onde se joga 

o jogo. Aí repousa o evento machadiano para Schwarz. A realização estética nessa 

ocupação “genuína” de uma moralidade socializante, nesse caso, será acrescida de 

crueldades sem tamanho. Mas fiquemos com a análise como resultado de um tipo de 

crítica em atuação. 

Algumas dessas passagens até aqui desenvolvidas preparam a discussão sobre 

“volubilidade” e sociologismo; o quanto de classe, ou percepção adequada da noção de 

classe para analisar Machado de Assis. As influências da noção de totalidade, estética e 

forma são relacionadas ao tipo de crítica feita pelos frankfurtianos.  

A escolha epistemológica de matriz materialista de Schwarz analisa Machado de 

Assis no contexto e em suas investidas críticas ao fazer o simbólico cultural, e 

fortalecendo uma crítica literária que se dirija ao plano político. Por vezes com acento às 

questões nacionais, sempre integradas. Sua leitura, como um exemplo, mas também como 

um trabalho bem-sucedido, que coloca em vigência o poder de operação da obra 

machadiana no contexto mundial em que está inserido. O que garante bons frutos.  
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VIII 

  

 

Vamos analisar mais proximamente as relações críticas que Rouanet aponta e o 

diálogo que o trabalho de Schwarz incentiva. O elogio ao trabalho de Schwarz por parte 

de Sérgio Paulo Rouanet se sustenta na qualidade alcançada pelo refinamento da tese 

sociológica empreendida. A leitura confirma a expectativa em torno do livro de Schwarz 

que há muito se esperava, já que suas ideias já estavam sendo colocadas à prova em 

muitos momentos do debate sobre Machado de Assis e sua especificidade brasileira. É 

bastante conhecida a mesa-redonda, realizada em 1980 e publicada na “Coleção 

Escritores Brasileiros – Antologia e Estudos: Machado de Assis”, da editora Ática, 

organizada por Alfredo Bosi, José Carlos Garbuglio, Mário Curvelo e Valetim Facioli, de 

1982, na qual o tema e as indicações sobre a volubilidade aparecerão de modo 

significativo nas palavras de Schwarz. Uma década depois, Um mestre na periferia do 

capitalismo desenvolverá a fundo essa análise, se tornando um ponto crucial para o debate 

machadiano, pode-se dizer até mesmo um paradigma104.  

“Schwarz defende em seu livro duas teses interligadas, uma de caráter sociológico 

e outra de caráter estético” (ROUANET, 1991, p. 175). A partir dessa consideração, 

Rouanet vai aparando suas observações na forma como o caráter estético se relaciona ao 

caráter sociológico. E com isso garante a força da integração entre essas perspectivas. 

Temos explorado a maneira pela qual é feita essa articulação. Rouanet bem destaca que 

a tese do desajuste social que a sociedade brasileira vive em sua formação, demonstrada 

por Schwarz ao longo de seus ensaios, encontra em e através de Machado de Assis uma 

realização de primeira grandeza por reposicionar as vozes desse desajuste pela figura do 

narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, deslocando a expectativa de bom 

mocismo fundada nas injustiças aparentes, nos casamentos e nos agregados de famílias, 

                                                           
104 Seria, talvez, exagero tomar a noção de paradigma como discutida por Thomas Kuhn em Estrutura das 

revoluções científicas (2001), mas é possível dizer que é um ponto de aceitação, recusa ou desvio a 

perspectiva desenvolvida por Roberto Schwarz no debate sobre Machado de Assis. Observamos que há 

uma qualidade intrínseca à abordagem, o que estamos tentando colocar em relevo, como também uma 

arregimentação de legitimação que fará da perspectiva importante para a intelectualidade, universitária ou 

não, nos temas machadianos. Nesse sentido, identificamos a formação de um corpus de análise que vai 

estruturar um modelo de apreensão, e que a quem estiver interessado em atuar nesses temas sofrerá quase 

que necessariamente uma força pelo posicionamento diante do que o crítico colocou em prática. Há com 

isso dois pontos: um resultado em termos de ideias sobre Machado de Assis; e uma legitimidade no campo 

desses estudos.    
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para o tom recauchutado de um mundo unificado pelo capricho, o que traz o problema 

para a dimensão mais profunda do desencontro. E de modo reflexivo. 

Sem dúvida, a radicalização da ironia e do deboche modelado pela elegância da 

linguagem fortifica os ícones da dúvida, mesmo nos exageros e nas contenções da obra 

machadiana, ou até mesmo por meio deles. A supremacia dessa reposição é, em alguma 

medida, um dos fundamentos de Schwarz e também o reparo progressivo de Rouanet, em 

sua marcação cerrada ao que a volubilidade abarcaria.  

No papel de resenhista, Rouanet apresenta os interessantes sentidos da leitura 

afirmada por Schwarz, e nos improfícuos gestos de Brás Cubas descobre o 

reposicionamento executado na obra de Machado de Assis:  

 

O romance realista veria nesse malogro uma frustração imposta pela 

sociedade às potencialidades do indivíduo. Mas Brás não é nem Lucien 

de Rubempré105 nem Julien Sorel106. Ele é simplesmente o sócio de um 

sistema de dominação que ganha nos dois tabuleiros. Ele ganha quando 

crê no romantismo e ganha quando rejeita. Não se torna nem cientista 

nem homem de Estado, mas é um personagem para quem a ciência e a 

política são símbolos de prestigio, garantias de modernidade e portanto 

ao mesmo tempo ornatos fúteis passatempos sérios, dotados de uma 

rigorosa funcionalidade de classe. A volubilidade biográfica de Brás 

exprime com perfeição o comportamento social de uma elite que se 

delicia com a vida moderna sem abrir mão dos benefícios da abjeção. È 

uma biografia que termina o nada, mas esse nada não é coisa nenhuma. 

Ele representa a pressão ao mesmo tempo real e inócua da cultura 

estrangeira, a resultante zero de um sistema de forças em que a norma 

moderna vale e não vale. Esse nada é voluptuoso – a famosa 

voluptuosidade do Nada. Volúpia composta de duas formas de não-ser, 

prazerosas ambas, a de uma realidade brasileira cujo direito a existir é 

contestado pelo igualitarismo moderno e de um igualitarismo cuja 

validade é posta em xeque pela realidade brasileira (1991, p. 178). 

 

 Primeiramente é possível notar que a questão de Schwarz da alta modernidade de 

Machado de Assis e seu realismo é a própria forma de negação subjacente da crítica de 

Rouanet. Mesmo se fiando no viés poderoso da crítica social que Machado de Assis 

exerce, Rouanet, ao ler Schwarz, de maneira sutil, vai colocando alguma interrogação, ao 

apresentar também modos de reter em Machado algo que extrapola o viés resenhado. 

 Nesse quesito, a provocação cabe ao contínuo desenvolvimento da perspectiva de 

Schwarz que se fundamentou na capacidade que a “a redução estrutural” (referência ao 

texto “A dialética da Malandragem, de Antonio Candido, feita no próprio livro de 

                                                           
105 Nota nossa: Personagem da Comédia Humana de Balzac. 
106 Nota nossa: Personagem do Vermelho e o Negro de Sthendel. 
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Schwarz) foi garantida pela forma machadiana de alçar voos para estar mais rente ao 

chão. Isso faz muito sentido. Citamos o próprio Schwarz a esse respeito: 

 

Nada tão contrário à volubilidade quanto a planificação. Entretanto 

vimos a envergadura enciclopédica assumida pelo narrador; vimos o 

quase sistema das atividades ilustradas – arte, ciência filosofia, amor, 

política – a que a personagem dedica atenção; e vimos o elenco de 

figuras e episódios escolhidos a dedo para que Brás ponha as 

manguinhas de fora, ou melhor, para que venham à luz as 

consequências espirituais da volubilidade nas circunstâncias brasileiras. 

Um enredo portanto que serve à exposição metódica de um modo de 

ser, mais que ao desenvolvimento de uma ação, e que faz supor um 

narrador atrás do narrador, um narrador interessado em consequências, 

o oposto enfim de um narrador volúvel. Trata-se de fazer que a narrativa 

percorra um conjunto discriminado de relações, o que supõe a distância 

e visão de totalidade próprias ao romance realista (grifo nosso). É claro 

que Brás trava aquelas relações crucias como que por acaso, sem quebra 

de seu imediatismo, o qual entretanto ganha envergadura graças 

justamente ao bem-estudado do percurso. Trata-se de uma 

inconsistência estrutural? Em fim de contas, o narrador é volúvel ou não 

é? Voltaremos à questão e trataremos de interpretá-la. Por agora basta 

notar que a volubilidade não está sozinha enquanto regra de 

composição, embora ocupe totalmente o primeiro plano. A seu lado, 

quase invisível, porém como fundo indispensável a seu destaque, está o 

discernimento social-histórico do romancista (2000b, p. 83). 

 

 A reinvindicação ao estado da volubilidade se dá por meio da dúvida em relação 

aos ditames do romancista, “um guia”, mas a realização suspeita do narrador, apesar de 

ordenada por um critério mecânico de apreensão da complexidade dos temas e das 

maneiras, está na estruturação de um conjunto de ordem que adultera o sentido, e talvez 

por isso mesmo, crie uma relação sistemática e empática com o leitor, seja ele especialista 

ou não. A questão sobre o nível de realismo e o que funda o contraste é a expertise do 

argumento. Por isso o fundo sociológico fica saltado. A oposição primária apontada por 

Rouanet ao trabalho de Schwarz se dá pela admissão de força da abordagem, seguida, por 

isso, inclusive, por um tom leve de provocação, que desembocará nas saídas não 

desenvolvidas por Schwarz, apesar de apontadas. A saber, a complexidade de Machado 

ao dotar os valores dos moralistas com um sentido de crítica, social. 

 A questão do realismo107 é um viés de fôlego na discussão sobre Machado de 

Assis, e na obra de Schwarz esse é um ponto relevante, pois a defesa de uma qualidade 

                                                           
107 Cf. o livro de Gustavo Bernardo, O problema do realismo de Machado de Assis, Rio de Janeiro: Rocco, 

2011. Também o artigo de Sebastião Rios Jr., “Além do realismo”, Tempo Brasileiro (1998), 133-4: 95-

112. Os textos referidos reagem à noção de realismo em Machado de Assis. Nesse sentido, o conceito de 
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realista de Machado de Assis se dá por sua capacidade de operar um encontro com as 

variações de sentido de seus narradores, as vias corrompidas de uma realidade existente, 

daí também capitulada pelos formatos mais distantes desse quadro realista. É nesse duplo 

vinculo que arte machadiana se efetiva. Entendemos que não é possível enquadrar a obra 

machadiana na forma realista, tampouco na escola realista, mas também não parece 

fundamental a fuga ao realismo como defendido por alguns críticos, já que ser realista 

aqui é um dos pontos, talvez mais como resultado. A pergunta: “Quem tem medo do 

realismo?” tem sua validade provocativa, porque algo de máximo da arte estaria 

relacionado à capacidade estética criar vínculo com quem está em contato com ela. Esse 

efeito parece melhor produzido com recursos pouco ortodoxos. A favor da volubilidade, 

Schwarz sugere nesse trecho o argumento ao tratar da relação de Brás na orientação 

narrativa: 

 

Mas o desacato à verossimilhança108 e à convenção narrativa pode 

representar também, no terreno das relações com o leitor, um 

desdobramento da prepotência de classe do narrador-personagem: a Lei 

existe, para ser invocada e desrespeitada pelos seus beneficiários. 

Graças à força meditativa e romântica memória, a livre circulação entre 

presente e passado pode ainda expressar uma vitória da consciência 

sobre a irreversibilidade do que já foi. Ou, enfim, a ruptura com o senso 

comum se pode entender como a derrubada do sistema de ilusões em 

que se escorava o Realismo, devolvendo à ficção a sua radicalidade 

lúdica e crítica, e assim por diante (2000b, p. 202-203).  

 

Não se trata de reagrupar em Machado de Assis uma justificativa, mas de observar 

um procedimento. Nessa linha, a estranheza com o trato é recorrente para enfaixar um 

tópico de adesão realista ou de repugnância. Não falta na obra109 do escritor indicativos 

de críticas à objetificação redutora do literário. Esse pequeno dilema e suas soluções 

forçam os caminhos desse debate. Schwarz continua: 

 

Levada em conta a trama ficcional, contudo, o elemento comum está na 

ação dissolvente do capricho, que ataca os mínimos de unidade ou 

consequência sem os quais tudo parece posto em questão. Para o nosso 

argumento importa assinalar o nexo entre esta desagregação, causada 

pelas muitas idas e vindas, e uma extraordinária rearticulação produzida 

noutro plano, complementarmente. A volubilidade desmancha a 

                                                           
mimese continua como objeto de ponderações críticas, num plano filosófico, no Brasil, muito discutido por 

Luiz Costa Lima. Parece ser uma boa questão. 
108 Nota nossa: Cf. o ótimo texto “Retórica da verossimilhança”, Silviano Santiago (Machado de Assis, 

Obra completa, 2008). 
109 Dos textos críticos, como “Instinto de nacionalidade” e “Nova geração” aos tropeços dos narradores, 

como Brás Cubas, ou mesmo o Conselheiro Aires, na referência ao que vem escrito e como vai ser lido.  
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vigência do relógio, dos esquemas sequenciais convencionados, da 

ordenação indispensável à vida ativa, mas em vã, pois o tempo ressurge 

no interior dos movimentos da volubilidade ela mesma, impregnados 

de uma temporalidade diferenciada e complexa, como só na maior 

literatura se encontra. O foco da mimese e da apreensão do quid 

histórico se desloca do narrado para o ritmo específico do narrador, 

cujas implicações no tempo, ou para o tempo, são a quintaessência do 

livro. Seria enganoso falar em subjetivismo, pois, como vimos, a 

volubilidade é de todos. Dizendo de outro modo, a façanha não está nos 

acintes à cronologia, notoriamente emprestados a Sterne, mas na sua 

adaptação à estrutura social brasileira, bem como na imaginação 

rigorosa de suas consequências para o sujeito (2000b, p. 203). 

 

 O trecho não diz somente sobre o caráter adaptativo do discurso ou a respeito da 

objetividade narrativa110, sempre diluída pelos sentidos diversos, mas sobre como, 

Machado de Assis, apelando ao risco (é preciso que seja dito) conduz sua organização 

literária meticulosa, com aparência à solta e sugada (livre e influenciada), que se repõe, 

no trabalho da inovação, nesse sentido, moderna por excelência, diria Schwarz. Tudo isso 

numa disposição do cenário no palco da palavra. Machado de Assis também recupera 

tudo e sempre com finalidade de usurpar a diferença retórica do humorismo transposto 

ultramar, ou seja, faz do Sterne, no caso, um marinheiro de seu navio. Além disso, a 

apreensão dessa leitura sociológica toma o elogio a Schwarz como necessidade de 

acréscimo. Vejamos, ainda Rouanet em diálogo com essas questões, dispondo na cena as 

coisas por outras luzes: 

 

Longe de ser passatempo frívolo, o romance acaba dizendo coisas 

terrivelmente serias sobre o Brasil. À revelia do narrador (mas não do 

autor), a notação local e o respectivo contraponto universalista vão se 

impondo de tal maneira que as relações sociais efetivas do Brasil 

ganham gradualmente o primeiro plano. Nesse caso não podemos mais 

dizer que a volubilidade é o único princípio estruturador do romance: 

ela é a forma ostensiva, mas a forma latente é a intenção realista (1991, 

p. 181). 

 

 Aqui, apesar de tratar-se de uma resenha (crítica), o tom crítico se afirma, ao 

reparar que “não podemos mais dizer que a volubilidade é o único princípio estruturador 

do romance”, porém em passagem anterior já destacamos o próprio Schwarz desfazendo 

esse tipo de engano. O que se segue continua a dar outro direcionamento para o que seria 

focado por Machado de Assis, em particular nas Memórias. Vejamos, ainda Rouanet: 

                                                           
110 Conferir aqui, novamente o grande trabalho de Ronaldes de Melo e Souza, O romance tragicômico de 

Machado de Assis (Ed. Uerj, 2006), infelizmente com pouca circulação. 



 

98 
 

 

Nesse nível mais profundo, Machado quis capturar as tendências 

imanentes do real, mas preferiu usar técnicas anti-realistas, como as do 

romance inglês do século XVIII, do mesmo modo que quis 

compreender a inserção histórica do Brasil no mundo contemporâneo, 

mas recorreu para isso ao mais anti-histórico de todos os modelos, o da 

psicologia universalista do século XVII (1991, p. 181). 

 

A discordância é sofisticada e sutil; reivindica uma roupagem não histórica para 

o tipo de realismo machadiano. Não é como em Schwarz, em que se dá com a fratura 

sócio-histórica, complementação tipicamente marxista em estética. A figuração deveria 

ser deslocada para um esforço também do âmbito da psicologia, o que diz respeito aos 

moralistas. Esses fatores exprimem a qualidade da crítica machadiana e também seu 

cuidado de aproximação nas contradições. Na entrevista já citada, de título ruim, (“Tira-

dúvidas com Roberto Schwarz”), Schwarz destaca esse sentido como que para fazer um 

apanhado no atacado da oposição que lhe foi feita, por essa via. Em destaque: 

 

MF — Mas há uma linha de antipatia ao Machado que faz aquele 

tipo de leitura que pode estar dentro do que você qualificou como 

sintoma de pequenez da mentalidade geral da nação. Acho que isso 

passa pelo Graciliano Ramos, o Lima Barreto, o próprio Mário de 

Andrade, como se o Machado fosse visto meio conivente e divertido 

com aquelas desgraças todas que ele apresenta, um sadismo. Aí é 

que entraria a pertinência de se verificar o seu nível de consciência 

artística. Você estava falando agora da D. Plácida e eu me lembrei 

daquele trecho, que é tocante, falando do trabalho pesado que ela 

fazia: "Para isso você veio ao mundo" é o que os pais iriam dizer a 

ela, nascida de uma relação conjugal ilícita, meio clandestina, quase 

também filha "de uma pisadela e um beliscão" como o Leonardo 

de Memórias de um sargento de milícias. 

 

(Resposta) – Mas é isso, não tenha dúvida. Ele refez uma cena do 

“Sargento de milícias” em registro retificado. Retificado pelo senso do 

real. A antipatia a Machado se ligava, e talvez ainda se ligue, à 

descrença com que ele encarava o futuro próximo. Sendo o mais 

civilizado de todos, ele tomava com distância a falação e a compostura 

por assim dizer primeiro-mundistas, o apego ao progresso material e 

cultural com que as classes bem-postas, muitas vezes bem 

intencionadas, faziam crer no seu empenho em concertar a fratura 

colonial da sociedade. Ele duvidava que na hora H a obrigação moral 

das classes proprietárias para com os sem-direito prevalecesse sobre 

o interesse econômico. Era uma visão pessimista do rumo que o 

relacionamento de classe na ex-colônia iria tomar. A muitos, que não 

prestavam atenção no que liam, isso pareceu uma estimável forma de 

elegância. A outros, que notavam do que se tratava, pareceu uma 

insuportável falta de coração, hombridade, patriotismo etc. A falta de 

solução à vista para o país, ou melhor, o ceticismo em relação às 

propostas que estavam sobre a mesa, causou e causa mal-estar e raiva. 
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Uma das ousadias de Machado foi a subordinação descarada da 

psicologia, dos recessos da alma humana — funcionando como 

desculpas esfarrapadas — ao jogo dos interesses objetivos (2000c, p. 

60). 

 

 

 Nessa questão o tratamento é mais amplo, enquanto forma de validação da leitura 

sociológica em sua operação que fundamenta o disparate, objetivamente. Nossa leitura 

do quesito em tensão é a seguinte: ao final da resposta, se Machado de Assis subordina a 

psicologia, com o molde de uma boa casca, aos interesses objetivos, os críticos, que como 

Rouanet, e também Alfredo Bosi, se fiariam a desculpas esfarrapadas e laudatórias de 

uma utopia reinante sobre valores e ethos resplandecentes. Parece mecânica a 

interpretação, mas o que temos continuamente destacado é como em Machado de Assis, 

segundo o debate com Schwarz, há um móvel de tensões que se exasperam no absurdo 

naturalizante da guerra de todos contra todos, com o chicote à disposição de quem o 

compra, no geral. O engano se dá pelas cascas, que se agrupam em muitas camadas. 

 Rouanet111 questiona o que fica de fora do espectro sociologizante – os perigos 

comprobatórios da perspectiva, uma espécie de vicio realista. Ele se pergunta se a 

volubilidade, ou o procedimento de encerramento da confusão, se daria só em Machado 

de Assis e em específico na realidade brasileira ou também entre alguns dos autores 

franqueados por Machado de Assis. Ele acha que não, mas reconhece que em Machado 

de Assis que isso acontece, e que há uma graduada intensificação do recurso utilizado, 

como também da análise, e então, de resto, ficaria a serem avaliadas a dimensão e a forma 

de cada caso. Desconfiamos que, apesar da relevância dessas considerações arroladas até 

aqui, a questão para a abordagem de Schwarz está exatamente em avalizar o respaldo da 

análise sobre Machado de Assis em suas possibilidades esclarecedoras – de Machado de 

Assis, e de situações da cultura e literatura brasileiras frente ao processo mundial112. 

 

 

 

 

                                                           

111 Não à toa, Rouanet escreve o livro: Riso e melancolia: a forma shandiana em Sterne, Diderot, Xavier de 

Maistre, Almeida Garret e Machado de Assis. São Paulo: Cia das Letras, 2007. 
112 Sobre isso, conferir o texto “Nacional por subtração”, Roberto de Schwarz, publicado no livro Que horas 

são?, Companhia das letras, 2012. 
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IX 

 

 

Voltemos à algumas questões sobre as ideias fora do lugar. Um exemplo forte de 

como aparece o desenvolvimento das ideias em Roberto Schwarz pode ser observado por 

meio do debate implícito nas voltagens da ideologia do século XIX que a obra do crítico 

apresenta. Em diálogo permanente e de algum modo feito tacitamente se dá a leitura feita 

por outro professor uspiano, Alfredo Bosi. À parte as leituras de Machado de Assis, 

complementares e divergentes em aspecto essencial, o viés apresentado por Bosi em 

Dialética da colonização (2003)113, em especial sobre o liberalismo, no ensaio “A 

escravidão entre dois liberalismos”, atribui ao universo cultural das disputas políticas 

sobre a abolição da escravidão na segunda metade do século XIX no Brasil uma variedade 

de posições que recolhe delas certas minúcias esmiuçadas na prática do debate, os 

políticos e os homens públicos repletos de bacharelismos. Mais colado aos escritos de 

Joaquim Nabuco e ao posicionamento dos abolicionistas de primeira ordem e os 

enfrentamentos de circunstância sobre as questões, o ensaio confere ao tema grande 

significado à contradição aparente. Bosi consegue fazer um mapa do processo e suas 

diatribes, e deixa um ensinamento de valor nesse trabalho em específico, a saber, que as 

marcas da disputa entre visões éticas, civilizatórias, religiosas, teóricas, nesse sentido, ao 

andarem em contínuas demarcações com os interesses puramente econômicos, ou até de 

uma ética conservadora, sempre para fins econômicos, resultam em uma associação 

nefasta legada ao nosso tempo de humilhação aos explorados, no caso, ao povo negro. A 

quem for estudar a continuação desse dado, “deverá desfazer outro nó: não o que atou 

liberalismo e escravidão, mas o que ata liberalismo e preconceito” (2003, p. 245). 

 Em resenha crítica ao livro de Bosi, Schwarz aponta as qualidades do livro do 

colega, e reflete a respeito do teor abrangente aos temas e conteúdo. Na aspiração em 

figurar “sob o signo da formação colonial e de suas extensões problemáticas do presente” 

(SCHWARZ, 2014, p. 78) o livro estaria atento aos formatos a que se voltaram Caio 

Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda e Celso Furtado. Mas enquanto cada um deles dotou 

seu norte de  

 

tendências econômicas, psicossociais, políticas etc [...], na variante 

acrescentada por Dialética da colonização, o polo do progresso se 

prende a uma categoria de difícil definição, ora religiosa, ora jurídica, 

                                                           
113 Livro publicado em 1992. 
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ora científica, mas sempre moral: é o universalismo dos intuitos – uma 

sublimação da igualdade e fraternidade cristã entre os homens – que irá 

se chocar contra a organização iníqua da economia (Sequências 

brasileiras, 2014, p. 79).  

 

 Isso quer dizer que o mote das visões sobre Machado de Assis reside e resiste nas 

diferenças das visões de Roberto Schwarz e Alfredo Bosi. Aqui, há a avaliação de que 

Bosi tem sido um crítico que afirma o caráter moralista, universalista, abstrato e deveras 

abrangente em suas análises. A questão fica tocante para o caso quando Schwarz vai ao 

capítulo sobre liberalismo, que exige dos dois esse encontro, já que Roberto Schwarz se 

torna clássico nos estudos machadianos com seu livro Ao vencedor as batatas114, 

publicado em 1977, iniciado com o já mencionado ensaio “As ideias fora do lugar”115, 

publicado em 1972, que trata exatamente da conversão do discurso liberal em palavrório 

somente, com conteúdo imbuído de um bacharelismo empolado que se finge eticamente 

sadio para manter no lugar as estruturas de conformação social marginalizada e 

discriminatória. Schwarz leva adiante o expediente com o intuito de demonstrar a maneira 

pela qual Machado de Assis avança em seu estilo irônico e cortante na crítica às posições 

sociais. Pretendemos pela margem captar o fundamento das visões sobre o escritor 

Machado de Assis, arte literária e o Brasil. 

 A demarcação das perspectivas é feita por meio do substrato que impulsiona as 

diferenças. Apesar de, em conclusão rápida, parecer que estão recuperando as mesmas 

coisas, por tratarem de como a formação das práticas e ideias no Brasil116 foram 

configuradas, há no modo como a continuidade das ideias são afirmadas algo que os 

afasta. A dialética em Roberto Schwarz está dedicada a encontrar as correlações numa 

noção de totalidade, enquanto leitura histórica, que é de fundo marxiano e se assenta na 

nomeação do tipo de sociedade dividida na produção da existência. Em Bosi, a dialética 

assume os contornos não afeitos aos resultados históricos do andamento de uma 

organização mundial da produção. Algo como se dizer sobre o capitalismo e seus 

correlatos, mais ou menos, em tempos modernos.  

                                                           
114 No geral, o livro é a tese de doutorado de Roberto Schwarz em Paris III – Sorbonne. 
115 Texto independente com a primeira publicação em francês em 1972, como afirmamos anteriormente, 

em outra passagem, e que servirá como mote do livro Ao vencedor as batatas, que desenvolve uma análise 

sobre a formação do romance brasileiro e suas contradições. 
116 Sobre todo esse espectro, em uma chave distinta da escola paulista, e mais marxista, é ótimo o trabalho 

de Carlos Nelson Coutinho, Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas (Rio de Janeiro, 

DP&A, 2005). 
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 Por isso, reparamos como Schwarz formula a crítica nesse viés do universalismo 

de Bosi, que ao analisar os fenômenos consegue mostrar uma parte de suas dinâmicas, 

mas não intensificar as contradições. Aí a crítica é exatamente sobre o suporte da 

“filtragem” que, na sua qualidade analítica, incorreria num erro de acomodação.  A 

passagem é longa, mas vale a pena. Vejamos, a citação:  

 

Voltemos entretanto à noção de ‘filtragem’, por meio da qual Bosi quer 

acompanhar o movimento das ideias no mundo moderno. Ela tem 

méritos claros, como o ganho em organicidade em relação a modelos 

mecânicos ou aleatórios da difusão do pensamento. Em especial as 

ligações muito assimétricas entre países ricos e pobres, adiantados e 

atrasados, centrais e periféricos, passam a ser olhadas com mais 

humanidade, e mais acerto, pois em lugar da imposição direta e 

unilateral somos levados a notar a eficácia, mesmo involuntária, da 

constituição interna da parte fraca, que nunca é totalmente passiva. Isso 

posto, a metáfora do filtro tem também implicações menos realistas 

quanto à cena contemporânea. A sua inspiração profunda, que manda 

resgatar a iniciativa e produtividade dos oprimidos, tem como outra face 

um esquema simples, polarizado entre unidades e o que não são elas. 

Pensando um pouco, nos daremos conta de que os ‘contextos 

específicos’ através dos quais a filtragem opera funcionam como 

instâncias finais. Em consequência multiplicam-se os âmbitos restritos 

de reprocessamento de ideias – se é possível dizer assim –, exteriores 

uns aos outros e mal ou bem iguais em eficácia e direito. De tal sorte, 

vindo ao exemplo brasileiro, que a acepção europeia do liberalismo não 

pesaria sobre a nossa, que só devido engano passaria por inadequada. 

Ora, esse arquipélago de âmbitos independentes difere muito do que a 

observação ensina sobre o espaço das ideias e da vida prática em nosso 

tempo, estruturado por condições e antagonismo globais, sem cuja 

presença as diferenças locais ou nacionais não se entendem, e aquém de 

cuja complexidade – mesmo que apensas indicada – as questões 

ideológicas não se discutem razoavelmente. O mal-estar brasileiro em 

relação às ideias modernas, de que o sentimento de inadequação do 

liberalismo é uma instância, pertence a essa esfera dos efeitos globais, 

de incompatibilidade e copresença de pontos de vista engendrados no 

interior e em diferentes lugares de um sistema transnacional, que a 

noção de filtragem, com o seu viés localista, tende a desconhecer (2014, 

p. 101-102). 

 

 É notória a preocupação de Schwarz em demonstrar como o “sentimento de 

inadequação” precisa ser localizado em um escopo de integração das forças de 

manutenção da periferia do capitalismo e suas estruturas, internamente reprodutoras dessa 

sistemática periférica. De algum modo, essa foi a primeira crítica que ele próprio 

respondeu ao seu ensaio mais famoso. E, ao nosso ver, foi esse um guia das questões 

estéticas e políticas da crítica no Brasil: lidar com os lugares dessa integração no 

processamento de nossa sociedade – já que, mesmo com o rebuliço que os estudos de 
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Bosi causariam (SCHWARZ, 2014, p. 103), esse convívio entre ideias e seus mundos 

sempre foi pouco pacífico e nada natural, como se pode observar, e isso deveria ser 

destacado, portanto. Aí repousa a crítica ao trabalho de Alfredo Bosi, que por sua vez faz 

restrições ao chamado sociologismo do debate sobre as ideias e Machado de Assis. 

 

 

X 

 

 

Esse quadro, de certa maneira, formou, para Roberto Schwarz, o pano de fundo 

da interpretação em torno do substrato social que permitiu e viabilizou a existência de 

Machado de Assis como tal (“Leituras em competição”, 2012, p. 17). O critério marxiano 

dos ajustes produtivos, sociais e ideológicos da realidade concreta foi um guia para 

Schwarz. Ao fazer valer a leitura de história literária no Brasil empreendida por Antonio 

Candido117, que vê em Machado de Assis o autor que encerra nossa formação, em 

passagem conhecida118, o crítico avalia que a diferença está exatamente em ter feito algo 

impraticável na experiência brasileira até aquele momento.  Apesar de tal realização ser 

surpreendente, ela está vinculada ao que se fez com os elementos disponíveis e com a 

força mobilizadora de ideias e literaturas em contato na sua escrita. A realidade local 

combinada com os volteios pela história mundial e as ideias universais deram um status 

de realização literária que nos fez, como brasileiros, conhecer melhor os desencontros de 

fachada e os de fundo da realidade nacional, e aos leitores, no geral, um desejo de 

reconhecer o que se estranha. Tudo isso numa sociedade de classes nos trópicos, tendo a 

mediação executada pelo capricho do favor, em um autor que explorou essa contradição 

                                                           
117 Cf. a esse respeito: “Fundamento-Abismo: Machado de Assis na Formação da literatura brasileira”, de 

Emílio Maciel, O eixo e a roda: v. 20, n. 1, 2011. 
118 “Se voltarmos porém as vistas para Machado de Assis, veremos que esse mestre admirável se 

embebeu meticulosamente na obra dos predecessores. A sua linha evolutiva mostra o escritor 

altamente consciente, que compreendeu o que havia de certo, de definitivo, na orientação de Macedo 

para a descrição de costumes, no realismo sadio e colorido de Manuel Antônio, na vocação analítica 

de José de Alencar. Ele pressupõe a existência dos predecessores, e esta é uma das razões da sua 

grandeza; numa literatura em que, a cada geração, os melhores recomeçam da capo e só os medíocres 

continuam o passado, ele aplicou o seu gênio em assimilar, aprofundar, fecundar o legado 

positivo das experiências anteriores. Este é o segredo da sua independência em relação 

aos contemporâneos europeus, do seu alheamento às modas literárias de Portugal e França. Esta, a 

razão de não terem muitos críticos sabido onde classificá-lo” (CANDIDO, Antonio. Formação da 

literatura brasileira, p. 104, v.2, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 2000a).  
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como modus operandi119. Seria, segundo Schwarz o que, gradativamente, diferenciaria os 

dois Machados, discussão não pacífica entre a crítica120.  

 A apropriação das visões sobre Machado de Assis vê-se confrontada por 

interpretações sobre o teor e a necessidade de algum conhecimento de história brasileira 

como base de apoio ao leitor/crítico. Esse é um dos motivos121 para o texto “Leituras em 

competição” (Martinha versus Lucrécia, 2012), de Schwarz, que levanta aspectos para ler 

essas formas e também dirigidos à consagração122 atual de Machado de Assis, versando 

acerca dos contemporâneos do crítico e sobre o seu próprio trabalho crítico, ativamente 

presentes nos estudos machadianos. No trecho a seguir, temos uma mostra de como é 

balizado esse cotejo crítico de perspectivas:  

 

Assim, a consagração atual de Machado de Assis é sustentada por 

explicações opostas. Para uns, a sua arte soube recolher e 

desprovincianizar uma experiência histórica mais ou menos recalcada, 

até então ausente do mapa do espírito. A experimentação literária no 

caso arquitetaria soluções para as paralisias de um ex-colônia em 

processo de formação nacional. A qualidade do resultado se deveria ao 

teor substantivo das dificuldades transpostas, que não são apensas 

artísticas e que lhe infundem algo de sua tensão. Para outros, a 

singularidade e a força inovadora não se alimentam da vida 

extraliterária, muito menos de uma história nacional rêmora e atípica. 

Observam que não foi necessário conhecer ou lembrar o Brasil para 

reconhecer a qualidade superior de Machado, nem para apontar a sua 

afinidade com figuras centrais da literatura antiga e moderna, ou com 

as teorias em evidência no momento, ou, sobretudo, com o próprio 

espirito do tempo. A ideia aqui, salvo engano, é de diferenciação 

intraliterária, ou seja, endógena, no âmbito das obras-primas: Machado 

é um Sterne que não é um Sterne, um moralista francês que não é um 

moralista francês, uma variante de Shakespeare, um modernizador 

tardo-oitocentista e engenhoso do romance clássico, anterior ao 

realismo, além de ser prato cheio para as teorias do ponto de vista, 

embora diferente do contemporâneo Henry James. Em suma, um 

escritor plantado na tradição do Ocidente, e não em seu país. A figura 

não é impossível – embora a exclusiva seja tosca – e cabe à crítica 

decidir. Não custa notar, no entanto, a semelhança com o clássico 

anódino de que falávamos páginas atrás, cujas superioridades 

cosmopolitas, ou dessoradas, a crítica com referência nacional tentou 

consertar. (2012, p. 20-21) 

 
                                                           
119 Em resumo, “assunto” na primeira fase se transforma em “forma” na segunda, volubilidade e dominação 

de classe, expostas através do narrador. 
120 Trabalhos acerca das fases, continuidades e rupturas nas fases. O próprio Machado de Assis faz essa 

referência, no prefácio do romance Ressureição, por exemplo, mas também indica ali uma preocupação 

com o desenvolvimento e não com uma mudança que resultaria em um corte de fases, mesmo que assim 

possa ser descrito. 
121 Alguns outros, a meu ver, são: proteção de perspectiva, do legado, da inserção no mercado de ideias, da 

influência da crítica nas pautas das formas artísticas e, quiçá, na sociedade, como um todo. 
122 Em razão, principalmente, das homenagens dos 100 anos de morte de Machado de Assis, em 2008. 
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Quanto aos trabalhos artísticos de primeira linha produzidos em ex-

colônias, a tese da inutilidade crítica das circunstâncias e da 

particularidade nacional talvez não saiba o bastante de si. Falta-lhe a 

consciência de seus efeitos, que são de marginalização cultural-política 

em âmbito mundial. Ou ainda, desconhece a construção em muitas 

frentes, coletiva e cumulativa, artística e extra-literária, em parte 

inconsciente, sem a qual a integridade estética e a relevância histórica, 

as quais pretende saudar, não cristalizam. Seja como for, a 

neouniversalidade (grifo nosso) das teorias literárias poderia também 

ser bem-vinda a seu adversário, que ao criticá-la sairia do cercadinho 

pátrio e poria um pé no tempo presente, ou melhor, num simulacro dele. 

O reconhecimento internacional de um escritor muda a situação da 

crítica nacional, que nem sempre se dá conta do ocorrido. (2012, p. 22-

23) 

 

Há sem dúvida um disparo crítico de assertivas, razoavelmente camufladas, contra 

não somente o mercado das novidades, mas também contra os críticos que não 

acompanham a nova configuração das relações no espaço das análises. Parece um recado 

estratégico, algo perseguido pelo próprio Schwarz na sua atividade intelectual de crítico 

e nos posicionamentos nos debates. 

Para situar a crítica dos rodeios em “Dom Casmurro” entre aproximações e 

distanciamentos dos personagens de Machado com os de Shakespeare, Schwarz afirma: 

“A presença ubíqua da cor local não pode ser mera ornamentação, sob pena de 

rebaixamento artístico” (“Leituras em competição”, 2012, p. 27). 

Ao final o crítico comenta e analisa, de modo substantivo, uma crônica123 de 

Machado de Assis que trata, comparativamente, através de notícia pinçada num jornal 

baiano, de uma certa Martinha que apunhalou um desabusado que a assedia; 

diferentemente de Lucrécia, a romana, descrita por Tito Lívio. Enquanto Martinha, em 

Cachoeira, na Bahia, desfere o golpe contra aquele que lhe infringe o desrespeito, 

Lucrécia, em Roma, conta ao pai e ao irmão, e destina o punhal ao seu próprio peito. Fica 

daí, sugestivamente na análise de Schwarz, alguma honra maior da baiana do interior em 

agir com efetividade contra um tipo de violência, enquanto a mulher de ideias elevadas, 

europeia, se conteve, e garantiu sua opressão por esse modo. O que seria mais uma prova 

do caráter próprio, peculiar, distinto, da obra de Machado de Assis ao parodiar e 

espinafrar as ideias, uma maneira zombeteira com gosto local desconcertado. Vejamos 

nas palavras de Schwarz um arremate sobre o tema:  

 

                                                           
123 “O Punhal de Martinha”, de Machado de Assis, A semana, 5 de agosto de 1894, republicada em Martinha 

versus Lucrécia, de Roberto Schwarz (2012). 
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Em suma, universalismo e localismo são ideologias ou chavões, ou 

timbres, de que Machado se vale como de pré-fabricados passíveis de 

uso satírico. A parafernália da retórica e do humanismo, universal por 

excelência, lhe serve, desde que faça figura imprópria, nada universal, 

com funções de lugar e classe historicamente marcadas. Uma inversão 

análoga atinge o anseio patriótico de libertar a matéria local dos 

enquadramentos como que alienígenas da cultura erudita. Também este 

patriotismo serve, desde que leve aonde não quer, à insignificância 

provinciana e ao isolamento, a que o propósito elevado imprime 

conotação cômica, esta sim contemporânea e relevante. As ressonâncias 

não programadas dos registros universalista e localista são o que estes 

têm de mais verdadeiro (2012, p. 40). 

 

Há uma consciência completa do confronto das perspectivas adotadas em relação 

a Machado de Assis, sua obra e as questões levantadas quanto ao teor local e ao teor 

universal124. Nosso argumento, portanto, é o de que Schwarz realiza uma crítica de teor 

sócio-histórico; nesse sentido é a síntese de uma formação importante para o pensamento 

crítico, no geral, e para o pensamento brasileiro, em especial. Artur Giannotti125 afirma 

                                                           
124 Em seminário em comemoração aos 100 de morte de Machado de Assis, após uma palestra de Abel 

Barros Baptista, Roberto Schwarz, que havia feito a abertura do evento com o texto sobre “O punhal de 

Martinha”, pede a palavra, e num momento de exemplo tenso e rígido de debate intelectual, discorda das 

considerações que não liam “o sentimento íntimo”, presente no texto de Machado, “Instinto de 

nacionalidade”, como uma relação direta com as questões do solo nacional. Mesmo pensado em diálogo 

com a esfera geral da cultura, mas propriamente uma questão brasileira. Comentarei de modo mais 

detalhado ao final do capítulo seguinte. Também em uma exposição sobre o seu livro Martinha versus 

Lucrécia (2012), Roberto Schwarz faz uma discussão ferrenha com Artur Giannotti sobre a chave de 

interpretação que leva os desajustes da cultura brasileira no arranjo geral das contradições, revistas 

localmente, isso numa discussão sobre Machado de Assis, como também sobre a análise crítica feita ao 

livro Verdade tropical, de Caetano Veloso. Os dois momentos estão disponíveis no Youtube, 

respectivamente: https://www.youtube.com/watch?v=BGIR1mfvEYU; 

https://www.youtube.com/watch?v=jjVN5gtBsaA&feature=youtu.be. São, respectivamente, de 2008 e 

2012. 
125 Vou citar aqui alguns trechos mais incisivos, que só a amizade permite, do debate referido (SCHWARZ. 

[et al]. Machado de Assis: um debate (Conversa com Roberto Schwarz). Novos Estudos, CEBRAP 

Nº 29, março 1991, p. 50-84), para pensarmos o contraponto específico e que busca qualificar a questão de 

Giannotti que avalia Machado de Assis como escritor e intelectual que “extrapola” ‘as ideias fora do lugar’. 

A análise de Schwarz é inegavelmente boa, mas que o autor (Machado de Assis) é mais, segundo Giannotti. 

E, com isso, fechamos a nota pelos apontamentos finais de Schwarz: “José Arthur Giannotti: Só para 

terminar... O que eu digo é o seguinte: sem dúvida você tem razão quando está mostrando a palhaçada do 

universalismo. A minha questão é que eu não creio que a obra de Machado tenha essa unicidade e 

univocidade que você deseja. Eu acho que o Machado é muito mais ambíguo, esta é que é a questão. Se de 

fato ele mostra a palhaçada do universalismo e mostra como é diferente falar do homem do ponto de vista 

do pobre ou do rico, ele, por ser pessimista, também é conformista. Ao ser conformista ele está embutindo 

na sua obra uma ambiguidade em relação a esta questão — que faz com que o incompreendido seja o 

presidente da Academia Brasileira de Letras, ou aquele que faz a maior crítica da sociedade de seu tempo 

seja no fundo incensado desde o início como um grande escritor. Ora! (p. 67).” “José Arthur Giannotti: 

O problema é que nós não estamos discutindo o seu livro. Nós estamos discutindo a margem do seu livro, 

os limites dele, porque todos nós estamos de acordo sobre a qualidade e a perspicácia do livro. O que nós 

estamos discutindo, no fundo, é um problema de estética, algo particularmente difícil para a estética 

marxista. Porque essa idéia de que a forma está lá — você repetiu isso sistematicamente — leva justamente 

à dificuldade de explicar a perdurabilidade do juízo estético. Marx tentou dar uma solução e nós sabemos 

que ela é muito problemática, quando ele diz que a perdurabilidade está ligada a uma espécie de infância 

da humanidade, que perdura por todos os modos de produção. Mas eu queria, Roberto, colocar em xeque 
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sobre Um mestre na periferia do capitalismo, livro de 1990: “Esse livro do Roberto é a 

última flor do Lácio da Maria Antonia126” (SCHWARZ. [et al]. Machado de Assis: um 

debate (Conversa com Roberto Schwarz). Novos Estudos, CEBRAP Nº 29, março 1991, 

p. 81). É a distinção de crítica estética sócio-histórica, repleta de virtudes. E fica, portanto, 

o tema machadiano pairando no ciclo de análise que realizamos.  

A seguir, acompanharemos outra síntese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
essa idéia de que a forma está lá. Você diz que toda forma é redução. Ora, o livro antes de tudo é forma, e 

ela não reduz nada. Você mesmo diz: a forma está lá. É a forma que está vibrando e está vibrando nos seus 

múltiplos aspectos, de maneira que não existe forma-lá e a sua leitura do livro é interessante não só porque 

revela a forma do Machado, do Brás Cubas, mas revela o instrumental e a forma do Roberto Schwarz, e o 

que eu estou querendo fazer é que você seja justo em relação ao Machado. A forma que está lá revela 

também, por não estar lá — por colocar um narrador numa situação que é uma não situação, porque ele é 

defunto e está no limite —, o lado fantástico e melancólico, que você quer reduzir sempre ao ponto de vista 

particular de classe, e que eu digo não! Ela revela um outro aspecto, revela o Machado sujeito, revela o 

Machado homem, revela o Machado por demais ambíguo, revela o Machado que foge para o limite e que 

você, na sua redução, recusa. Você com isso quer fechar o romance de tal maneira nessa forma que, a meu 

ver, não dá para aceitar. Há uma melancolia e um pessimismo no Machado que são mais do que a palhaçada; 

mais do que o deboche da elite brasileira — é alguma coisa que nós sentimos até hoje, bem quietinhos em 

casa, porque todos nós temos angústia (p. 74-75).” “Roberto Schwarz: Para terminar eu queria concordar 

com o que diz o Giannotti. O meu trabalho alguma coisa terá a ver com Paris, já que estive lá, mas o que 

tem mesmo a ver é com a Faculdade de Filosofia do tempo da Maria Antonia. Houve de fato uma vontade 

coletiva, que esteve na ordem do dia nos anos 60, de pensar o Brasil de forma crítica e dialética, e puxando 

para o nível de cima. (p.84)”. Percebemos a maior grandeza da análise literária em sua sugestão cultural. 

Na entrevista ao final do nosso trabalho, perguntaremos, de algum modo, a Roberto Schwarz sobre isso. E 

os limites se expandem com Machado de Assis. 
126 Referência à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, instalada na rua Maria Antônia, 

antes da cidade universitária, e também à língua portuguesa como o resultado final da combustão latina na 

região italiana de Lácio. 
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Capítulo III 
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Configurações de uma leitura e desdobramentos universalistas:  

O exemplo Abel Barros Baptista ou O lugar de Abel Barros Baptista 

 

 

A verdade é que a necessidade de estabelecer com plena segurança uma 

identidade de Machado de Assis nunca abandonou a crítica 

machadiana, sobretudo a brasileira, mas não apenas a brasileira: o que 

está em causa é a possibilidade de (r)estabelecer o diálogo com o 

“verdadeiro” Machado de Assis, de produzir uma reparação da 

“anomalia” do livro machadiano, ou seja, de conjurar o risco de a rede 

de autores supostos impedir o diálogo como sentido e finalidade da 

leitura (BAPTISTA, 2003a, p. 366). 

 

 

A citação como epigrafe do parágrafo quer chamar a atenção para a problemática 

apontada por Abel Barros Baptista de uma crítica desveladora, ou que se quer como tal, 

e não reivindicar simplesmente para si que o outro/seu Machado de Assis seja o algum 

“verdadeiro”, por mais que possamos concluir ao final que assim é o que fica; de antemão 

se diz: é uma leitura de qualidade e relevância de dar gosto. Vamos a ela. 

 

 Trataremos do balanço empreendido por Abel Barros Baptista dos suportes que a 

crítica machadiana arregimentou para consolidar uma leitura, os apelos ficcionais que ele 

mobiliza, com a presença de um Machado de Assis fortemente calcado na verdade que o 

texto propõe. Disso sairá um Machado de Assis mais clean, talvez. Em seguida, veremos, 

ainda no escopo desse capítulo, como a questão da literatura mundial, universal ou 

cosmopolita proposta por Goethe nos convida a pensar sobre Machado de Assis e sobre 

as possibilidades da crítica nessas questões. A análise de uma crônica cumpre a função 

de fechamento das ideias.   

 

I 

 

Como um clássico nos estudos machadianos que Schwarz é, mesmo que se 

discorde, é necessário estar com suas ideias em dia num debate sobre Machado de Assis. 
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Abel Barros Baptista é crítico português, professor em Lisboa, tem produzido vasta obra 

sobre Machado de Assis e a tem publicado, majoritariamente, a partir dos anos de 1990. 

Ciente dos clássicos dos estudos machadianos, ele calcou sua interpretação em três 

critérios: a) dar vida a um outro Machado de Assis; b) questionar, incisivamente, toda a 

tradição de estudos machadianos; c) colocar em xeque a teoria da literatura brasileira. Sua 

polêmica com Schwarz passa pelos três critérios. Mas é certo dizer que sua obra encontra 

dissídio com as variantes e os intérpretes de Machado de Assis por tratarem de modo 

distinto da organização da obra machadiana. Portanto, desde já, o critério a é o princípio 

da polêmica.  

No primeiro livro de Abel Barros Baptista sobre Machado de Assis, A formação 

do nome: Duas interrogações sobre Machado de Assis (2003b), o crítico português se 

dedica a analisar qual o pano de fundo que coloca a noção de autoria como prioritária 

para os destinos de Machado de Assis. O crítico exercita essas interrogações pelas 

análises do clássico “Instinto de nacionalidade – Notícias da atual literatura brasileira”, 

de 1873, um texto crítico de Machado de Assis, endereçado a uma revista em Nova 

Iorque, chamada “O Novo Mundo”, e também pela análise de Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, publicado em livro em 1881. Ao revirar as teses constituídas em torno desses 

textos e do próprio Machado de Assis, Abel Barros Baptista entende que o sentimento 

íntimo que Machado de Assis reclama no texto de 1873 é uma construção de argumento 

fundado na ideia de uma literatura independente e não afeita à noção de originalidade 

reivindicada pela tradição literária brasileira. O que importa, ao fim, para Machado de 

Assis é exatamente a orientação de que tenhamos como princípio um traço, que deveria 

se formar em torno da criação forte e autônoma, enquanto tal. O argumento nas palavras 

do crítico: 

 

Decide-se nisto, enfim, o sentido do uso da metáfora “instinto de 

nacionalidade”: é a metáfora do que ainda não fora designado. Trata-

se, como vimos atrás, do projeto nacional de construção de uma 

literatura brasileira, entendido como fenômeno novo, criado na nova 

situação emergente da independência política. Mas agora conhecemos 

melhor a sua natureza: sabemos que o “instinto de nacionalidade” só 

pode ser força da própria literatura. Ainda que ligada a fatores 

extraliterários, como independência política, o seu fundamento e a sua 

origem não são exteriores à literatura: o “instinto de nacionalidade” não 

é nada que o Brasil imponha por si mesmo, seja exigência patriótica, 

seja espírito de nacionalidade. Por isso Machado não pode falar em 

missão patriótica, como falava, um ano antes, Alencar, por que, para 

este, toda a concepção de nacionalidade literária dependia em absoluto 

dessa conjunção harmoniosa entre a literatura e a realidade brasileira. 
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Fica inequivocamente afastada qualquer interpretação da metáfora 

como força originária fundada numa essência do Brasil, como força 

que, partindo de uma origem primordial, caminhasse no sentido de 

restituir a literatura brasileira ao Brasil, legitimando o trabalho do 

escritor pela ideia de missão de que ele ficaria, afinal, obrigado a tomar 

consciência. A originalidade da metáfora de Machado entende-se se se 

aceitar que assenta na negação da trave mestra da retórica nacionalista, 

na ruptura do vínculo decisivo imposto pela lei nacional, isto é, essa 

ideia de que a diferença, a originalidade e a novidade do Brasil 

garantiam e exigiam por si sós a diferença, a originalidade e a novidade 

da literatura brasileira. Não que Machado negue a nacionalidade ou a 

independência literária – já vimos, de resto, que se coloca 

inequivocamente na posição contrária –, mas porque prescinde da 

referência ao Brasil para “examinar” a situação da literatura brasileira, 

negando-lhe a condição de fundamento e de garante (sic) do projeto de 

construção de uma literatura nacional.  

Em suma, o que o uso da metáfora vem permitir é uma nova 

possibilidade de discurso crítico sobre a literatura brasileira: um 

discurso que já não precisa orientar-se para o fundamento, para a 

origem ou para a garantia da nacionalidade. A Machado, não interessa 

se nacionalidade tem ou não condições para se cumprir: ele sabe ou 

parece saber que se atingirá um dia. O que lhe interessa é mostrar que 

o “instinto de nacionalidade” não constitui missão ou obrigatoriedade 

para os escritores, é apenas o “primeiro traço” da literatura brasileira no 

estado em que se encontra, ou seja, é apenas uma tendência literária 

entre outras possíveis que nada torna verdadeiramente mais importante 

ou mais legítima que qualquer outra (p. 62/63, “A Formação do nome”, 

2003b). 

 

Depois, a base do que fundamenta as indagações sobre Memórias Póstumas de 

Brás Cubas é a construção do narrador. Ao dar forma para o defunto autor, Machado de 

Assis impõe uma espécie de crise127 ao que se identifica por narrador, autor e personagem. 

Para Abel Barros Baptista, o que fica em relevo é a criação do “autor suposto128” e do 

“autor efetivo”129. A garantia do embaralhamento dos motes que envolvem as sugestões 

sobre a presença de Machado de Assis e sua situação de classe ou a matriz que sustenta o 

narrador machadiano estaria desfeita, em razão de algo mais artificioso, no âmbito da 

liberalização da literatura, e menos caprichoso para inverter o destaque social, como 

Schwarz explicita. Resumidamente, à primeira vista, parece se tratar de esconderijos 

montados pelo narrador numa constante suposição, que tem como efeito enganar o leitor 

                                                           
127 Essa questão pode ser percebida no tratamento que Ronaldes de Melo e Souza dá às características que 

esse narrador ressalta. Por exemplo em O Romance tragicômico de Machado de Assis, Rio de Janeiro, Ed. 

UERJ, 2006; e também em “Machado de Assis uma revisão”, orgs. ALMEIDA, José Maurício, MELO E 

SOUSA, Ronaldes, SECCHIN, Antonio Carlos. Rio de Janeiro: In-Fólio, 1998. 
128 Roberto Schwarz dá o nome de “pseudo-autor” para a categoria. 
129 Como apresentado no prefácio de A narrativa de Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe, e explicitado 

por Abel Baptista; observamos que situação desse porte é delineada em A utopia, de Thomas Morus, mas 

ainda com a narrativa conduzida por quem escuta a história, e aqui é mais do que a narrativa, mas a própria 

dimensão do que estar a ser feito na interlocução. 
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e os próprios críticos, leitores ditos especializados. Porém, o que Abel Baptista vai 

desenvolver é exatamente que esse “autor suposto” é o fundamento mesmo da construção 

do livro em Machado de Assis.  

 

 

II 

 

(Por) menos sociologismo derivado da “formação” 

 

Se o jogo posto à prova e elaborado à minúcia por Machado de Assis tenta uma 

organização literária ampliada, o sentido do local e do universal estariam submetidos ao 

pouco importante fato da identidade nacional dos personagens, pois a operação é feita 

para realizar um objetivo literário maior, segundo Abel Barros Baptista130. No que pese a 

relevância dos passos argumentativos, o crítico português dará seguimento a leitura de 

Machado de Assis pelo rechaço dos críticos machadianos, que estariam, no geral, 

buscando algo por trás do autor. A isso chama de “paradigma do pé atrás”, que seria 

sustentado por uma desconfiança, por uma pulga atrás da orelha que Machado de Assis 

deixou, essa desconfiança131 quase traumática. Da década de 1960 em diante ele destaca 

Helen Caldwell, passando por Silviano Santiago, Roberto Schwarz e John Gledson. 

O argumento de Abel Barros Baptista nasce do questionamento do pressuposto da 

estrutura dessa leitura brasileira que se depreende da análise feita pela teoria da literatura 

brasileira de Antonio Candido e sua teoria da “formação”. Nas palavras do crítico 

português: “A teoria da ‘formação’ distingue-se, em suma, por deslocar a definição da 

nacionalidade da origem para a forma final e completa: a ‘formação’ é teleológica, não 

genealógica” (2005, p.64, O livro Agreste). O que recaí numa conciliação em ver a 

literatura com um destino, em última instância, traçado pelo encontro entre a base social 

da sua expressão e o descortinamento empenhado dessa visão.  

Nesse O livro Agreste, citado logo atrás, Abel Barros Baptista apresenta por meio 

de relatórios acadêmicos para a progressão de carreira alguns de seus cursos na 

universidade Nova de Lisboa. Ao discutir a teoria da literatura brasileira de Antonio 

Candido e alguns escritores brasileiros, como Drummond, João Cabral e Graciliano 

Ramos, ele faz um mapa e incide sua visão sobre as leituras desses autores e os postulados 

                                                           
130 Cf. A formação do nome (2003b, p. 63). 
131 Uma aproximação imaginária não confirmada na leitura, mas curiosa para a finalidade, seria algum 

paralelo com o título do primeiro livro de Roberto Schwarz, A sereia e o desconfiado, publicado em 1965. 
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de algumas abordagens sobre literatura brasileira. Não prescinde de situá-la 

historicamente e de a contextualizar para o leitor estrangeiro, como está nos roteiros de 

aula que compõem o livro; e esse recurso é também uma maneira de resgatar não só os 

debates, mas as caraterísticas políticas, sociais e culturais do solo no qual se ergueu certa 

literatura. Abel Barros Baptista faz o papel de um professor-crítico. No capítulo que 

citamos acima, “O cânone em formação”, o debate é com os postulados de Antonio 

Candido e o debate que ele enfrenta, enquanto teoria. A temática da “origem” é de grande 

importância e diz respeito ao que aí se desenvolve. Abel Barros Baptista define duas das 

críticas que Candido recebeu que são, sabidamente, importantes e que, segundo ele, se 

voltaram ao problema da “origem”, sem dotá-lo da dimensão filosófica que subsiste no 

crítico literário com instrumentos sociológicos e conhecimento das obras. Vale a pena 

conferir, segundo o crítico: 

 

Pode-se dizer que este aspecto distintivo escapou às duas principais 

críticas que sofreu, ambas censurando Candido a exclusão do barroco: 

a de Afrânio Coutinho, para quem, como vimos, a nova literatura 

brasileira nasce pronta com Pero Vaz de Caminha, e a de Haroldo [de] 

Campos, para quem nasce já adulta, sem ter tido infância, com o 

barroco. Presas no problema da “origem”, é certo que, em modalidades 

diversas, impugnavam a escolha do “momento decisivo” do Arcadismo 

reputando-o decorrente da perspectiva sociológica que privilegia a ideia 

de “sistema”, e confundindo-o com o começo da literatura brasileira. 

Ora, se fosse assim, que lugar teria a noção de “manifestações literárias” 

na teoria da “formação”? Para Candido, iluminista que não renuncia à 

ideia de progresso e de razão universal, a literatura ocidental teve que 

ser plantada – note-se o termo, presente na passagem atrás citada (no 

nosso caso citado no primeiro capítulo, no qual Candido apresenta a 

metáfora do galho secundário para dizer do desenvolvimento da nossa 

literatura), solidário da tropologia do galho –, não pôde passar a 

exprimir espontaneamente a nova realidade sob influxo natural, como 

para Afrânio, nem canibalizada, como para Haroldo (2005, p. 64). 

 

Nisso, Candido não diz que antes de termos um “sistema” não seria literatura 

portuguesa, mas um “período formativo inicial”, no qual nossas raízes se prendiam e 

havia um processo de definições. Voltamos à crítica de Abel: 

 

Em resumo, a perspectiva teleológica, articulada com o par 

metodológico “manifestações literárias”–“sistema literário”, suporta a 

unidade e a continuidade de uma tradição literária brasileira aquém e 

além dos períodos estudados na Formação. E assim tocamos o ponto 

essencial da contribuição histórica da teoria da “formação”, aquele que 

lhe determina a eficácia enquanto resposta ao problema da 

nacionalidade da literatura brasileira (2005, p.65). 
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Pressuposto que encontra a cientificidade da sociologia na formação de Candido, 

como também coloca em destaque o tipo de integração e realização artística que tem dado 

um bom debate no cenário intelectual. 

 A visão do andamento colocará o impasse na fonte de possibilidade de uma 

abordagem sobre literatura, principalmente, em específico, a nacional. O desfecho que 

destacamos vale para sublinhamos como repercutirá na capacidade de análise de Abel 

Barros Baptista a necessidade de rever o tratamento sobre a “formação” e a organização 

literária no Brasil. E com o exemplo de crítica a respeito de Machado de Assis ele tentará 

demonstrar isso, como veremos melhor na citação abaixo: 

 

A maturidade do “sistema literário”, tratando-se de um estádio de 

síntese das tendências universalistas e particularistas, prescinde, por 

definição, da intenção de “cor local” como critério de nacionalidade, 

integrando sem obstáculos (grifo nosso) na literatura brasileira as obras 

que não ostentam essa ou análoga intenção de nacionalidade; sobretudo, 

fora dos programas, ou até contra eles, a “formação” pressupõe sempre 

um laço de expressão da realidade local, pelo que a análise e 

interpretação orientadas nesse sentido se beneficiam de antemão da 

garantia de pleno sucesso. Daí que a obra de Machado constitua o cume 

do processo de “formação”; e daí que o trabalho de Roberto Schwarz, 

orientado pela tese de que a própria forma dos romances machadianos 

representa a realidade brasileira do seu tempo, seja a mais exemplar 

continuação da teoria de Candido. (2005, p.65). 

 

 

Sem dúvida é um momento de definição sobre o status e o tipo de crítica que se 

fez entre nós, no Brasil, e também, nesse aspecto, de saber quais as forças institucionais 

estão presentes no debate universitário, como na opinião que debatia publicamente sobre 

arte e literatura como uma forma de ver a cultura brasileira e suas inserções na relação 

com a influência132. Não deixemos de observar que o sabor da contraposição é o risco da 

simplificação. Reciprocamente. A obra de Schwarz parece dizer sobre Machado de Assis 

muito mais do que aquela que “representa a realidade brasileira de seu tempo”, como 

também a de Abel Barros Baptista não parece querer somente dirimir o Brasil na obra 

machadiana. 

                                                           
132 As questões sobre os tipos de influência estrangeira, eurocêntrica ou mesmo, as situações históricas e 

artísticas podem se fazer presentes numa obra, faz parte da noção de influência. De todo modo, vale cf. o 

clássico Angústia da influência (2002), e também, Anatomia da influência (2013), de Harold Bloom. 
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Em resumo, Abel Barros Baptista aponta para um propósito cosmopolita, isso vai 

ficando claro. Essa noção é direcionada em suas obras sobre Machado de Assis, 

claramente expressa no seu livro Autobibliografias: Solicitação do livro na ficção de 

Machado de Assis (2003a)133, no qual, por meio do procedimento de imersão nos textos 

e pressupostos machadianos, notadamente em Dom Casmurro, o crítico enfrenta os pares 

em estudos machadianos, e pela leitura de Cervantes e Shakespeare, por exemplo, afirma 

o caráter autônomo da forma livre de Machado de Assis134, ao estabelecer seu marco, 

retirando-se da autoria e fazendo os outros livros gravitarem, para formar o livro em 

questão. Seria por essa razão a presença dos outros livros na obra de Machado de Assis, 

que ao serem solicitados, respondem, mas quase nunca, à pergunta que se faz (2003a). O 

crítico anuncia no prefácio uma teoria do livro (grifo nosso).  

 

 

III 

 

Mais livro 

 

Como uma espécie de agravamento do procedimento de construção do livro, 

Machado de Assis, segundo Abel Barros Baptista, estaria formando a complexa 

negatividade da sua obra na indefinição sobre o verdadeiro autor, o suposto e o efetivo. 

Nesse caminho a leitura da obra machadiana não poderia ser feita como uma espécie de 

desvelamento, e nesse sentido, o enfrentamento com as leituras autorizadas são 

inevitáveis.  

Para esclarecer de imediato, Abel Barros Baptista observa na realização 

machadiana um sem número de intervenções, o que mistura as origens e que nos faria 

baratas tontas à caça da porta. Por isso, não é da porta que se trata. Na medida em que 

Machado de Assis coloca um defunto para contar uma história, mesmo que a sua própria; 

quando o autor Machado de Assis insere no prefácio características que ajudam a ler a 

obra, no caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou mesmo nos outros romances; 

quando se apresenta como um editor, na indicação de consertos tipográficos; quando há 

um editor, não o autor Machado de Assis, mas outro; quando o narrador é também editor, 

no procedimento das erratas, das emendas, dos consertos, na seleção do que é o livro, 

                                                           
133 Também nas entrevistas concedidas no Brasil, no fim dos anos 1990 em diante. 
134 E de outros, da literatura de valor, no geral. 
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como o caso de Esaú e Jacó; quando, enfim, o recorte entre o narrador, o personagem, o 

autor e o editor não somente um, mas vários indefiníveis ao certo: para Abel Barros 

Baptista, é a própria condição do livro, especificamente do romance em geral, e em 

particular do de Machado de Assis. Essa tese, longamente desenvolvida em 

Autobibliografias, tem a força da interpretação como crítica, como teoria e como 

polêmica.  

Analisando Brás Cubas, Dom Casmurro, e o conselheiro Aires   em 

Autobibliografias, Abel Barros Baptista destaca a questão da assinatura como forma para 

definir a trajetória do que ele chama de solicitação do livro, como constituição do 

chamamento do livro para o próprio livro na sua construção como livro. Os livros de fora 

do livro em questão (e também os que lá aparecem mais claramente) estão em contínuo 

diálogo na obra machadiana, o que garante a sua impossibilidade como realização linear, 

sendo chamados para compor. Muito bem-sucedido na análise, Abel Barros Baptista não 

se furta do que chamamos de uma crítica de perspectiva pós-estruturalista na visão sobre 

Machado de Assis. A operação das assinaturas tem uma relação com a autoria e com o 

dito apagamento na medida em que foi para Machado de Assis o próprio efeito da sua 

organização literária. Indiscutivelmente, em diálogo com os autores da sua época, mas 

ligado em um combate na própria obra, Machado de Assis leva vantagem por não se fiar 

a uma perspectiva finalista do romance ou da escrita, nisso sua inventividade é tamanha, 

e posiciona o questionamento da própria literatura como questão. Devemos lembrar que 

Brás é um defunto-autor; Dom Casmurro, um autor que narra as suas memórias para auto-

proclamação e Aires o narrador-autor (editado) de Esaú e Jacó e de O memorial de Aires 

(supostamente não editado), além da presença do próprio Machado de Assis nas 

indicativas dos prefácios, assinados.  A citação a seguir é longa, mas reúne o traço da 

interpretação nesse quesito: 

 

1. Importa reafirmar que o autor suposto não se confunde com o 

narrador: a ficção do autor é justamente o instrumento privilegiado da 

ficção do livro na ficção de Machado de Assis. O que faz de Brás Cubas 

um autor; o que faz de Dom Casmurro um autor e não apenas um 

unreliable narrator; o que faz do conselheiro Aires um autor – é a 

relação com o livro, definida pela ideia de totalidade e por princípio de 

destinação. O que faz de qualquer deles um autor suporto é a ficção do 

livro enquanto resultado de uma decisão – inciativa, livre determinação, 

controle, presença etc. – de um autor ficcional e por este apresentado e 

destinado como se o outro autor, o convencionalmente não-ficcional, 

não existisse.  
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2. O autor suposto é, então, uma ficção de assinatura, ou talvez 

melhor, uma assinatura com poder de inventar o respectivo signatário. 

Mas esse poder, em princípio, é-lhe conferido por outra assinatura, a de 

Machado, supostamente secundária relativamente ao signatário. 

Digamos, por outras palavras, que Brás Cubas, por exemplo, [e um 

autor ficcional no quadro da relação entre Machado de Assis e o leitor 

e que essa relação, por sua vez, institui uma outra a relação entre Brás 

Cubas e o leitor, no quadro da qual a assinatura de Brás Cubas apresenta 

os traços que definem a estrutura geral da assinatura de autor. A ficção 

inaugural do autor suposto consiste precisamente nisso: o autor do livro 

afirma a sua condição de autor ao estipular que o único autor do livro é 

outro (BAPTISTA, 2003a, p. 362-363). 

 

O destaque à ficção, à operação interna – enquanto algo que está presente – faz da 

análise um reforço pelas passagens que a obra de Machado de Assis figura como reparo, 

nas formas diversas de erratas, por exemplo, mas não só no formato de errata: há uma 

disseminação delas como tal e também como autorização ou desautorização do 

andamento da história ou das conclusões no decurso do texto. A totalidade é a própria 

composição das minúcias – a multiplicidade de determinações, na forma de fazer e 

compor os pormenores, por isso não é redução, pois que a totalidade, repleta de detalhes, 

faz conexões e constrói sentidos na elaboração da percepção.  

Nesse grande livro de teoria e crítica que é Autobibliografias, Abel Barros 

Baptista vai mostrando como o edifício está sustentado sempre na ruína. Como exemplo, 

e ao cabo do recorte desse argumento, Machado de Assis é o autor sem destino, não 

enquanto autoridade de escritor, mas como construtor de sentido ao produzir uma obra 

que fortalece o laço não propriamente de conhecimento de uma realidade, mas a vivência 

da experiência dos desenganos. Para Abel Barros Baptista, o livro como objeto a ser feito 

e a assinatura, na forma narrador-autor-editor-personagem, fazem um trabalho de filiação 

ao expoente que no geral a crítica não destacou; pois que não havia nada a descobrir. 

Assinatura como forma de manuseio da escrita e da leitura da obra. Por isso algo como o 

império da ficção, se não estamos exagerando. Vejamos outro trecho do crítico português:  

 

Assim, a assinatura de Machado é, ao mesmo tempo, uma entre outras 

numa rede de assinaturas ficcionais, e aquela que se inscreve a partir 

das outras como assinatura central, mas ocupando um centro que se 

desloca e exige permanente definição. Ou, para recorrer à metáfora, a 

fim de evitar a ideia de um estado original anterior à afecção, o processo 

engendra assinaturas siamesas, nem simplesmente uma assinatura de 

Machado, nem simplesmente várias assinaturas de Machado distintas 

entre si, nem simplesmente uma assinatura de Machado dissolvida na 

rede de assinaturas ficcionais. Em suma, o autor suposto, nem máscara, 

nem testa-de-ferro, nem alter ego, não é um recurso para encobrir, 
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dissimular, mascarar, mistificar ou confundir. O autor suposto, 

repetindo-se ou afirmando-se com a possibilidade de se repetir, é a crise 

da suposição de autor. Talvez mais que crise: ruína (2003a, p. 365). 

 

O apagamento não é um recurso de esconderijo, nem social, nem ficcional, mas é 

a interposição necessária ao objeto da arte romanesca, o que Abel Barros Baptista observa 

a partir de Kristeva, Genette, Derrida e com Cervantes, fazendo com que Machado de 

Assis coincida no ponto de partida e no ponto de chegada. 

Não achamos, por isso, errado dizer que há um outro paradigma a ser construído, 

posto principalmente diante do outro, o sócio-histórico. Chamamos de uma perspectiva 

pós-estruturalista o modo de atuação da teoria e da crítica que Abel Barros Baptista faz, 

e que é, nesse caso, o de dar forma e tratamento distintos ao que a crítica consagrada 

cumpriu, a saber, sua desconfiança como norma.  

 

IV 

 

Para a crítica do ‘paradigma’ dos desconfiados 

 

Depois do declínio inevitável das ideias do alter ego, depois de se ter 

compreendido que é preciso algo mais do que acreditar que Machado 

mostra sem a “fisionomia intima sob a transparência das caretas” 

(Augusto Meyer), os esforços para estabelecer o diálogo e corrigir a 

“anomalia” do livro movem-se e organizam-se no quadro de um 

paradigma estabelecido e legado por Helen Caldwell: é o paradigma 

que trouxe a esperança de separar o “verdadeiro” Machado dos seus 

autores ficcionais, porque, em nome de Machado, chamou os livros 

avulsos à obrigação do pai. É o paradigma do pé atrás (BATPISTA. 

2003, p. 366). 

 

 

Essa armadura do argumento garante a Abel Barros Baptista um grande postulado 

para enfrentar os críticos de Machado de Assis. Estariam todos presos à noção de 

intencionalidade. Em seu ímpeto por afirmar um Machado de Assis que atenda aos 

interesses de suas teorias, colocam Machado de Assis a seu dispor135. Mais até, seria o 

caso de uma análise baseada na busca por um “verdadeiro” Machado de Assis, aquele que 

está sempre a esconder algumas saídas nos labirintos de sua obra. O que funcionaria para 

                                                           
135 Importante reparar que há algum condicionamento da crítica, talvez como natureza de uma atividade 

intelectual, sempre medida por questões que se valorizam mais ou menos. Nesse sentido, o próprio Abel é 

passível do critério (ainda por ser avaliado), ao reclamar um Machado de Assis específico, numa 

reivindicação em olhar Machado de Assis por outra via. 
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acharmos peças de um quebra-cabeça distribuídos ao bom leitor, ao “leitor cuidadoso e 

perspicaz” (John Gledson), não ao ‘ignaro’.  

Está assentado nessa relação o fundamento crítico desse paradigma, que segundo 

Abel, garante a unidade de uma tradição crítica e que, apesar das diferenças anunciadas, 

inclusive pelos partícipes, fomenta como característica um Machado de Assis que dá 

pistas a serem desvendadas e que se deve a um quadro bem construído revelá-las. A 

distância de uma obra como a da crítica americana Helen Caldwell e a de Roberto 

Schwarz está nos tipos e nos resultados das situações a serem verificadas na obra 

machadiana, não exatamente no fundamento que encontraria respaldo na obra de 

Machado de Assis em sua suposta disposição por deixar pelo caminho sugestões a serem 

seguidas. De O Otelo Brasileiro de Machado de Assis (2002) a Um Mestre na Periferia 

do Capitalismo (2000b), o que une os críticos não é o resultado da simbologia de 

Caldwell, nem da perspectiva sócio-histórica de Schwarz, mas a condição da obra de 

Machado de Assis de nos dar achados. A seguir citamos o trecho de Schwarz que Abel 

Barros Baptista ressalta e cita para organizar o argumento; retirado de debate 

(SCHWARZ, R. [et al]. Machado de Assis: um debate (Conversa com Roberto Schwarz). Novos 

Estudos, CEBRAP, n. 29, março, 1991) indicado por nós anteriormente noutro capítulo: 

 

A construção do Machado, extremamente crítica, não foi notada 

enquanto tal nesse período. [...] isso levou tanto tempo para amadurecer, 

ficou tanto tempo fermentando, até que a certa altura dos anos 60 (1960) 

começou a aparecer com a interpretação da americana Helen Caldwell. 

Ela não percebeu o lado social, mas percebeu que o narrador do 

Machado de Assis não era pessoa de boa-fé, que não era para acreditar 

nele. Esse sentimento começou a somar na história da crítica brasileira, 

na verdade, com o Antonio Candido, o Bosi, o Silviano Santiago e – 

sem querer contar vantagem – um pouco comigo também. Enfim, essa 

noção começou a somar dos anos 60 para cá, e ultimamente foi muito 

fortalecida pelos estudos de outro estrangeiro, o John Gledson 

(SCHWARZ apud BAPTISTA, 2003a, p. 368). 

 

 Como discutimos em outro momento, Schwarz desenvolveu sua crítica nessa 

espécie de vácuo, a conversão social da obra de Machado de Assis que, apoiado em uma 

organização literária refinada, altera o estado da situação ou da sua conformidade a uma 

instituição negativa do problema, com aparência positiva. Na sequência seguimos a 

citação do próprio Abel Barros Baptista do texto de Schwarz para sustentar a origem da 

formulação nesses moldes: 
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Acaso ou não, só sessenta anos depois de publicado e de muito 

reeditado o romance [Dom Casmurro], uma professora norte-americana 

(por ser mulher? Por ser estrangeira? Por ser talvez protestante?) 

começou a encarar a figura de Bento Santiago – o Casmurro – com o 

necessário pé atrás (grifo nosso). É como se para o leitor brasileiro as 

implicações abjetas de certas formas de autoridades fossem menos 

visíveis (SCHWARZ apud BAPTISTA, 2003a, 369). 

 

 Aí está a razão fundamental de Abel Barros Baptista estruturar parte de seu 

argumento contra a crítica consolidada. Como se houvesse sempre que não acreditar em 

um autor para acreditar em outro. Pelo que exprimimos, Abel Barros Baptista diz que se 

acredita em todos e em nenhum, porque é o fundamento próprio da escrita como uma 

questão.  

O problema seria não o achado social de Machado de Assis ou sua formulação 

apropriada aos ânimos de uma arte que provoca a própria época e também nos presenteia 

com a continuidade das questões, mas o fundamento do “paradigma do pé atrás” em 

sustentar a busca por uma condição por certo apriorística, o que escamotearia os 

significados da obra machadiana e a inscrição de Machado de Assis como um autor que 

assina e solicita os livros para fundamentar a ficção como objeto e objetivo de negação a 

si próprio, o que lhe garante o não-sumiço e uma outra-presença; isso se pegamos bem o 

espírito da crítica de Abel Barros Baptista. 

 Na solicitação vemos o chamado de um pelo outro, entre os próprios e para fora 

deles também, sempre baseado na constituição do livro. Na ficção de Machado de Assis, 

na publicação dos livros, na modalização dos textos que, em geral, teriam uma publicação 

em periódicos, a face do trabalho que reimprime a novidade da leitura de Abel Barros 

Baptista é a identificação de um ajuste como fundamento da obra, por isso a noção de 

uma consciência impressionante que observamos na obra de Machado de Assis ao não 

incorrer em deslizes ou furos no manejo de personagens ou de estrutura do texto, na 

organização literária da obra, ora com aparência de passageira e numa permanência que 

se faz pela interposição de procedimentos que garantem que ela seja uma arte com ganho 

social, mas principalmente quando eleva o tom da realização dos problemas literários em 

jogo. A repercussão da forma alegórica ou enigmática136 é um exemplo de como se situam 

                                                           
136 No próprio Autobibliografias (2003a, p. 398/420) há uma discussão sobre a melhor definição dessas 

formas. A despeito disso exatamente, conferir como ótimos exemplos o texto de Luiz Costa Lima, “Na face 

de um bruxo” (Dispersa Demanda, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1981.), e o livro de Eugênio Gomes, 

O Enigma de Capitu (1967). 
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as relações entre aproximação social e desenvolvimento da escrita, e/ou distanciamento, 

no plano da forma.  

 Ademais, há um confronto a ser seguido pela frente aberta por Abel Barros 

Baptista nesses juízos. E de alguma maneira é como se o exército fosse forte, mas se 

constituísse dele próprio somente, enquanto que na outra linha de frente há um conjunto 

de posições assumidas no diálogo com os pares já consolidados. Na sua mexida de peças, 

é um outro paradigma que funciona, que se ergue sob esse do “pé atrás”, com os pares 

apoiadores137 dando-lhe entrada no universo brasileiro, para suplantá-lo. Em outra medida 

a disseminação da tradição encontra eco mais imediatamente no universo acadêmico-

universitário e nos estudos machadianos. Mas esse é só um comentário sobre campo. 

 

V 

 

Solicitação como solução crítica e rever para ver mais e diferente 

 

 A noção de solicitação que organiza o argumento do livro e se estende através da 

ficção de Machado de Assis é explicitada mesmo pelo dicionário: 

 

Solicitação. [Do lat. sollicitatione] S. f. 1. Ato ou efeito de solicitar; 

pedido. 2. Pedido insistente; rogo, súplica. 3. Tentação capaz de atrair; 

convite, apelo: as solicitações da sociedade de consumo. 4. Estrut. 

Causa exterior (força, variação de temperatura) capaz de alterar o estado 

de tensão de um corpo ou de nele provocar uma deformação. (Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa apud BAPTISTA, 2003a, p. 

7). 

 

 Na nota inicial sobre o livro Autobibliografias são observados dois pontos, 

citamos o que interessa: 

 

O primeiro: a ficção de Machado de Assis solicita a questão do livro. 

Neste momento, o ponto de partida passa pela determinação dos lugares 

da ficção machadiana em que a questão do livro é solicitada. [...] O 

segundo: a questão do livro solicita a ficção de Machado. É um 

movimento de leitura que corresponderia, em termos correntes, ao 

movimento clássico ou institucional da “dissertação sobre...”: trata-se 

de analisar a ficção de Machado de Assis como ficção do livro em que 

o livro é inviabilizado pela ficção, ou seja, trata-se de solicitar a ação 

do livro na ficção machadiana e a ação desta sobre o livro (2003a, p. 

11). 

                                                           
137 Principalmente por meio do raio de ação dos intelectuais relacionados ao trabalho da Editora da 

Unicamp. 



 

122 
 

 

Em outro trecho do mesmo livro, já para depois do meio do livro, Abel Barros 

Baptista explicita novamente o respaldo em Dom Casmurro para observar e chegar, em 

estruturação das análises sobre os romances, na sua escolha e razão. Citamos, abaixo, 

Abel Barros Baptista: 

 

Apenas mostra a pressuposição básica que me guiou até aqui e que 

deverá ficar comprovada no final: que Dom Casmurro é o paradigma 

da ficção do livro na ficção de Machado de Assis, o romance a solicitar 

privilegiadamente, porque é aquele que mais radicalmente solicita o 

livro e a questão do livro. O ponto de encontro das duas solicitações é 

a questão da resposta: a resposta pelo livro quando o livro, por si, não 

responde às perguntas que lhe fazem nem à exigência de resposta que 

lhe dirigem. Será essa a linha de orientação da minha leitura, que 

procurará mostrar apensas isto:  que a ficção do livro no processo de se 

escrever, a ficção fundamental do romance, atinge um ponto em que se 

coloca ao autor suposto o problema da resposta e que o autor suposto, 

colocado perante a exigência de resposta decide responder pelo livro: 

a distância entre o autor suposto – que chamarei sempre Dom Casmurro 

por razões que ficarão claras mais adiante – e Machado de Assis 

revelar-se-á quando a distância entre Dom Casmurro e o próprio livro 

o impossibilitar de responder por ele (2003a, p. 430). 

 

Rever aqui os episódios confrontados com as leituras, fundamentalmente as de 

Helen Caldwell (o paradigma original dessa tradição), presentes em Autobibliografias, 

retirados do livro Dom Casmurro138, seria por certo importante, mas superaria as 

pretensões desse trabalho. Para indicação do confronto em questão na análise do texto 

machadiano, podemos observar a discussão sobre o capítulo LIV (“Panegírico de Santa 

Mônica”), em que há apresentação de um encontro entre ex-seminaristas e a memória das 

situações e também de um texto, o panegírico, que ao não ser de reminiscência clara seria 

uma espécie de recomendação sobre o remendo das lembranças. Para Caldwell seria uma 

solução do autor para o questionamento da autoridade de Dom Casmurro, o narrador. Para 

Abel Barros Baptista não faz sentido basear a resolução do enigma de Capitu nesse 

episódio; já que constitui o preceito da narrativa como um todo entregar a decisão ao 

leitor e, portanto, não há interesse demonstrado em salvar os princípios ideológicos de 

Machado de Assis como autor, e, tampouco, condenar Dom Casmurro139, o narrador. Isso 

vai se dar também na discussão sobre os dois últimos capítulos de Dom Casmurro, por 

                                                           
138 Cf. sobre a fortuna crítica de Dom Casmurro: FRANCHETTI, Paulo. “Apresentação”. In: Dom 

Casmurro / Machado de Assis. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008 (Edição crítica). 
139 Copiamos Abel Barros Baptista nesse quesito. Ao se referir ao livro estará em itálico, ao narrador 

propriamente em letra sem destaque. 
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certo as certezas imprecisas de Dom Casmurro, o que faz Abel confrontar o que ele chama 

de os “herdeiros modernos”, Silviano Santiago propriamente, e por extensão Roberto 

Schwarz e John Gledson (crítico de língua inglesa). 

Ressaltando a definição crítica sobre Helen Caldwell, afirma Abel: 

 

[...] Caldwell fez da leitura de Dom Casmurro uma sessão de tribunal, 

reduziu todo o livro de Dom Casmurro a um libelo acusatório contra 

Capitu, interpelou o leitor para que ocupasse a banca do júri, colocou-

se a si mesma no lugar de defesa e apresentou the case for Capitu – tudo 

como se cumprisse uma tarefa claramente assinalada por Machado aos 

leitores de Dom Casmurro e que apenas a inépcia dos predecessores de 

Caldwell teria impedido de cumprir (2003a, p. 377). 

 

 A contribuição inegável de Caldwell, no que pese a relação com Otelo de 

Shakespeare, por exemplo, ficaria legado ao quadro traçado. Abel Barros Baptista 

observa que: “Um legado nunca se transmite como um todo indiviso, mas num processo 

que implica escolha, seleção, crítica” (2003a, p. 381). Com isso os elementos conjurados 

fomentam o tipo de intencionalismo e o jogo social e ideológico que estariam garantindo 

a leitura de Schwarz e Gledson. Silviano Santiago dá esse tom em seu famoso “Retórica 

da verossimilhança” (In: Machado de Assis, Obra completa, 2008) ao dizer que Machado 

de Assis quis e que armou um edifício arquitetado e engajado em sua crítica aos modos 

do narrador de feição brasileira. Há um resumo claro dos “princípios do paradigma”, a 

seguir, no mesmo Autobibliografias, que citamos: 

 

O paradigma do pé atrás assenta, portanto, em dois princípios básicos, 

qualquer deles perfeitamente ativo no livro de Helen Cadwell. Por um 

lado, é um paradigma intencionalista: promove uma leitura que assume 

como seu objetivo essencial definir ou delimitar com rigor e de uma vez 

por todas a intenção do autor, isto é, e convém esclarecer, a intenção de 

Machado de Assis ao recorrer a autores ficcionais. Em segundo lugar, 

a leitura opera na pressuposição, que não chega a ser interrogada e, 

muitas vezes, nem sequer explicitada, de que Machado instala autores 

supostos ou para fazer de cada um deles um seu porta-voz, ou para 

atacar o ponto de vista que representam, pelo que, uma vez superado ou 

inviabilizado o primeiro termo da alternativa, a intenção de Machado 

se determina e, mais ainda, só pode ser determinada colocando o autor 

suposto sob suspeição, lendo contra a narrativa, lendo contra o 

narrador, porque todo o livro, onde apenas o autor suposto fala, é 

verdadeira e intencionalmente escrito contra o autor suposto, nisso 

consistindo a originalidade artística de Machado. O paradigma do pé 

atrás pressupõe, assim, que o autor suposto domina em pleno o seu 

livro, que seria expressão autentica e adequada da sua intenção única e 

decidível, e deve a essa pressuposição a garantia de que a intenção de 

Machado é ela própria coerente e decidível: é preciso que Dom 
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Casmurro seja o livro de Dom Casmurro para que possa ser o livro de 

Machado de Assis. Como escreve John Gledson (Gledson 1984: 10.) no 

começo do seu estudo sobre Dom Casmurro, no que poderíamos tomar 

como proclamação quase perfeita do paradigma: “O sentido de 

Machado pode ser atingido, mas apenas através da plena compreensão 

de Bento e do modo como usa a linguagem.”  (2003a, p. 399). 

 

 Na concepção de Abel Barros Baptista, como lemos, anunciada na própria crítica, 

há a pressuposição de que se deve lutar por um Machado de Assis que possa ser lido 

independente de condicionamentos que conciliem um olhar crítico em específico, 

deixando para a própria ficção suas condições de possibilidade enquanto literatura. 

 A desconstrução dessa chave, de que há uma armadilha bem costurada e sedutora 

na obra de Machado de Assis, é uma presença pertinente na crítica de Abel Barros 

Baptista. Ele não se dedica em específico ao fundamento de Roberto Schwarz, bastante 

repercutido, que é a “teoria da volubilidade”; supomos, que não o faz por não se dispor a 

recuperar os dados sociológicos da questão e mais propriamente por Abel Barros Baptista 

tratar da questão da autoria e da assinatura, que enquanto tema/conceito da “volubilidade” 

é formulado por Schwarz ao analisar os livros da segunda-fase em primeira pessoa 

escritos contra o pseudo-autor ou contra o autor ficcional em Machado de Assis. Os 

termos, de cada um, são outros, portanto. A “volubilidade” é a perspectiva na qual 

Schwarz vê Machado de Assis e sua obra romanesca, o seu desenvolvimento e sua 

afirmação, para daí situar os recursos irônicos e diversificados que trazem nuances ao 

escritor. Já vimos como é uma chave que tenda a abrir várias portas. Abel Barros Baptista 

não faz essa discussão, talvez isso seja um sintoma da questão que cercamos, enquanto 

se diz de alguma polêmica ou divergência sem empatia. 

 Valoriza Gledson140 como o melhor leitor que herda essa tradição e lhe observa a 

indistinta marca de uma pesquisa que tem um cunho detetivesco e historicizante (destaque 

nosso). Vejamos em suas próprias palavras: 

 

Quero dizer, enfim, não apenas que o trabalho de Gledson está marcado 

pela tensão entre uma intenção situada num contexto histórico e uma 

                                                           
140 O diálogo intelectual entre Abel e Gledson ocorre como repercussão desse debate sobre as tradições e 

análises machadianas como um todo. As considerações, críticas, mas menos conflitivas com o crítico de 

língua inglesa rendeu uma continuidade interessante de se notar. Gledson, reconhecido e com bom diálogo 

com a tradição brasileira, escreveu, ao menos dois textos sobre os livros de Abel, saudando e reparando a 

presença das obras e dos argumentos. Um deles publicado na revista (portuguesa) Colóquio/Letras, sobre 

A formação do nome (edição brasileira), e o outro no jornal (brasileiro) Folha de S. Paulo sobre 

Autobibliografias, em forma de resenha crítica. São eles, cf: “Machado de Assis: os vários nomes”, 

Colóquio/Letras, nº 127/129, janeiro de 1993, p. 248-250; e: “Rapto do narrador” In: Caderno Mais, Folha 

de S. Paulo, São Paulo, Domingo, 28 de Março, 1999. 
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estrutura que o ultrapassa, mas ainda e sobretudo que é nele que as 

contradições inerentes ao paradigma do pé atrás mais claramente se 

revelam. O trabalho de Gledson comprova que o paradigma do pé atrás 

só pode ser um paradigma intencionalista, e comprova, do mesmo 

passo, que o intencionalismo consequente é aquele que tarde ou cedo 

enfrenta inevitavelmente a ruína da intenção de Machado. A noção do 

deceptive realism, que orienta todo o trabalho machadiano de Gledson, 

serve-lhe para contornar a dificuldade, se não mesmo para a mascarar: 

mantém como centro de gravidade das suas leituras a referência ao 

contexto histórico dos romances de Machado, e esconde a falha maior, 

a saber, que tais leituras não sabem o que fazer com a sobrevivência dos 

romances além desse contexto histórico (2003a, p. 397). 

 

 Se no procedimento de Machado de Assis há um capricho e um desengano, é do 

âmbito da confusão na feitura de uma arte auto-acusatória que se trata. Para ressalvar a 

dimensão do não descoberto, Abel Barros Baptista diferencia o trabalho de John Gledson 

e Roberto Schwarz pelo nível de admissão dos recursos complexos da construção artística 

de Machado de Assis. O caráter ideológico e a tese da inversão imbricada são modos de 

definir a diferença na encruzilhada de um mesmo paradigma, no caso, o do pé atrás, 

segundo o descrito. Achamos válido citar uma nota enfática de Abel, em 

Autobibliografias, a esse respeito: 

 

Convém recordar que Schwarz se demarca do “intencionalismo” de um 

John Gledson, cujos estudos machadianos se situam na mesma linha e 

se reclama um “intencionalista confesso” (Gledson 1984: 11). Numa 

recensão crítica do livro de Gledson sobre Dom Casmurro, Schwarz 

explicita a divergência: “[...] intenções não são o mesmo que resultados 

artísticos, e se Gledson convence plenamente quanto às primeiras, 

persuade menos, até onde posso ver, no tocante aos segundos. Neste 

aspecto cabe uma divergência com o seu ponto de vista crítico, o qual 

dá mais peso à intenção do escritor que à configuração da obra.” 

(Schwarz 1991c: 187.) Teremos oportunidade de avaliar o lugar e a 

contribuição de Gledson, pelo que não vale aqui senão adiantar que o 

interesse maior do seu trabalho consiste precisamente em partir da 

“configuração da obra” para a “intenção do autor”, se se quiser, em 

mostrar de que modo a “feição do livro” se articula com a intenção do 

seu autor: nessa perspectiva, Gledson apenas assume expressamente 

uma exigência inerente ao paradigma do pé atrás. Uma leitura de 

desmascaramento, contra o autor ficcional, como Schwarz, Gledson, 

Santiago ou Caldwell a praticam, perderia a orientação crítica e a sua 

fonte de legitimidade se não pressupusesse uma intenção de autor e se 

não se guiasse no sentido da sua determinação. Neste sentido, Schwarz 

não pode prescindir da intenção de autor: é ela que lhe permite dar 

sentido crítico à ideia de que os livros são escritos contra o autor 

ficcional, valorizando a crítica feroz e rejeitando a apologia. Por isso, a 

diferença que o separa de Gledson, neste ponto, é apenas a que separa 

um intencionalista confesso de um intencionalista camuflado  

(2003a, p. 559). 
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 Nessa passagem está demarcado algum pendor ao trabalho intencionalista de 

Gledson, que ao menos o assume enquanto tal. Ao dizer que Gledson é um intencionalista 

confesso e Schwarz um intencionalista camuflado, Abel Barros Baptista atira, talvez, no 

centro da abordagem de crítico literário que Schwarz mais preze a respeito de suas 

próprias investidas: o jogo dialético que entremeia o movimento dos elementos 

envolvidos na produção e na apreensão de uma obra literária. Se Gledson falha é por uma 

operação coerente ao seu escopo, já Schwarz seria por escamotear suas motivações. 

Talvez se trate da natureza mesma da dialética de Schwarz a formulação em sentido 

móvel. Mas não nos cabe aqui o papel irrestrito de defesa.  

Parece-nos que, exagerada, essa diatribe funciona como um apagamento do 

serviço prestado à interpretação da obra machadiana. Também não nos cabe vitimização. 

Em um juízo, enxergamos a tentativa de Schwarz em colocar seu próprio trabalho numa 

relação no qual estética e política não se separam, e que a condução ideológica está nos 

traços do autor a ser analisado. Seria factível que Schwarz estivesse se escorregando de 

uma apropriação ou de semelhanças vislumbradas, mas como nos caminhos da crítica se 

movem corpos em conjunto, é interessante e da sua natureza que os próprios envolvidos 

legitimados, e agora também Abel Barros Baptista, estejam prontos para o jogo, uma 

corrida e seus atalhos. 

 É de se notar como Marx, Nietzsche e Freud, os herdeiros da filosofia moderna, 

são os “mestres da suspeita”, de acordo com “comentários feitos por Paul Ricoeur e 

Michel Foucault” (ZUBEN, 2008), e que com Abel Barros Baptista, esse paradigma se 

desfaça pela dispensa da suspeita. Nesse sentido, insistimos para a atenção ao mote 

subentendido da construção de outro paradigma. Se o amparo de uma perspectiva está em 

remexer a análise a partir dos símbolos e ideias da cultura, por outra perspectiva está em 

colocar em funcionamento o questionamento da arte, do modo como Machado de Assis 

teria feito, tal qual Cervantes, ao fundar o romance já em condição própria de crise, 

portanto. 

Dando vazão ao problema das distinções entre os que exercem a crítica em 

questão, Abel Barros Baptista condiciona e qualifica o jogo entre Schwarz e Caldwell:  

 

O conteúdo ideológico partícula dos discursos críticos gerados no 

quadro do paradigma do pé atrás não é muito relevante, e aliás percebe-

se a grande diferença que, desse ponto de vista, separa Helen Caldwell 

de Roberto Schwarz. O essencial reside, ainda e sempre, numa 
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concepção do livro que encara a leitura como um sucedâneo de uma 

conversa com o autor, animada da finalidade de lhe extrair dos livros 

uma verdade decidível e, no caso de Machado, aceitável e conforme ao 

estatuto de superioridade literária que conquistou no Brasil. Mas tal 

concepção é incompatível com a ficção romanesca e com a ficção 

romanesca do livro – incompatível, numa palavra, com a 

responsabilidade da não-resposta que define o romancista. Por isso, é 

inútil discutir se Machado era ou não um escritor empenhado, lúcido, 

crítico das instituições e das ideias do seu tempo: ele era, antes de tudo, 

se não apenas, um romancista, e por isso toda a sua obra se foi erguendo 

contra aquela ideia de livro, de romance e de literatura (2003a, p. 400). 

 

Há uma equivalência entre as nuances dos críticos em prol de outra análise. Mas 

antes disso, Abel Barros Baptista desloca o papel que foi dirigido a Machado de Assis, 

não importando se era ou não factível, mas em que pesa a pena machadiana enquanto tal, 

antes de qualquer coisa. Esperamos que no decorrer do trabalho tenha ficado delineado a 

discriminação da crítica em assumir um perfil do escritor, que, por vezes, varia, conforme 

observamos. Nesse perfil, há o destaque de mais ou menos afeito às instituições, como 

figura pública, por exemplo, o que na verdade não chega a ser problema, já que se sabe 

que Machado de Assis direciona seus esforços literários como um processo de 

organização de uma sensibilidade, que seja nisso um escritor com outra ideia de literatura, 

romance, livro ou obra, questão essa muito importante. 

 

 

VI 

 

A experiência da literatura como a experiência do estranhamento: entre o 

localismo e o universalismo 

 

Adiante com o debate, dois ensaios de Abel Barros Baptista, irmãos, tratam do 

recorte do localismo x universalismo. São eles: “Ideia de literatura brasileira como 

propósito cosmopolita” (2009) e “O propósito cosmopolita” (2014), derivado do 

primeiro, que além de considerações sobre a visão a respeito de literatura brasileira, e o 

lugar de onde se vê, é uma polêmica direta com o ensaio de Schwarz: “Leituras em 

competição” (originalmente de 2006), também fundado no recorte e na problemática. 

Abel se respalda na tentativa de se desfazer da ideia que bloquearia a literatura da sua 
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verdadeira finalidade, que é nos tornar estranhos141 nesse mundo. O ensaio de 2009 é um 

convite da Abralic (Associação Brasileira de Literatura Comparada) para escrever um 

artigo sobre a literatura brasileira como estudos vindo do exterior (p. 61). A discussão 

inicial de Abel Barros Baptista gira em torno dessa possibilidade e de como chamamos, 

nós brasileiros, de exterior o que vem de fora do país os estudos sobre a literatura 

brasileira, e que não deveriam ser vistos como vindos de fora, ou exterior, ou que, ao 

menos, em Portugal se nomeariam como estudos estrangeiros e não como estudos do 

exterior. Esse destaque cabe para mostrar como a problemática reforça um aspecto, 

digamos, “bairrista”. Para além das anotações sobre a construção do enunciado na língua, 

ou no modo brasileiro e no modo português de se dizer sobre o que vem de fora, há o 

tratamento sobre como poderíamos, com isso, observar formas de se entender a relação 

com os produtos culturais locais. Num lance de alta ironia, Abel Barros Baptista afirma: 

 

Então, esses académicos, que viajam por causa da literatura que não se 

fez na sua terra, ilustram este princípio estranho: as pessoas têm 

necessidade de viajar porque as ideias e os estudos, não se prendendo a 

nenhum espaço delimitado por fronteiras, não podem nem precisam de 

viajar. Nesse sentido, aqueles que, literal ou figuradamente, vão de um 

país a outro por causa da literatura, nunca serão estrangeiros, mas 

hóspedes, e em princípio hóspedes de honra, quase cidadãos honorários. 

Note-se que, sem eles, é provável que hoje pagássemos a Berlusconi 

para ler a Divina comédia, modalidade decerto muito inconveniente de 

prestar tributo ao princípio de nacionalidade em literatura (2009, p. 63). 

 

Aqui já se explicita a tentativa de fazer da literatura um produto da cultura 

mundial, não devendo figurar entre os leitores qualquer dívida que não possa ser saldada 

pelo ativamento da leitura em si. O confronto com a perspectiva de Schwarz se apresenta 

já numa nota que trata de artigo a ser melhor destacado a seguir. Ao nosso ver, seria 

interessante prover de sentido mais profundo essa reserva quanto ao localismo. É certo 

que a literatura de um país não é só de um país, e nisso cabe toda a acidez com que se 

pode ver Berlusconi como guarda da Divina Comédia. Ainda que um exagero, há sentido 

em desfazer desse nacionalismo literário quando ele se vê proprietário da expressão 

artística, mas ao mesmo tempo é um temor que soa desnecessário, pois, como sabemos, 

nem em tempos de ditadura o produto da cultura esteve apartado do mundo. Sabendo das 

circunstâncias atuais de maior fluxo entre umas particularidades e outras particularidades, 

                                                           
141 Em entrevista ao jornal O Globo, em 17/11/2011 

(www.oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2011/09/17/abel-barros-baptista-os-bons-livros-nos-tornam-

estrangeiros-406041.asp); também nos dois ensaios, quando a questão é melhor instruída. 
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ou a de menor generalidade, parece que se corre o risco do esvaziamento e da dificuldade 

de nexos históricos. 

No que interessa aqui, é insinuante que o peso dado pelas perspectivas ao que 

determina ou influência, ou mesmo organiza, o produto da cultura, sua literatura, parte de 

princípios distintos; e há um contínuo esforço de cada qual das posturas críticas, para não 

nos eximirmos do que o acúmulo ou transmissão do postulado pode ter de relevante. Ver 

a literatura de Machado de Assis como brasileira stricto sensu ou como universal exigirá 

mais do que análise, parece, já que ao fazê-la encontramos constantes vínculos com as 

tipologias empregadas. E nisso cabe a distinção machadiana. Isso quer dizer que Machado 

de Assis é um brasileiro universal. Como também que de acordo com os critérios 

definidos se dará a porta de entrada e de saída do escritor, como nome e como cultura 

brasileira elevada. Por isso reparamos haver um campo de batalha a ser tomado, os 

argumentos fazem o papel de arsenal, e certamente os sobreviventes terão ganhos – que 

não se quedem todos.  

O sentido valioso em observar que o exterior é mais do que o que vem de fora 

tende a reposicionar a interação entre as literaturas (BAPTISTA, Abel Barros, 2009, p. 

63). Na validação dos estudos está o campo no qual se sedia o olhar de intérprete. Isso 

corrobora, ao que parece, o que vimos até aqui demonstrando de modo secundário, a 

saber, a constituição de um espaço de legitimidade do tipo de argumento e abordagem 

quanto ao fenômeno Machado de Assis e o ponto de vista sobre a cultura brasileira. Os 

termos do impasse sobre de onde vem o recurso de garantias e de como abordá-los 

acabam, por fim, a se aproximarem, de forma a se amalgamar, mesmo que com rastros 

dos componentes. Vejamos a exposição de Abel Barros Baptista, artigo citado:  

 

Eis o dilema: aquele académico que viaja para outro lado por causa da 

literatura, e no propósito do estudo dela, deve pretender tornar-se 

interior apesar de estrangeiro ou, antes, esforçar-se por se manter 

exterior porque estrangeiro? Qualquer estudo implica legitimidade e 

reconhecimento, que ou provêm do interior da instituição em que se 

trabalha ou do exterior dela, ou até de ambos: o reconhecimento 

decisivo do brasilianista, da importância do seu estudo e da relevância 

da sua pesquisa, há-de vir do exterior ou de algum interior do Brasil? 

Ou o factor decisivo estará antes nesse outro interior que é a instituição 

exterior, não brasileira, que ao brasilianista lhe paga essas viagens e 

esses estudos? E em nome de quê, de que padrões ou critérios, essa 

instituição o avalia? Acaso da capacidade de se tornar estrangeiro para 

não ser estrangeiro no país da literatura que estuda? (2009, p. 64). 
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Observa-se a conturbada relação e como se impõe vislumbrar o duplo vínculo ou 

o mesmo, por ser diferente, já constando que percorrer os campos, não é só poder mas 

não se exime dele; não é só particularidade, mas não se faz sem ela; não é o não-diferente, 

porque é pelo espaço de definição que se disputa. Numa inversão de equivalências, como 

leitor assíduo de Machado de Assis e da tradição que advém do estruturalismo, citamos, 

para isso, Abel Barros Baptista que analisa da seguinte maneira: 

 

Outra pertinência da distinção entre “exterior” e “estrangeiro” residiria 

então em que o “exterior” tem aptidão superior à de “estrangeiro” para 

referir situações que envolvem instituições, disciplinas ou paradigmas. 

Trabalhar no exterior de um paradigma pode ser mais perturbador do 

que trabalhar no exterior de uma disciplina ou de uma instituição; 

trabalhar no interior de um paradigma pode ser condição necessária 

para trabalhar no interior de uma disciplina e de uma instituição. Em 

todo caso, o interior tornou-se demasiado escuro para que se consiga ler 

nele com nitidez. A impossibilidade do interior bem circunscrito 

decorre da dissolução da autonomia numa rede de instâncias por 

definição exteriores, fundações, agências governamentais, outras 

universidades, editoras, centros de pesquisa, numa rede 

tendencialmente tão diversificada no mapa como similar nos padrões e 

critérios de avaliação. Exterior deixou de significar estrangeiro: no 

mundo universitário, desde logo, o interior não é nacional senão 

depreciativamente, e o reconhecimento do pesquisador ultrapassa já 

não apenas a nação, mas as próprias disciplinas. Eis outra forma de 

dizer que o universal não existe: porque o local se tornou impossível. 

(2009, p. 64). 

 

 Se não for preconceito, diremos que, sem dúvida, sua legitimidade de português 

estudioso de Machado de Assis, o brasileiro universal, está em vias de se resolver 

argumentativamente. E o trabalho sobre os sentidos dos paradigmas fica como algo que 

deverá ressoar em direção aos significados da dita inversão das equivalências, tornando-

a o seu polo avesso, o que é garantido como desconstrução da medição local do escritor. 

Por ver no nacional a forma de interior, e o no universal a forma do exterior, Abel 

direciona suas forças para essa distinção e propõe a noção de cosmopolita para lidar 

melhor com as possibilidades de leitura. Acompanhemos o desfecho desse tratamento: 

 

Ora, uma literatura, como a brasileira, que se representa 

hegemonicamente como construção que circunscreve o interior para 

que coincida com o nacional, não podia senão ser muitíssimo sensível 

à diferença entre exterior e estrangeiro. E há-de ser particularmente 

sensível à presença do estrangeiro no seu interior – e sobretudo à 

projecção desse interior no exterior indeterminado do “estrangeiro”. O 

que se deve então legitimamente exigir ao brasilianista? Que estude e 

divulgue o Brasil de que a literatura brasileira fala ou, antes, estude e 
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divulgue a razão de a literatura falar do Brasil? Que se interesse pela 

realidade nacional brasileira ou, antes, pelo interesse da literatura 

brasileira pela realidade nacional brasileira? Que se torne porta-voz de 

uma literatura entendida como representação do Brasil, no sentido 

mimético e no diplomático, ou, antes, analise o processo por meio do 

qual no Brasil se procurou construir uma literatura entendida como 

representação do Brasil?  

Proponho designar cosmopolita a perspectiva que estabelece essas 

distinções e argumenta em favor do segundo termo da alternativa, que 

preserva a relação com a literatura, enquanto o primeiro a subordina a 

uma qualquer relação com o Brasil. O propósito cosmopolita leva em 

conta o desejo de criação de uma literatura a que os brasileiros possam 

chamar sua, mas postula que tal desejo não se confunde com o que eles 

ou todos nós chamamos literatura brasileira – nem é o único guia, muito 

menos o melhor, para a conhecer.  

O propósito cosmopolita não consiste, portanto, em negar a 

nacionalidade da literatura brasileira em nome de uma natureza 

intemporal e transcultural da literatura; tampouco em afirmá-la ou 

sequer reconhecê-la: consiste, sim, em reconhecer o desejo de 

nacionalidade, delimitá-lo historicamente, desnaturalizá-lo e, enfim, 

identificá-lo como uma das forças da literatura moderna em acção no 

Brasil, como, aliás, noutras nações. Filiando-se, enfim, na linhagem que 

o primeiro grande espírito cosmopolita do Brasil, Machado de Assis, 

inaugurou com o célebre “instinto de nacionalidade” (2009, p. 65). 

 

 

*** 

 

 

A estratégia passa pela recolocação do cosmopolitismo, em seu ideal kantiano, 

com o Goethe da literatura universal ou mundial142, e chega na sugestão de que Schwarz 

está dotando seus passos de um certo “panelismo”, ao exigir uma brasilidade, no 

confronto entre “leitura nacional” e a “leitura universal”, no artigo “Leituras em 

competição” (2012). Fundamentalmente, porque o crítico brasileiro sustenta sua 

contraposição a partir da leitura de um artigo de Michael Wood (“Master among the 

ruins”, In: New York Review of Books) que discute novas traduções de Machado de Assis 

e contribuições críticas publicadas em língua inglesa. Entre eles está principalmente o 

livro Um Mestre na periferia do capitalismo, de Schwarz. Vejamos os termos mais exatos 

de Abel Barros Baptista ao analisar a problemática: 

 

Schwarz refere expressamente ao artigo, classifica-o de “resenha 

abrangente e consagradora do romance machadiano”, sublinha que 

                                                           
142 Faremos uma breve discussão final, em tópico a seguir, sobre a questão.  
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apresenta questões difíceis e incontornáveis que definem a cena do 

debate entre a “leitura nacional” e a “leitura internacional”, e refere, 

numa proposição intercalada, quase desapercebida, que Michael Wood 

“leva em conta a crítica brasileira”. Ora, sendo certo que a resenha 

dedica boa parte do seu espaço ao conjunto dos romances machadianos 

da segunda fase, não deixa de ser também uma resenha crítica da 

tradução inglesa do livro de Schwarz, Um Mestre na periferia do 

capitalismo: e é essa a forma, porque não se encontra outra, de “levar 

em conta a crítica brasileira”. Para dizer logo tudo, aquilo que Schwarz 

apresenta sob a égide da distinção entre “leitura nacional” e “leitura 

internacional” são elaborações em resposta a observações críticas que 

Michael Wood coloca ao trabalho crítico de Roberto Schwarz, mais 

precisamente uma restrição fundamental, como já veremos (2014, p. 

23). 

 

Sobre as restrições ou incorporação do crítico estrangeiro pela leitura formulada 

por Schwarz, e nesse sentido por essa tradição, Abel Barros Baptista afirma:  

 

Não há lugar, nessa distinção, para o estrangeiro que se interessa por 

Machado mas não se interessa pelo Brasil. Essa condição é inconcebível 

para Schwarz. O estrangeiro que se integrou na “leitura nacional” 

representa o êxito do paradigma nacional, a força e a capacidade de 

atrair os outros ao espaço doméstico e principalmente representa uma 

promessa de viabilidade de domínio sobre todos os que se interessam e 

venham a interessar-se por Machado. A “leitura nacional” não é 

hospitaleira, ou é hospitaleira com muitíssimas condições: afinal apenas 

aceita aqueles que derem garantias sólidas de não perturbarem a 

segurança interna. O estranho estrangeiro, o inassimilável, do exterior 

ou do interior, representa a total impossibilidade de governar os 

interesses, as paixões, os procedimentos e as razões daqueles que se 

dedicam à leitura, ao ensino e à divulgação da obra machadiana: não 

tanto aqueles que ameaçam a nacionalidade de Machado, mas aqueles 

que exemplificam que essa ameaça é não só inerente à obra machadiana 

como é por ele procurada desde o início (2014, p. 29). 

 

O texto de Roberto Schwarz foi publicado em 2006 e lido na ocasião de abertura 

do Simpósio que a Unesp realizou, em 2008, comemorando o centenário de morte de 

Machado de Assis (“Caminhos cruzados: Machado de Assis pela crítica mundial”). O 

contexto era interessante para o tratamento, pois seria um balanço e um contraponto aos 

críticos estrangeiros que vieram somar às reflexões sobre Machado de Assis. Roberto 

Schwarz, talvez, não quisesse, na ocasião, avançar mais em outras problemáticas que 

resultaram da discussão logo que o texto foi publicado na Revista Novos Estudos, do 
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Cebrap, apesar da provável notícia do texto de Michael Wood, “Entre Paris e Itaguaí” 

(Novos Estudos, março, 2009)143. 

Esse Simpósio tinha essa dimensão também internacional. Abel esteve presente, 

com duas participações programadas, em uma delas tivemos uma interlocução pouca 

amistosa intelectualmente entre os protagonistas do nosso recorte. Na palestra de Abel 

Barros Baptista, Schwarz pede a palavra ao final, como perguntador, na plateia, e 

questiona de modo preciso e inflexível quanto às considerações sobre o famoso 

“sentimento íntimo” e as “cores locais”, que Machado de Assis trata em seu “Instinto de 

nacionalidade”. Ele reafirmava, com isso, uma posição, discutida em nossa análise, de 

que Machado de Assis tinha clareza e não estava abolindo os elementos locais, mas 

relacionando-os aos preceitos universais, sem exclusão, mas, segundo Schwarz, em 

debate sobremaneira com os temas brasileiros e afirmando uma posição sobre eles. O 

vídeo desse momento se encontra no Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=BGIR1mfvEYU ), com duração de 05:43 minutos. 

Não temos a fala de Abel Barros Baptista, nem a que antecede, nem a posterior, se há. O 

vídeo é, no mínimo, curioso. Em livro com as contribuições desse Simpósio, de título 

“Machado de Assis e a crítica internacional” (ANTUNES; MOTTA, 2009), não figura 

texto de Abel Barros Baptista; estão presentes vários dos palestrantes do Simpósio, 

também o texto de Schwarz, lido na ocasião. Há aí um pouco do retrato da diatribe, e o 

que certamente coloca Machado de Assis, mais ainda, nesse fluxo de percepções, para 

além-mar, e para dentro de suas profundezas. 

 

A questão como um todo exigiria mais de nós. Mas de todo modo percebemos em 

disputa um olhar sobre Machado de Assis e sua particularidade, não através de sua 

brasilidade, pois em que pese a nacionalidade, segundo o que vimos nos fundamentos e 

em análises de outros textos de Abel Barros Baptista, nos livros, principalmente aqui 

presentes, é a sua preocupação em refundar um Machado de Assis que está na leitura da 

construção de sentido dos textos mesmos de Machado de Assis, como uma variedade de 

procedimentos dada pela orientação ficcional de um grande criador.  Se trata aqui, 

portanto, de visões distintas as duas perspectivas destacadas, mesmo que façam uso 

                                                           
143 Texto esse lido na Universidade de Princeton em janeiro de 2009, com citação ao texto de Schwarz, e 

certamente já conhecido, noticiado, no mínimo, a Schwarz, ou mesmo com alguma expectativa de resposta 

– suposição essa por eles estarem em diálogo constante (vide a revista de publicação em comum e com 

grande presença de Roberto Schwarz em outros números). 
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contínuo de postulados e informações que uma legou a outra (ganhos para os estudos 

machadianos), ou que constituíram na elaboração de suas análises e teses. Otto Maria 

Carpeaux estava certo quando disse sobre Machado de Assis: “Sua ‘intemporalidade’ 

será, um dia, problema difícil para os teóricos da crítica literária” (1979, p. 159). 

 

 

VII 

 

Fluxos do mundo literário bifurcado ou unificado: de onde se vê 

 

 

“Atualmente, literatura nacional é algo que pouco significa: a idade da 

literatura mundial está começando e todos devem colaborar para 

apressar seu advento (Goethe para Eckermann, em 1827).” 

 

 

Na Correspondência (2010) entre Goethe e Schiller, que vai de 1794 a 1803, é 

comum notas dos tradutores que esclarecem a referência a textos do oriente, nórdicos, e 

de regiões pouco notados pelas luzes europeias como objeto de leitura e de tradução por 

parte, principalmente, de Goethe. Como se fosse não só necessário conhecer, mas praticar 

os vínculos com os formatos e tradições inscritas em outras partes do mundo. Mais até, 

que esse fluxo era a própria condição de exercer um pensamento ativo e escrutinador do 

que havia de mais amplo e profundo. A aura disso tudo tem um quê de romantismo e 

crença na razão, é claro. 

Izabela Maria Furtado Kestler, estudiosa de literatura alemã, do quadro de 

docentes da UFRJ, em um artigo para um dossiê sobre Goethe da Revista Cult 

(Novembro, 2008, Edição 130), escreve sobre o tema em “O conceito de literatura 

universal em Goethe”. Na apresentação da noção de Weltliteratur, seu contexto e 

características, é interessante notar como o espírito goetheano é ocupado com a tarefa de 

uma literatura que se dirija ao mundo sabendo dos vínculos com o que haveria de mais 

humano. Essa integração, para aqueles de uma cultura erudita tão variada e ainda não 

realizados como nação é promissora para o desempenho dos sentimentos estéticos que 

unem o que já teria se afastado em função das mudanças modernas144. Esse unir o que 

                                                           
144 Tese de Kant – para dizer de ‘natureza’ e ‘razão’, ou ‘razão pura’ e ‘razão prática’ – ao justificar sua 

Crítica do juízo, e de Schiller ao elaborar o sentido de harmonia da arte em sua Educação estética do 

homem. 
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está separado se dá repleto de incongruências e contradições, mas é um trabalho legado 

por um desejo de conhecimento significativo. Vejamos um trecho do artigo:  

 

A idéia de Weltliteratur é apresentada programaticamente e exposta em 

cartas, comentários e resenhas exatamente entre os anos de 1827 e 1830, 

ou seja, quando Goethe se empenha em concluir a segunda parte da 

tragédia do Fausto. Assim ele se expressa em conversa com seu 

secretário Johann Peter Eckermann: “Cada vez mais me convenço (…) 

de que a poesia é uma propriedade comum à humanidade, que por toda 

a parte e em todas as épocas surge em centenas e centenas de criaturas. 

(…) Apraz-me por isso observar outras nações e sugiro a cada um que 

faça o mesmo. A literatura nacional não significa grande coisa, a época 

é da literatura mundial e todos nós devemos contribuir para apressar o 

surgimento dessa época.” (31 de janeiro de 1827). É também nesse 

mesmo sentido que Karl Marx e Friedrich Engels utilizam o conceito 

de Weltliteratur no Manifesto do Partido Comunista de 1848. Os 

autores destacam que pela exploração do mercado mundial, a burguesia 

imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os 

países. Com isso, o isolamento entre as nações a auto-suficiência dão 

lugar à circulação universal tanto dos produtos materiais quanto dos 

intelectuais. Esses últimos passam a ser assim de domínio geral. Esse 

quadro de interdepedência e de circulação universal impossibilita de um 

lado a manutenção do isolamento das nações e de outro faz surgir das 

muitas literaturas nacionais uma literatura mundial (KESTLER, 2008). 

 

Conhecemos pela teoria econômica de Marx e o papel desempenhado pela 

burguesia como o desenvolvimento do capitalismo cuidou de diminuir essas fronteiras. O 

que não significa eliminar a diferença entre as culturas. Nesse sistema de padronização, 

no âmbito econômico, ou no que pese a um sistema global de relações, com funções 

distintas, a cultura, como prática social de valores, aprofundou por um lado a ideia de que 

somos iguais, mas que a diferença reside no padrão de cultura, em sua forma e não como 

nível cultural simplesmente. É claro que precisaríamos de muito mais para discutir 

questão tão relevante para a teoria social. No fluxo dessas relações, Goethe vive sob 

proteção do duque de Weimar e elabora intelectualmente as possibilidades de contato 

entre as culturas, talhado que era numa época repleta de investigações. O mundo dele não 

era uma nação; em termos estritos, era um ducado, o que não lhe restringiu a sede do 

conhecimento e a liberdade de pensamento. E o sentido da sua Weltliteratur é o trânsito 

de lugar a lugar das formas que o homem revolvia artisticamente.  

 Novamente, Izabela Kestler: 

 

Depreende-se de suas reflexões expostas em cartas, conversas e 

resenhas que Goethe entende Weltliteratur não no sentido de um 

cânone literário de obras exemplares e muito menos no sentido de um 
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sumário quantitativo sempre crescente de obras literárias de todas as 

épocas e lugares. Goethe denomina de Weltliteratur o que atualmente 

chamamos de intercâmbio e comunicação intercultural, nos quais se 

manifestaria o que há em comum entre as diferentes culturas, sem que 

se apague a individualidade que se baseia em diferenças nacionais. No 

sentido prático, Weltliteratur se refere à tarefa dos escritores e poetas, 

que devem fomentar o intercâmbio intelectual através de traduções, 

resenhas, discussões e encontros pessoais. A idéia da universalidade da 

poesia combina-se no conceito goetheano de Weltliteratur à 

necessidade da prática da tolerância entre os povos, da aceitação das 

diferenças culturais e da ênfase no universalmente humano. Além disso, 

correlaciona-se também aos princípios humanistas e de formação da 

humanidade (Bildung der Menschheit) provenientes da Aufklärung 

(Iluminismo). Não se baseia em idéias de homogeneização cultural e 

muito menos em noções particularistas, sectárias, de uma suposta 

superiodade cultural de determinados povos ou em ideais patrióticos. 

Pelo contrário (KESTLER, 2008). 

 

Em condições de especialização como a nossa pode parecer estranho pensar em 

uma literatura mundial. Ao mesmo tempo a sugestão como o todo de um escopo tem sido 

tentada de diversas maneiras, o que inevitavelmente encontra dificuldades diversas, como 

a generalização ou a particularização. Se, para nós modernos, é conhecido o empreendido 

da “Enciclopédia” dos filósofos D'Alembert e Diderot, para reunir todo o conhecimento 

disponível à época, se as nações e a cópia europeia foi um novo estágio das relações com 

a produção centralizada de conhecimento; se a história a “contrapelo” de Benjamin é uma 

forma de colocar em foco aqueles esquecidos, se o local da cultura pós-colonial também 

exercitou um movimento no tabuleiro, há também a “história global”, perspectiva 

presente, por exemplo, no livro Western Historical Thinking: An Intercutural Debate 

(2002), coletânea organizada pelo teórico da história Jörn Rüsen, com artigos de Peter 

Burke e Hayden White, e com contribuições de diversas regiões reunidas; esse é, sem 

dúvida, um tema a ser perseguido. A dimensão das expressões culturais, e nesse sentido, 

a questão do cânone e o valor que dele se extrai podem e devem ser discutidos145.  

Franco Moretti, em artigo “Conjecturas sobre a literatura mundial” (publicado em 

2000 na New Left Review, 2001), discute a possibilidade de se estudar a expressão literária 

de modo mais ampliado e científico, questão essa que sua obra146, quando se afirma 

teoricamente e metodologicamente, coloca em destaque. De todo modo, há problemas 

pertinentes levantados para o estudo da literatura mundial. Afirma Franco Moretti sobre 

                                                           
145 Cf. “Cânone Literário e Valor Estético: notas sobre um debate de nosso tempo”, Idelber Avelar, Revista 

Brasileira de Literatura Comparada, n.15, 2009. 
146 Exemplo, nesse sentido, é o interessante livro de Moretti; cf.: Signos e estilos da modernidade: ensaios 

sobre a sociologia das formas literárias, 2007. 
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os obstáculos: “A questão não é de fato o que nós deveríamos fazer – a questão é como. 

O que significa estudar literatura? Como devemos fazê-lo? Trabalho com narrativas da 

Europa Ocidental do período entre os anos 1790 e 1930, e já me sinto como charlatão 

quando vou além da literatura inglesa e francesa. Literatura mundial?” (2001, p. 46). 

Resumidamente, a solução que ele propõe é de uma literatura vista de longe, o que 

confere ao crítico a tarefa de construir categorias e relacioná-las, à maneira de Weber, 

que ele cita nesse trecho:  

 

As categorias têm de ser diferentes. “Não é a ‘real’ interconexão das 

‘coisas’”, escreveu Max Weber, “mas a interconexão conceitual de 

problemas, que define o escopo de várias ciências. Uma nova ‘ciência’ 

emerge onde um novo problema é tomado por um novo método”147. 

Essa é a questão: a literatura mundial não é um objeto, é um problema, 

e um problema que demanda um novo método crítico: e ninguém jamais 

formulou um novo método crítico apenas lendo mais textos. É assim 

que novas teorias vêm à luz: precisam dar um salto, fazer uma aposta – 

uma hipótese, só para começar (2001, p. 46-47). 

 

Moretti demonstra como as literaturas nacionais tentam copiar e adaptar os 

romances europeus como medida de criação de comunicação autoral que dê conta da 

influência decisiva e da experiência do romance no ocidente como um padrão da cultura 

burguesa. Faz isso com base em levantamento e análise de compêndios de literaturas 

nacionais diversas (Europa Oriental, Europa Meridional, América Latina, Iídiches, 

Árabes, Turcos, Filipino, Qingdao, África Ocidental, Chineses, Indianos, Japoneses, 

Brasileiros, Russos – p. 50/51). Poderia se questionar o critério de escolha desses 

compêndios, porém, isso seria inviável; continuemos, pois em companhia do argumento 

do crítico. O argumento se dá a partir de um insight de Fredric Jameson, ao escrever a 

introdução de um livro sobre literatura japonesa, que percebe a dificuldade de reunião da 

experiência cultural japonesa e os padrões abstratos do romance europeu, nem sempre 

feita com perfeição (MORETTI, 2001, p. 52). Daí que Moretti acha de estabelecer essa 

regularidade em outras literaturas, e que seria algo em comum em literaturas periféricas. 

Para isso cita, por exemplo, um dos capítulos de Roberto Schwarz, em Ao vencedor as 

batatas, ao afirmar: “A dívida externa que temos é tão inevitável na literatura brasileira 

como em outras áreas [...] e isso aparece não apenas em uma parte descartada com 

facilidade, mas como uma característica complexa do seu todo” (Schwarz apud Moretti, 

2001, p. 47). O diferencial de alguns escritores, como parece ser o caso do nosso Machado 

                                                           
147 Esse trecho de Max Weber está em Objetividade do conhecimento nas ciências sociais (2001). 
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de Assis e alguns outros, não eliminaria o argumento, já que a sua razão está na superação, 

como também no que lhes destacam de distinto. Moretti deixa uma ressalva: “Se 

desejarmos conhecer o sistema como um todo, precisamos aceitar a possibilidade de 

perder algumas coisas” (p. 49).  

Provavelmente, de posse do que temos de Abel Barros Baptista, ele consideraria 

que só se “desnacionaliza” a literatura aproximando-se dela e vendo seus procedimentos 

ficcionais, apurados ou não. 

. 

Deve-se ponderar a complexa noção de diferença e fragmentação ou diluição para 

os dias e propósitos atuais. Em outra direção, no artigo de Abel Barros Baptista já citado 

(“A ideia de literatura brasileira como proposito cosmopolita” – 2009), a presença de um 

convite ao trato menos geral e mais esmiuçante da representação e dos estudos filológicos 

dados por Auerbach faz uma função lapidar aqui. Vejamos, portanto, a citação abaixo: 

 

Auerbach perguntava num dos seus últimos ensaios, “Filologia e 

Weltliteratur” (1952), se é possível algum sentido para Weltliteratur 

mantendo o termo na visão de Goethe, isto é, relacionando-o tanto com 

o passado quanto com o futuro e considerando o próprio estado do 

mundo:  

 

O nosso planeta, o domínio da Weltliteratur, está a 

diminuir e a perder diversidade. No entanto, a 

Weltliteratur não se refere apenas ao que é genericamente 

comum e humano: antes considera que a humanidade é o 

produto das relações frutuosas entre os seus membros. A 

pressuposição da Weltliteratur é uma felix culpa: a divisão 

da espécie humana em muitas culturas (Auerbach, 1969, 

p. 2). 

 

A dificuldade é manter a tarefa da filologia diante do processo de 

estandardização da vida humana à escala global, que Auerbach detecta 

e cujo termo pleno, sublinha, seria de um só golpe a realização e a 

supressão da própria noção de Weltliteratur. Não cabendo aqui sequer 

tentar resumir o argumento que ocupa a parte central do ensaio, o meu 

propósito, ao convocá-lo, é citar o desfecho dele, o modo como, sem 

nenhum paradoxo, acaba a declarar que “a nossa casa filológica é o 

planeta, já não pode ser a nação” (Auerbach, 1969, p. 17), e mais do 

que isso, a formular certo programa de urgência: “devemos regressar, 

em circunstâncias notoriamente diversas, àquilo que a cultura medieval 

pré-nacional já possuía: a noção de que o espírito não é nacional” 

(Auerbach, 1969, p. 17). (BAPTISTA, 2009, p. 66) 
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A literatura não é hospitaleira, senão como condição de humanidade. Só a 

disposição cosmopolita enfrentaria o dilema, nesse caso, segundo Abel Barros Baptista. 

Citamos o crítico: 

 

É impossível ignorar que o ideal de entendimento universal inerente ao 

sonho emancipador da literatura moderna ruiu há muito. Mas como ler 

Machado sem levar em conta esse ideal, esquecendo-o ou desprezando-

o? Também não é possível, não apenas porque a obra machadiana se 

estruturou e destinou no âmbito definido por esse ideal, projectando-se 

para um horizonte indeterminado no tempo e no espaço, mas ainda 

porque é a esse mesmo ideal que a grandeza de Machado remete o leitor 

cosmopolita, exigindo, porém, a sua reformulação. (BAPTISTA, 2009, 

p. 76). 

 

A respeito do tratamento que se costuma dar ao tema, cabe comentário sobre os 

sentidos assumidos pela “Weltliteratur” de Goethe, como o próprio Abel Barros Baptista 

faz, ou até acerca da sustentação de uma média que paire sobre o globo, mas também pelo 

sentido que foi dado ao desejo de cada época, com o (termo) “cosmopolitismo”, de viés 

kantiano, que invocava uma razão mais mundial para a ética universal, de fundo 

europeia/ocidental. O argumento que serve como mote, do questionamento de Auerbach, 

citado por Abel, para avalizar a “Weltliteratur” como uma dimensão das relações entre 

as épocas, dá um caráter mais afeito à trajetória da humanidade e menos essencialista, 

portanto, segundo essa nossa hipótese. O uso do “universal” sem essa dimensão histórica 

garante uma visão mais ontológica ao termo. À parte esses detalhes hipotéticos, pode 

haver uma indicação de caminho quando um crítico dá preferência a um desdobramento 

ou outro a partir da escolha na classificação terminológica. “Universal”: ‘metafísica + 

ontologia’; “Mundial”: ‘totalidade + humanidade’. As escolhas terminológicas, 

epistemológicas ou de ponto-de-vista parecem carregar muito, sempre, e a análise disso 

nos ajudará a avançar, muito provavelmente. Algum compromisso há de ter. 

 

*** 

 

 Uma crônica exemplar – “O autor de si mesmo”  

 

Machado de Assis não é um Goethe brasileiro. A aproximação que tem um tom 

de forçada, pelo contexto e particularidades, vale, se estimula o leitor em supor as 

experiências literárias de Machado de Assis enquanto criador que fez conexões e 



 

140 
 

intercambiou expressões literárias: do real ao inventado a obra literária se fiou na ficção 

como combustão organizada da apresentação textual. A sociologia só pode querer 

descobrir essa forma ou o modo como se descobre e depois de que maneira uma leitura 

vale mais do que a outra. O que se pode dizer é que no seu exercício literário, Machado 

de Assis foi um criador, produziu cultura, indo ao estrangeiro e ao local, ou mesmo ao 

local que era estrangeiro e que aqui era assim reconhecido, e, certamente também, fazia 

mais sentido pelas situações evocadas, por um solo brasileiro que se ilumina 

universalmente na construção literária das perspectivas. Seria estar em apuro não 

enxergar o Brasil e não situar os procedimentos que Machado de Assis adota na sua 

amplitude de referências. O contrário disso parece melhor. 

Como situação expressiva a ser avaliada na sua realização, vamos a uma crônica 

que não costuma ser evocada, mas que nos serve como exploração de uma forma singular 

e extensiva em Machado de Assis. Esperamos, com isso, poder distinguir a força do autor 

e o que há de emblemático no caso. Em crônica de 1895, “O autor de si mesmo”, 

publicada na Gazeta de Notícias (1982, p. 128-129)148, Machado de Assis trata da morte 

de uma criança em situação pouco usual. À sua maneira, sutil, satírico, num estado irônico 

que chegamos a duvidar de que era aquilo mesmo, já que é tema espinhoso, e menor, ele 

brinca com coisas muito sérias, concluímos afinal. Num relato sobre uma criança, de 

nome Abílio, retirado de uma notícia de gazeta qualquer, vemos transcorrer a morte do 

menino com alto índice de crueldade. Primeiro, por ser de responsabilidade dos pais, 

segundo pelo tipo de morte. A criança, que era destratada e cansava os pais, após muito 

sofrimento e algumas feridas, foi deixada em “estrebaria”, onde recebeu insistentes 

bicadas de galinhas, nas feridas, o que a levou à morte. O caso é posto a partir dos pais, 

Guimaraes e Cristina, que 

 

[C]ansados de lhe dar maus-tratos, pegaram do filho, meteram-no 

dentro de um caixão e foram pô-lo em uma estrebaria, onde o pequeno 

passou três dias, sem comer nem beber, coberto de chagas, recebendo 

bicadas de galinhas, até que veio falecer (1982, p. 128).  

 

O menino tinha dois anos e os fatos aconteceram em Porto Alegre, capital do Estado do 

Rio do Sul, bem distante do Rio de Janeiro, capital federal e lugar onde Machado de Assis 

residia. Os detalhes dos fatos, citamos na crônica: 

                                                           
148 A edição que usamos para analisar esse texto de Machado de Assis é a coletânea indicada e citada (1982) 

e não a Obra Completa (2008). 
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A dor do pequeno foi naturalmente gradíssima, não só pela tenra idade, 

como porque bicada de galinha dói muito, mormente em cima de chaga 

aberta. Tudo isto, com fome e sede, fê-lo passar ‘um mau quarto de 

hora’, como dizem os franceses, mas um quarto de hora de três dias; 

donde se pode inferir que o organismo do menino Abílio era apropriado 

aos tormentos. Se chegasse a homem, dava um lutador resistente; mas 

a prova de que não iria até lá, é que morreu (1982, p. 128). 

 

 Em seguida, Machado de Assis insere a filosofia de Schopenhauer e até mesmo o 

filósofo, em certa medida. O título da crônica (“O autor de si mesmo”) versa exatamente 

sobre o conteúdo das ideias do filósofo. Ao dar visibilidade para o caso, Machado de 

Assis parece ter se impressionado com ele, e o trata com suposta amenização, ou detalhe, 

que nos lembra a frieza necessária do cirurgião. Vejamos na crônica: 

 

Se não fosse Schopenhauer, é provável que eu não tratasse deste caso 

diminuto, simples notícia de gazetilha. Mas há na principal das obras 

daquele filósofo um capítulo destinado a explicar as causas 

transcendentes do amor. Ele, que não era modesto, afirma que esse 

estudo é uma pérola. A explicação é que dous namorados não se 

escolhem um ao outro pelas causas individuais que presumem, mas 

porque um ser, que só pode vir deles, os incita e conjuga. Apliquemos 

esta teoria ao caso Abílio (1982, p. 128). 

  

 E, então, num lance de investigação paródica, metafísica e ontológica, Machado 

de Assis vai conjecturando, em forma de chiste, como o ser que ainda não existia já era, 

antecipadamente responsável pelo que viria a se tornar, já na vontade/força anterior, 

inexplicável, e indomável daqueles que se combinam e se encaminham em cumplicidade 

– o seu futuro e o dos pais. Para não perdermos o tom, acompanha-se o arremate desse 

momento, na crônica: 

 

Se havia sol ou chuva, quando eles casaram, não sei; mas, suponho um 

céu escuro e o vento minuano, valeram tanto como a mais fresca das 

brisas debaixo de um céu claro. Bem-aventurados os que se possuem, 

porque eles possuirão a terra. (...) 

Enfim, nasceu Abílio. Não contam as folhas cousa alguma acerca dos 

primeiros dias daquele menino. Podiam ser bons. Há dias bons debaixo 

do sol. Também não se sabe quando começaram os castigos, - referi-me 

aos castigos duros, os que abriram as primeiras chagas, não as 

pancadinhas do princípio, visto que todas as cousas têm um princípio, 

e muito provável é o que nos primeiros tempos da criança os golpes 

fossem aplicados diminutivamente. Se chorava, é porque a lagrima é o 

suco da dor. Demais, é livre – mais livre ainda nas crianças que mamam, 

que nos homens que não mamam (1982, p. 128-129).  
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 A inversão dos argumentos do filósofo é feita pelo próprio Abílio. E supõe um 

interesse da criança, que, depois de operado na forma de questionamento desestabilizador, 

produzirá sentidos profícuos, ao mesmo tempo que incomoda e nos faz sorrir. Vamos ao 

Machado de Assis, na crônica: 

 

Aí, nesses três dias, podemos imaginar que Abílio, inclinando aos 

monólogos, recitasse este outro de sua invenção: ‘Quem mandou 

aqueles dous casarem-se para me trazerem a este mundo? Estava tão 

sossegado, tão fora dele, que bem podiam fazer-me o pequeno favor de 

me deixarem lá. Que mal lhes fiz eu antes, se não era nascido? Que 

banquete é este em que o convidado é que é comido?’ (1982, p. 129). 

 

  O requinte das objeções ao primado do filósofo coloca a crônica em contato com 

realidades distintas. O caso da morte da criança nos moldes que foi dado, pode exigir do 

leitor a pergunta inicial: aqueles pais tinham condições de oferecer um bom lar ao 

menino? Eram pessoas ruins? Não tiveram escolhas? Nos dias de hoje, e sob uma 

avaliação sociológica, é possível dizer que não está em primeiro plano o problema das 

forças sociais aí, apesar de encerrada ali. Algo que se sugere na nota dos organizadores 

do livro. Citamos: “É possível supor também no texto uma interpretação machadiana do 

crime e da criminalidade, como problemas de origem e forma sociais, negando-se-lhes 

transcendência ou determinações biológicas (1982, nota 53, p. 129)”. É uma tentativa de 

apontar mais sentidos ao texto. Na medida em que há a satirização de Schopenhauer, que, 

pelo que sabemos não naturaliza biologicamente a força que age no mundo e nos 

indivíduos, o que fica em relevo é o tratamento peculiar dos indivíduos com seu meio e 

com os seus, o que lhes conferem possibilidades. Isso amplia a crônica, ao nosso ver. 

A expressão tomada do francês: “um mau quarto de hora”, parece ser comum 

mesmo como forma de se situar no tempo, com o adicional da dureza do que se recorta. 

Passer un mauvais quart d'heure = Courte période difficile à vivre. Esse período, que para 

Abílio durou três dias, um mau bocado que se alongou. Um pessimismo apropriado, 

portanto. Ao final, o filósofo se dirige, supostamente, ao menino, e ainda cutuca Hegel 

(conhecido desafeto de Schopenhauear). A seguir, o trecho final: 

 

Nesse ponto do discurso é que o filósofo de Dantzig, se fosse vivo e 

estivesse em Porto Alegre, bradaria com a sua velha irritação: ‘Cala a 

boca, Abílio. Tu não só ignoras a verdade, mas até esqueces o passado. 

Que culpa podem ter essas duas criaturas humanas, se tu mesmo é que 

os ligaste? (...) ... Anda, Abílio, a verdade é verdade ainda à hora da 

morte. Não creias nos professores de filosofia, nem na peste de Hegel...’ 
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E Abílio, entre duas bicadas: 

– Será verdade o que dizes, Artur; mas é também verdade que, antes de 

cá vir, não me doías nada, e se eu soubesse que teria de acabar assim, 

às mãos dos meus próprios autores, não teria vindo cá. Ui! Ai! (1982, 

p. 129). 

 

Em capitulo famoso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, CXXIII, “O 

verdadeiro Cotrim”, no qual apresenta em detalhes Cotrim, há uma ponderação de Brás 

Cubas, que exigiu muito da crítica machadiana e tem a ver com essa crônica, certamente, 

apesar de as referências serem outras. O romance é anterior a crônica, 15 anos. Segue o 

trecho: 

 

Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos, que chegavam a 

acusa-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de 

mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a 

escorrer sangue; mas, além de que só mandava os perversos e fujões, 

ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, abituara-se 

de certo modo ao trato um pouco mais duro que o gênero de negócio 

requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um 

homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que Cotrim 

tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e na dor 

que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses; prova 

irrefutável, acho eu, e não única” (Obra completa, 2008, p. 737).   

 

Que não se duvide da ironia de Machado de Assis. É daí que o homem é 

problematizado: suas circunstâncias e aproximações com os outros e com a produção de 

suas ideias e sentimentos, afirmações, enfim, valores. Nisso também residia e se 

questionava o liberalismo de Machado de Assis quanto ao teor da liberdade de escolha e 

à possibilidade de fazê-la de algum modo, o que, sempre, seria mediado por um misto, 

mais ou menos desigual, da resposta complexa ao todo social que chegava aos indivíduos 

com uma força presente.  

Um filósofo alemão em Porto Alegre, um diálogo criativo, uma expressão 

francesa na vida de uma criança brasileira, que faz considerações “jocosas”, já morta, e 

de algum modo estrangeira ao mundo de Machado de Assis, que, por outro lado, 

vivenciava algo da crueldade com escravos e com os desprotegidos nas ruas do Rio de 

Janeiro durante o período imperial, no governo de D. Pedro II, como também nas notícias 

de jornal. A realização e a totalidade interna desse nosso suposto deixam em Machado de 

Assis a alcunha de um escritor brasileiro universal, que vive andando entre os mundos. 
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No apêndice, “Uma entrevista e meia – Mediações machadianas”, com dois dos 

críticos recorrentemente citados e protagonistas desse trabalho, em companhia de 

Machado de Assis. Uma delas pela metade e a outra por inteiro. Explicaremos. E vamos 

agora ao que se costuma ser uma conclusão.  
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Conclusão – Como finalização 

 

Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu 

infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono, e amanheceu morto 

na rua, três dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo 

especial, é provável que me perguntes se ele, se o seu defunto 

homônimo é que dá o título ao livro, e por que antes um que outro, — 

questão prenhe de questões, que nos levariam longe. Eia! chora os dois 

recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma coisa. 

O Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, 

está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens 

(Machado de Assis, Quincas Borba, Obra completa, p. 928, 2008). 

 

 

 Nas leituras que fizemos do capítulo da epígrafe ou mesmo do próprio Quincas 

Borba a expectativa de chegar à frase final é sempre a mesma. Ela diz sobre a distância 

do Cruzeiro do Sul que já alto serve ou dificulta a distinção entre lágrimas e risos. Num 

salto associativo, em seguida, “a imagem do Cruzeiro resplandece” em nossa memória; 

do Hino Nacional oficial, repleto de uma grandeza natural, vamos ao “Hino Nacional” de 

Carlos Drummond (p. 25, 2013), que começa dizendo: “Precisamos descobrir o Brasil! / 

Escondido atrás das florestas, / com a água dos rios no meio, / o Brasil está dormindo, 

coitado. / Precisamos colonizar o Brasil.”; essa passagem exigirá recolocar os problemas 

a serem enfrentados pela cultura nacional no quadro de visão sobre o Brasil que se 

esconde na natureza, e, por isso, se esconde de si e de suas relações. Em outra estrofe 

desse mesmo Drummond o processo vai se intensificando, citamos: “Precisamos educar 

o Brasil./ Compraremos professores e livros, / assimilaremos finas culturas, / abriremos 

dancings e subvencionaremos as elites.”; a relação com as condições que parecem estar 

se desenvolvendo no Brasil integra um mecanismo de ironia sobre as soluções que temos 

dado ao “encontro” civilizatório que vivenciamos. O poema, que já no título observa outra 

leitura sobre o que poderemos entoar a respeito do que identificamos como nação, é 

finalizado de modo a exigir uma libertação; citamos: “Precisamos, precisamos esquecer 

o Brasil! / Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, / ele quer repousar de 

nossos terríveis carinhos. / O Brasil não nos quer! Está farto de nós! / Nosso Brasil é no 

outro mundo. Este não é o Brasil. / Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os 

brasileiros?”; isso que é próprio de uma relação conturbada, mas ao mesmo tempo 

flexiona e nos libera das impressões e feições nacionalistas. O tema é presente, há uma 

negatividade, e é só pensando sobre o Brasil que será possível não abrirmos “dancings” 

para nos sentimos parte de uma sensibilidade universal. Precisamos esquecer o cercado 
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nacional para nos desenvolvermos a partir de dentro dele e não sermos somente homens 

nacionais. É o que vimos aí na estrofe, com viés crítico, e após o modernismo brasileiro.   

Tudo isso não é explicitamente exposto por Machado de Assis. Escritor que 

fustigou o tema na sua realização literária, com os lastros da realidade social, histórica e 

política imediata, mas que esteve sempre preocupado em dar uma vazão livre para as suas 

possibilidades de leitura, o que é claro não significa dizer qualquer coisa que possa 

aprisionar a obra. É sabida a presença do contexto em suas referências, coisa inevitável 

para a arte, mesmo as mais fantasiosas, ou baseadas em mundos com pano de fundo 

completamente inventados. Em Machado de Assis, a distorção da realidade (quase 

usamos surrealismo) tem como sustentação os passeios ou a exploração de situações 

históricas de menor ou maior grau e repercussão. É possível, dessa forma, acompanhar149 

a história do Brasil, mais especificamente a de seu período, e a mundial, do seu período 

ou não, como também invencionices com o sentido de operações filosóficas ou 

antropológicas. Essas presenças e conversões foram tópicos motivadores de nossa 

pesquisa.  

No decorrer da pesquisa percebemos um afunilamento da questão a partir de uma 

disputa pela apropriação de Machado de Assis, ou, melhor, o modo como ele é visto e 

que lugar ocupa na orientação sobre a crítica da cultura, a crítica literária e, nesse sentido, 

a literatura brasileira. Do campo que Machado de Assis emergiu, se formou outro em 

torno dele como escritor brasileiro fundamental. Escolhemos investigar a formação desse 

outro campo em torno da sua obra e, mais especificamente, as ideias lançadas para dar 

conta dela. Como um mapeamento das abordagens críticas da segunda metade do século 

XX, delimitamos o entendimento sobre o que estava em disputa mais frontalmente com 

o crítico brasileiro Roberto Schwarz, nascido na Áustria e exilado em consequência da 

segunda guerra, e o crítico português, talvez uma década mais novo, Abel Barros Baptista. 

Vimos que haviam algumas marcas interessantes e distintas das visões empreendidas por 

cada um deles. Percorremos a relação com o amparo teórico e os alvos que foram 

buscados no destino dos estudos, reconhecidamente importantes, que os dois críticos 

desenvolveram nessa seara. 

A partir do que analisamos na tese, a propósito da epigrafe e do interesse que 

temos por Quincas Borba, o filósofo (mais do que o cachorro), e pelo livro, as mostras 

das visões dos críticos sobre esse livro são distintivas também. Quincas Borba que não 

                                                           
149 Das crônicas sobre política, dos livros, como Esaú e Jacó, de contos como o “Segredo de Bonzo”, enfim. 

Cf.: MACHADO de Assis, Obra completa, 2008. 
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tem a intensidade que a narração na primeira pessoa dá, é um livro da chamada segunda-

fase, onde elementos críticos se destacam de modo exemplar, com estranhezas 

instigantes. Schwarz no ensaio “Duas notas sobre Machado de Assis” (2012), ressalta os 

aspectos particulares da peculiaridade brasileira que Machado de Assis representa. Em 

que pese o ensaio ter sido produzido para figurar como prefácio de uma edição no 

estrangeiro, a questão, para ele, é observar as correntes críticas sobre Machado de Assis, 

a presença da relação entre o “localismo” e o “universalismo” machadiano, e apresentar 

o escritor. A respeito da relação temática mais presente em nosso trabalho, citamos 

Schwarz no ensaio: 

 

Em Quincas Borba, o leitor a todo momento encontra, lado a lado e 

bem distintos, o “o local” e o “universal”. A Machado não interessava 

a sua síntese, mas a sua disparidade, a qual lhe parecia caraterística. 

Seria, para usar as suas palavras, um dos “assuntos que lhe oferecia sua 

região”? Nesta convivência irreconciliada, em que se pode ver a cifra 

de uma situação histórica e cultural, os termos se ridicularizam 

reciprocamente (p. 170, 2012).  

 

 A preocupação se centra na forma como o autor vai desfilando sua característica 

e tensionando a posição que sua literatura ocupa. Por ser um ensaio de sentido mais geral, 

e, talvez, principalmente pela abordagem de Schwarz, não há uma discussão maior sobre 

o papel do narrador a não ser como ele voltou a ser de terceira pessoa, como forma mesma 

de crítica às escolas literárias. Nesse sentido, é válido pensar como o retorno à terceira 

pessoa cumpre com amenização presumida e formal, somente, da intensidade. Mas o que 

vemos, na verdade, é uma realização que continua a confrontar o leitor, sem o mecanismo 

direto da primeira pessoa. Questão essa interessante. O narrador prossegue dando um tom 

que pouco alivia, sem escancarar o abuso narrativo de enfrentamento direto, ficando mais 

por conta do respaldo do que vindo na construção da narrativa enquanto história, ou ponto 

de vista dela. 

 Abel Barros Baptista quando discute Quincas Borba em seu livro 

Autobibliografias se atenta, de maneira específica, sobre o modo de assinatura do 

romance, que se encaminha na demarcação dos destinos pela qual Machado de Assis 

estaria se definindo, o que dá a impressão de um titubeado. Ele observa isso propriamente 

nos prefácios que fazem ressalvas e objetivam a assinatura do próprio escritor, 

diferentemente do que ocorre no livro anterior, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 

relação a isso, citamos o crítico Abel Barros Baptista: 



 

148 
 

 

Assim, o prólogo da terceira edição de Quincas Borba opera como uma 

dobra na história da assinatura machadiana, completando um 

movimento e abrindo para outro. Completa o movimento que, desde a 

versão de A Estação, passando pelo prólogo da segunda edição, 

apresenta Quincas Borba através da referência a Memórias Póstumas 

de Brás Cubas com a finalidade de colocar ambos os livros sob a mesma 

assinatura: o segundo livro convoca o primeiro para a mesma mesa, mas 

é o pai que se ajusta de modo a que a “obrigação do pai” possa reunir 

os dois livros (p. 347, 2003a). 

 

Depois disso, há a preocupação no embate entre as perspectivas e no peso do 

Machado de Assis mais verdadeiro para que se chegue à questão do narrador que opera 

a realização de maneira menos dúbia, o que seria o receio absoluto da 

desconfiança/suspeita como prática crítica. O que concordamos com o crítico, não é 

profícuo.  

O sentido de um narrador que muda o seu lugar, mas nem por isso se impede de 

exercer as figurações que a história contada vincula é garantido em Quincas Borba. É aí 

que, o que parece menos exposto, pois não explícito na primeira pessoa, funciona no 

submundo dos elementos dispostos, como, por exemplo: a natureza (a contemplação dela, 

que é como começa e como termina Quincas Borba), os avisos do narrador sobre o que 

se está a contar, a mobilidade dos personagens e como eles aparecem de acordo com o 

foco narrativo, a situação social de uma corte decadente no Brasil de capitalismo como 

ascensão de alguns e exploração do outro. Então, ao nosso ver, é um romance em que 

tema e forma têm aparência de pacíficos, mas são fortíssimos. 

Os críticos mais destacados nesse nosso presente trabalho não podem ser vistos 

como os únicos ou somente como aqueles aos quais as abordagens se reduzem. Tentamos 

colocá-los em perspectivas, mobilizando um sem número de outros diálogos. 

Acreditamos ter sido um conjunto de questões representativas as que levantamos aqui. 

Quatro tópicos foram continuamente tratados ou mesmo resultaram desse tratamento, são 

eles: a) o desenvolvimento e a afirmação de uma perspectiva dialética e sociológica; b) 

uma espécie de vanguardismo dessociologizante; c) a disputa pelo ponto de vista de 

Machado de Assis; d) as posições e o poder no debate sobre a arte literária e a sobre 

crítica.  

A questão do enfrentamento não foi, não pode, e não deve ser resolvida 

inteiramente, e a cada lacuna se percebem outros tantos flancos de investigação, do 

biográfico ao inteiramente técnico, passando pela ambientação do escritor e, também, do 
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que se retira como sentidos interpretativos, psicológicos ou históricos; e por isso a 

importância do argumento bem tecido. 

Sínteses incorrem em erros e limitações, mas também demonstram a força de 

perspectivas. O caso aqui referido é, por um lado, uma crítica de teor sócio-histórico, que 

acentua o caráter moderno das relações de classes e o ganho de visão sobre a obra de 

Machado de Assis, em um repouso contextualizado socialmente da literatura; e, por outro, 

uma crítica de teor pós-estruturalista, na qual há um acento ao afastamento da realidade 

imediata que encontra presença na obra no critério engendrado dos motivos ficcionais e 

seus sentidos de reconstrução. As polêmicas na crítica fazem sentido, principalmente, 

para as forças em atuação no posicionamento das perspectivas150, elas são importantes e 

podem ser saudáveis. Dois dos aspectos que ficaram da tese podem ser descritos: o 

aproveitamento nas contribuições dos críticos para os estudos machadianos (o que 

avaliamos bem indicado nas leituras); e o que foi o nosso principal mote: colocá-las em 

disputa e, com isso, ver despontar o debate, a constituição e a configuração das críticas 

machadianas.  

Em um texto-balanço sobre a literatura brasileira em tempos politicamente 

sombrios, o crítico Otto Maria Carpeaux afirma sobre Machado de Assis: 

 

Não classificarei como ‘realista anti-romântico’ o romancista e contista 

Machado de Assis, ironista sutil e perscrutador fundamente pessimista 

das almas, em que se descobriram elementos de Swift, Maupassant e 

Thomas Mann. É um ‘inclassificável’, fora das tendências de sua época, 

embora seus personagens e ambientes sejam brasileiros e da época. Já 

foi muito traduzido. Sua ‘intemporalidade’ será, um dia, problema 

difícil para os teóricos da crítica literária. Já faz parte de literatura 

universal (p. 159, 1977)151. 

 

 As diversas apropriações e destaques feitos como desenvolvimento da crítica a 

respeito da obra de Machado de Assis e sua figura são ainda, portanto, alguns dos sinais 

que se propagarão pela história, provavelmente; é o que esperamos.  

Durkheim desenvolveu o conceito de fato social; Marcel Mauss o ampliou para 

fato social total e deu-lhe, para além da dimensão de norma, a noção daquilo que abarca 

caraterísticas simbólicas, políticas, econômicas, culturais, que, no miúdo, dizem sobre a 

                                                           
150 Exemplos relevantes são os estudos de Pierre Bourdieu sobre o campo intelectual e a luta por sua feição, 

condição e condução. 
151 Citamos uma frase desse trecho no último capítulo. Carpeaux escreve o texto em medos da década de 

1970, para um número especial da revista Les Temps Modernes que Celso Furtado organiza a pedido de 

Jean-Paul Sartre. 
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organização da vida social como um todo. Através de recursos de classificação distintos 

e como um desvio, poderíamos dizer de Machado de Assis: um escritor total, um escritor 

brasileiro-universal, pois no que ele abarca, vê-se sua peculiaridade, sua amplitude 

organizativa e sua diversidade de formas e modos. 

No capítulo final de Quincas Borba, após o enlouquecimento irreparável e sem 

mais aproveitamento de Rubião, a chamada para o Cruzeiro do Sul, já distante, tem duplo 

sentido, no mínimo. Pode-se ver longe e perto, por exemplo, quando Machado de Assis, 

ao sublinhar a morte de Quincas Borba, o cachorro, usa um recurso romântico que é a 

relação contemplativa do homem com a natureza, as estrelas, sua propagação e o céu, 

para fim antirromântico e não realista, simplesmente, mas desolador e zombeteiro, de 

uma impossibilidade de distinguir a lágrima ou o riso, sem um olhar que possa se iludir.  

Machado de Assis e seus críticos são o nosso Cruzeiro152, esperamos que eles não 

se afastem muito. O trabalho das ideias e da crítica sociológica é tentar trazê-los para 

perto na medida do possível, entrelaçando e definindo os limites das interpretações com 

o telescópio que melhor aprouver, às vezes desligar as outras luzes e montar caminhos 

para ver nos limites deles. 

Devemos ler Machado de Assis com o prazer que ele retém e com o incômodo de 

toda ordem – social e literária – que ele gera. Sobre sua dicção literária, afirma Haroldo 

de Campos: “Realmente, Machado de Assis repisa, repete, torce, retorce tanto suas idéias 

e palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão dum perpétuo tartamudear” (p. 63, 

1982). 

Machado de Assis é um autor que se fez nesses traços brasileiros e em seus laços 

universais. O debate a respeito do tema nos mostra a necessidade de não dispensar os 

vínculos específicos, no caso o Brasil e sua expressão identitária, que é diversa e por vezes 

contraditória, e também atentarmos ao que se constrói e se cria nos sentidos que a 

literatura, a crítica e a sociologia elaboram e perspectivam. 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Cf. a imagem e noção de constelação de Walter Benjamin no “prólogo epistemológico-crítico” em 

Origem do drama barroco alemão (2011). 
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APÊNDICE A 

Uma entrevista e meia – “Mediações machadianas” – Abel Barros Baptista e 

Roberto Schwarz 

 

 

 No decorrer da pesquisa nos colocamos em situações nas quais poder “bater um 

papo” com os críticos seria um bálsamo. Com a intensificação e o rigor que a pesquisa 

foi apresentando o problema talvez não se resolveria mais com “um papo” ou “diálogo”, 

ou mesmo a organização de algumas dúvidas aproximativas colocadas entre eles. A certa 

altura, esse era um aspecto secundário, e o trabalho era mais do que isso, apesar de se 

circunscrever nesse âmbito e talvez, com isso, amplificar o trato. Ler Machado de Assis 

e a questão de saber como ele pode ser e tem sido lido se consolidou. No decorrer do 

trabalho, foram se tornando questões cada vez mais instigantes: como a obra machadiana 

e a disputa no espaço da crítica atual indicavam sinais em relação ao campo intelectual; 

conhecer melhor a forma de leitura, a situação da teoria, as ideias, os interlocutores ativos. 

A ideia dessas entrevistas era colocar para “conversarem” os protagonistas da crítica 

contemporânea que receberam destaque na nossa análise. Na medida que isso fosse 

difícil, empreenderíamos essa tarefa com a mediação que as perguntas têm autoridade 

para fazer. Seríamos uma espécie de mediador que, além de traçar vínculos entre as 

perspectivas, lançaria alguma luz sobre o trabalho de cada um deles e sobre Machado de 

Assis na cultura brasileira e em seus voos universais através, também, da visão do 

estrangeiro.  

Descobrimos os e-mails dos críticos, e com eles entramos em contato. Abel Barros 

Baptista respondeu imediatamente, disse que não se interessava em publicar mais a 

respeito das diferenças de abordagens e perspectivas sobre Machado de Assis, mas que 

estava ao nosso dispor. A partir daí (no primeiro semestre de 2015), nos clareou a 

possibilidade de uma entrevista. Como o crítico português está ligado a uma instituição, 

foi mais tranquilo conseguir o endereço eletrônico dele. No caso de Roberto Schwarz, 

tivemos dificuldades. Os colegas no geral o protegeram do contato153. Alguns professores 

de universidades paulistas nos responderam dizendo que ele não tinha e-mail. Como 

havíamos visto uma palestra com Sérgio Miceli (USP), e sabíamos da amizade deles (pelo 

                                                           
153 Disseram-nos que Roberto Schwarz sofria com problemas de saúde. Era uma hipótese a se considerar 

que fosse isso. Porém, apesar de aparentemente verdadeiro, Schwarz participou de um ato político com 

intelectuais de esquerda agora no mês de dezembro de 2015, completamente lúcido leu um texto curto, e 

como contamos a seguir, a disposição ao trabalho foi demonstrada. 
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texto publicado no livro Um crítico na periferia do capitalismo (2007), sobre Roberto 

Schwarz), e do gosto de Miceli pela polêmica intelectual, enviamos um e-mail. Ele nos 

respondeu prontamente com o e-mail do Roberto Schwarz. Disso resultou que enviamos 

um e-mail para Schwarz. O orientador concordou com as entrevistas, desde que fossem 

boas. Os e-mails decisivos eram compartilhados na relação orientando-orientador. 

Elaborado o roteiro de cada entrevista e suas particularidades, as questões eram referentes 

aos temas próprios dos críticos, a abordagem de Machado de Assis, a avaliação deles 

sobre crítica e teoria, a recepção dos trabalhos em questão, como algumas relações entre 

as leituras e os interlocutores. Roberto Schwarz demorou a responder: confirmou que 

contribuiria, no entanto, que demoraria, pois tinha muito trabalho para aqueles dias.  

Mais de quatro meses depois, nenhum havia respondido as perguntas. Fizemos 

novos contatos. Abel respondeu no dia seguinte. Schwarz ainda não respondeu. Portanto, 

temos aqui dessas “mediações machadianas” provocadas/meditadas por nós, através do 

roteiro das entrevistas, as perguntas, com as respostas do professor e crítico Abel Barros 

Baptista e as perguntas endereçadas ao professor e crítico Roberto Schwarz. Por isso, 

“uma entrevista e meia”. As respostas de Abel Barros Baptista nos chegaram quando o 

último capítulo estava quase que totalmente concluído, então não é possível fazer uma 

relação direta com as respostas e a análise que desenvolvemos. Entendemos que, apesar 

da limitação e do plano acadêmico destacado nas entrevistas, elas cumprem e extrapolam 

o propósito apontado incialmente. Além de trazerem muitas questões futuras a serem 

aprofundadas. Vamos às entrevistas:  
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APÊNDICE B 

Entrevista com o crítico Abel Barros Baptista, feita por Marcelo Brice Assis 

Noronha (UFG/UFT – Brasil). 

 

 

1) Em “A formação do nome” o senhor se detém com cuidado em dois textos 

clássicos de Machado, “O instinto de nacionalidade” e “Memórias Póstumas 

de Brás Cubas”. Sua análise do “Instinto de nacionalidade” já é uma 

referência. Esse passo à frente na radicalização da ideia de que Machado 

autonomiza sua literatura já permeava seus anseios como intérprete de 

Machado? Acha que não há problema formal em lidar com um texto de 

crítica para objetificar o apagamento da origem realizado através da obra 

literária? Continua a discordar da reivindicação da crítica chamada de 

dialética pela referência ao “sentimento íntimo”, maneira de relacionar a 

vida e o ambiente que forma o autor presente no texto de Machado? 

 

A minha preocupação começou por ser criar condições para uma leitura de Machado 

que não estivesse dependente de padrões dominantes, não por serem dominantes, mas 

por me parecerem máquinas geradoras de leituras parcelares que acabam por ser cegas 

ao não interrogarem os seus fundamentos. Eu tinha em vista, na altura (1991), sobretudo 

dois campos de leitura desse tipo: o dos campos que trabalhavam para fazer de Machado 

um escritor nacional brasileiro e eliminar a anomalia brutal de o maior escritor 

brasileiro de sempre ser afinal o menos brasileiro no sentido de ser indiferente ao 

problema da nacionalidade da literatura; e o campo dos estudos da carnavalização, na 

senda de Bakhtin, que, embora menos influente do que o outro, era de igual modo um 

dispositivo que gerava leituras parcelares muito repetitivas. Na época eu de facto pouco 

sabia a respeito da persistência da questão nacional da literatura brasileira, achava que 

era uma ferida da origem romântica, e não tinha nem poderia ter noção do alcance que 

a análise do “Instinto de Nacionalidade” veio a ter para o meu próprio trabalho. O que 

me interessava era mostrar que, nesse ensaio, Machado repudiava significações 

nacionais do seu nome de escritor ao recusar a sua literatura como expressão do Brasil 

e apelava a uma redescrição do seu nome como escritor que ao mesmo tempo 

reivindicava a liberdade de construir a sua obra fora dos ditames dominantes e a 

construiu mesmo enquanto obra extravagante, originalíssima e inquisitiva. O 



 

166 
 

“sentimento íntimo”, tal como li e leio ainda, era para mim uma metáfora que indicava 

sobretudo a persistência da questão nacional enquanto exigência dirigida a todo 

escritor: Machado, com o “sentimento íntimo”, reconhecia a exigência e fingia 

responder-lhe, fazendo-o porém num modo que lhe garantia liberdade de escrever como 

entendia. Em vez de remover de vez o problema nacional, contornava-o. Isto para ele 

produziu todos os efeitos necessários. Mas viria a ter o efeito perverso posterior de 

alimentar leituras da sua obra que procuravam o sentimento íntimo e que pretendiam ver 

a brasilidade escondida sob superfície de indiferença ao Brasil; então, a metáfora 

transformou-se numa solução para o problema da nacionalidade, um programa de 

nacionalidade mais profunda, coisa que não era, como creio ter provado com a análise 

do “Instinto de Nacionalidade”. 

 

2) O vigor de Machado de Assis em “confundir” os leitores, para usar um termo 

do senhor na “Emenda de Aristóteles”, por exemplo, mostra como isso 

permeia a atividade de Machado como literato e intelectual. As referências 

imediatas, importantes, mas não únicas na construção e composição da 

escrita machadiana, ficam perdidas por serem menores ou não se perdem? 

O senhor indica uma abordagem da forma machadiana ao “tratar do 

problema da possibilidade da tragédia por meio do ‘drama’ de Dom 

Casmurro”. Essa confusão das motivações de Machado tem relação com o 

procedimento dramatúrgico do teatro? A propósito, no livro do professor 

Ronaldes de Melo e Souza, “O Romance tragicômico de Machado de Assis”, 

no qual ele propõe a teoria da “reversibilidade” em contraposição a da 

“volubilidade do narrador”, a intermediação da forma teatral da construção 

machadiana é indicada; o que o senhor acha disso? 

 

Infelizmente não conheço esse livro de Ronaldes de Melo e Souza. E não sei se entendo 

completamente todas as suas questões. O que posso dizer é que estou convencido da 

centralidade do teatro no pensamento literário de Machado. Em Dom Casmurro, nada 

se entende sem o teatro. Não é apenas a referência explícita a Othello, é sobretudo a 

ideia de construir o livro como simulacro de teatro, espécie de encenação da própria 

possibilidade da tragédia. A ideia de destino é uma ideia de teatro fundamentalmente. As 

referências literárias são problema curioso. Por um lado, são razoavelmente 

desnecessárias, não é preciso compreendê-las. Por outro lado, compreendendo, quase 



 

167 
 

sempre a esperteza do leitor é recompensada, não por maior inteligibilidade, mas com 

mais complicação. Machado sistematicamente trunca as citações que faz, o que é uma 

falta de respeito activa que levanta sempre problemas típicos: uma graça irresistível ou 

uma forma sibilina de sugerir algum sentido específico? Uma mensagem cifrada sobre o 

enredo ou a personagem ou apenas um exercício de virtuosismo na exibição de 

referências culturais? A simples colocação destas perguntas caracteriza Machado como 

escritor moderno. 

 

3) “Autoblibliografias” é um livro de recepção polêmica no Brasil, talvez em 

função das críticas às linhagens de leituras machadianas e também do teor 

“pós-estruturalista” ou focado no universal da linguagem, mais distante das 

apreciações sociológicas, históricas e também das psicológicas. Em que 

medida o senhor acha que a preocupação em dotar o leitor especializado de 

estranhamento, algo a que se dedica em “Autobibliografias”, carrega uma 

certa abstração/‘abstracionismo’ do ato e do jogo literário?  

 

Não tenho verdadeiramente notícia de polémica alguma a respeito desse livro. 

Conheço uma ou duas resenhas do livro, quando da edição portuguesa (1998), mas 

não tenho ideia de ter lido algum texto ou argumento na sequência da edição 

brasileira (2003). Creio que o Autobibliografias é um livro afastado das 

preocupações dominantes da crítica brasileira e não apenas a machadiana e tem uma 

mistura de teoria e crítica que não é sempre bem-vinda. Além disso é um livro enorme, 

infelizmente, e o sentido do seu argumento nem sempre é imediato. Isto posto, apenas 

quis estudar um problema específico, a relação entre o romance como género e a 

noção moderna de livro, e a expressão singular, criativa, inovadora, desse problema 

na ficção de Machado. Achei singular que quatro das cinco obras da chamada 

maturidade sejam livros concebidos por autores ficcionais e que a crítica descarte 

essa particularidade tornando-os imediata e transparente expressão do próprio 

Machado. Quis também mostrar que os problemas que Machado enfrenta são 

problemas do género romance, e que ele dá uma resposta inovadora que constitui 

uma contribuição preciosa para o património literário de todos nós. Problemas 

difíceis como o da responsabilidade do romancista, a figuração do autor, a 

reprodução e a cópia, a forma livre, a estrutura do romance em relação com o 

trágico, etc., foram abordados por mim nesse livro com esse propósito de iluminar a 
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grandeza literária de Machado. Não creio hoje que esse propósito seja errado ou 

sequer despiciendo. 

 

4) Do que se trata a expressão “paradigma do pé atrás” para enquadrar, no 

geral, os críticos voltados ao que está por trás de Machado de Assis, é uma 

desconfiança traumática, é um defeito de análise? Uma curiosidade: Tem a 

ver com o título do primeiro livro de Schwarz, “A sereia e o desconfiado”? 

 

Não tem a ver com esse título de Schwarz mas curiosamente decorre de uma expressão 

do mesmo Schwarz. Numa resenha de um livro de John Gledson, se não erro, Schwarz 

refere-se ao livro de Helen Caldwell dizendo que ele ensinou a ler Machado com um pé 

atrás. A expressão refere-se estritamente ao autor ficcional: Caldwell teria mostrado que 

é não só possível como necessário ler Dom Casmurro contra o autor ficcional. Isto é 

basicamente uma ideia que torna possível a própria abordagem de Schwarz de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas: é preciso ler contra ele, desconfiar dele quando nos faz rir ou 

embala em divagações, desconfiar quando confessa ou se expõe cinicamente, etc. Este 

princípio, que une uma boa parte da crítica machadiana recente, consiste no paradoxo 

que Caldwell enunciou: Machado não fala diretamente, expõe o autor ficcional, dando-

lhe liberdade de dizer tudo e dando ao leitor liberdade de ler como entender, mas, e aqui 

entra verdadeiramente a eficácia hermenêutica a atitude do pé atrás, só lendo contra se 

lê bem, porque só lendo contra se entende o que Machado quis dizer. No caso de Dom 

Casmurro, Caldwell expõe este paradoxo de forma muito clara: Machado deu liberdade 

ao leitor para decidir se Capitu é culpada ou inocente, mas só decidindo pela inocência 

o leitor decide bem e em consequência em sintonia com a intenção de Machado. Por isso 

a atitude do pé atrás é um paradigma intencionalista – quer descobrir a intenção de 

Machado para alcançar a verdadeira significação do livro – e entende que essa intenção 

se esconde atrás de um autor ficcional que só interessa como véu a remover. Nestes 

termos, não se trata de um trauma nem de um defeito de análise, mas de uma resposta 

particular ao problema de interpretação que esses livros levantam: como entender o 

sentido do livro se ele é enunciado por um autor ficcional e o autor efectivo nada diz? 

Eu não nego obviamente que haja uma intenção de Machado: afirmo que essa intenção 

necessariamente se perde na escrita do livro, ainda que seja necessário também supô-la 

para o ler; e afirmo que os autores ficcionais sofrem o mesmo problema, porque se trata 

de um problema estrutural e não de uma anomalia. Assim, o que repudio no pé atrás é a 
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negação da liberdade de ler e a redução dos romances machadianos a uma alegoria 

pobre, cifrada, cuja chave encontramos ou na comparação com Othello, ou na história 

do Brasil, ou numa concepção sociológica da sociedade brasileira. 

 

 

5) Qual a avaliação do senhor a respeito do viés construído pela crítica sócio-

histórica da cultura, especialmente a brasileira? O mote da integração das 

análises, entre social, cultural e estético não se efetivou ou não deve ser o 

sentido que guia a análise de expressões artísticas? Ela tem força no 

“mercado de teorias/ideias”; como vai esse mercado? Qual a 

avaliação/balanço da crítica no contato feito pelas perspectivas? 

 

Esse viés constitui a forma dominante da perspectiva crítica que procura manter 

Machado explicável em função do Brasil, de uma ideia de Brasil ou da sociedade 

brasileira. É a forma universitariamente eficaz, institucional fértil, capaz de gerar outras 

leituras parcelares e responder a problemas colocados por outras disciplinas na 

interpretação do Brasil. Não creio que seja satisfatória enquanto estudo de Machado 

seja como interpretação seja como análise literária. E isso parece que é hoje uma 

evidência, a insatisfação com esse tipo de abordagem dá sinais frequentes na própria 

universidade. Creio que a publicação dos meus livros no Brasil foi já um desses sinais. 

 

6) Em “O Propósito Cosmopolita”, o senhor critica duramente a avaliação do 

crítico Roberto Schwarz sobre o que ele chama de “leituras em competição”, 

sobretudo quando afirma haver certo controle da crítica; prova disso seria o 

próprio Schwarz desautorizar Michael Wood. A respeito da leitura, o senhor 

supõe que Wood pode declarar Schwarz “desnecessário, irrelevante, além de 

deprimente e monótono, a bem dizer despiciendo”. O que o senhor acredita 

que a crítica do tipo que Schwarz exerce constrói no ambiente universitário 

e intelectual brasileiro? Nesse sentido, o fato de seus livros, 

inquestionavelmente trabalhos de alto valor crítico, serem publicados pela 

Editora da Unicamp, com expoentes em diálogo tenso com Roberto Schwarz, 

significa muito para a situação e ambiente em questão? Há somente 

divergência ou onde convergem as leituras de teoria da literatura que passam 

por Machado de Assis? 
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Aqui posso continuar a resposta anterior. O problema que me preocupava nesse ensaio 

era justamente a defesa do valor da crítica estrangeira ou internacional. Participei num 

congresso, em 2008, promovido pela Unesp, que era “Machado de Assis e a crítica 

internacional”. A conferência de abertura coube a Roberto Schwarz, que se limitou a ler 

o texto já publicado sobre O punhal de Martinha, mas amputando-o, creio que por 

cortesia, da parte em que afirma a legitimidade da crítica nacional e a improbabilidade 

da internacional. Creio que Schwarz entende a crítica nacional como aquela que parte 

da realidade nacional brasileira para ler Machado, e internacional a restante. E creio 

que ela considera esta segunda ilegítima, desnecessária, ociosa. Compreender Machado, 

para ele, só pode ser conseguido no plano nacional assim definido. Por isso a crítica de 

Michael Wood foi para ele tão demolidora. Schwarz viu-se obrigado a reagir e aquela 

conferência e o texto publicado em que se baseava eram forma de dar resposta, isto é, de 

dizer que o próprio Machado pedia uma leitura nacional como a única capaz de o 

entender verdadeiramente. A leitura que faz da crónica o “Punhal de Martinha” é um 

perfeito do exemplo do “paradigma do pé atrás”: temos de ler o que Machado não diz 

porque não quer dizer sendo que não querer dizer é a sua forma original de nos fazer ler 

o que ele não quer dizer mas por isso mesmo diz. Isto, parecendo um disparate, tem de 

facto grande eficácia, porque a quantidade de teses e artigos que permite produzir é 

enorme, sempre acrescentando novas facetas a uma ideia que é no fundamental a mesma. 

 

7) Ainda sobre o artigo “O Propósito Cosmopolita”, não encontrei referência à 

análise da crônica “O punhal de Martinha” feita por Roberto Schwarz, em 

“Martinha versus Lucrécia”. Há alguma razão, já que o fio do argumento 

parte dali ou se desenrola ali? Observa, da sua parte, a necessidade de se 

superar o formato do argumento, ainda modernista de deglutição dialética, 

um efeito da conclusão que avalia a crítica, estratégia global com relação ao 

tópico “localismo x universalismo” ou acha a análise da crônica um erro?  

 

Já referi essa análise. Não tenho aqui tempo nem espaço para debater o assunto. Quero 

apenas reiterar dois pontos. O primeiro diz respeito ao exemplo de Antonio Candido. 

Mostro nesse ensaio que Candido teve sempre noção da perspectiva cosmopolita e foi 

capaz de adoptar quando se dirigia a públicos estrangeiros: aí percebia que a grandeza 

de Machado não dependia em nada de ter superado Alencar. O Antonio Candido da 
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Formação da Literatura Brasileira procura um Machado para a nação, um Machado 

que se forma enquanto brasileiro; o outro procura um Machado cosmopolita, que o leitor 

estrangeiro possa chamar seu sem que o brasileiro se sinta dele espoliado. As duas 

posições são incompatíveis, porque uma valoriza a literatura e uma ideia de literatura, 

e a outra submete-a a um propósito nacional. Este exemplo conduz-me ao segundo ponto: 

a oposição entre o local e o universal é uma falsa distinção. De Candido a Schwarz, mas 

melhor em Candido, o Machado brasileiro não é o local, mas o verdadeiro Machado que 

se define, não pela atenção ao local, mas pela vinculação ao projeto nacional através da 

superação dos predecessores ou da mensagem escondida nas suas obras. Como afirmo 

nesse ensaio, a oposição entre local e o universal obscurece a diferença entre uma ideia 

cosmopolita de literatura e um projecto de literatura vinculado à nacionalidade. A 

oposição local/universal, que essencialmente visa a síntese, pretende eliminar a primeira 

tornando-a subsumível na segunda. É esse o equívoco histórico que atravessa toda a 

crítica machadiana. 

   

8) Dos quatro livros publicados pelo senhor no Brasil, mais efetivamente, há 

interpretação e crítica de Machado de Assis, crítica a teoria da literatura 

brasileira, com matriz em Antonio Candido, e análise de João Cabral de Melo 

Neto, Graciliano Ramos e um comentário a Carlos Drummond de Andrade. 

Em “Autobibliografias” há uma remontagem do objeto, e ao avaliar as 

filiações da fortuna crítica o senhor mostra suas orientações. Como ficaram 

seus paradigmas como crítico? A desintegração das origens é um sinal dos 

tempos ou uma superação das amarras teóricas?   

 

Não acredito na crítica como aplicação de teorias. Mas acredito na teoria. O crítico tem 

de ter boa formação teórica. Mas ela deve servir para responder aos problemas que os 

textos de que se ocupa lhe colocam. E decerto essa colocação depende da formação 

teórica do crítico, e assim por diante. O vaivém entre obra singular e teoria é o cerne da 

crítica. No meu caso, a obra de Machado foi aquela que me obrigou a definir a minha 

formação teórica e não ao contrário. Não é porque li Derrida que escrevi o que escrevi 

sobre Machado: é porque li Machado que encontrei Derrida e fiz dele uma influência 

importante no meu trabalho. 
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9) Uma última questão. Qual parece ser o papel da cultura e das leituras 

machadianas no debate e na apresentação da vida atual? 

 

Enorme e sempre renovável. O mundo é cada vez mais um lugar assustador. A obra de 

Machado tem grandes potencialidades, em especial uma: reclamar a inteligibilidade do 

mundo, mas retirar-lhe qualquer ideia de consolação. 

 

Muito obrigado, professor! 

(Junho de 2015)  
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APÊNDICE C 

Entrevista com o crítico Roberto Schwarz, feita por Marcelo Brice Assis Noronha 

(UFG/UFT). 

 

 

1) Existem ainda razões para a crítica dualista sobre Machado de Assis? O 

velho debate sobre localismo X universalismo, sempre presente em toda a 

crítica de Machado e também na obra do senhor, torna plausível a afirmação 

de alguma preponderância em relação a esses termos? 

 

 

2) No texto “Duas notas sobre Machado de Assis” o senhor distingue os aspectos 

desses vieses e defende uma postura dialética, que seria a que o senhor exerce. 

A noção de dialética ficou contaminada no debate cultural ao ponto de se 

exterminar um tratamento dinâmico ao gosto do objeto? 

 

 

3) É uma constante em sua obra a questão sobre o solo que possibilitou a 

expressão do pensamento ou do trabalho artístico que o senhor está 

analisando. Essa noção de origem ou de onde nasce é central? Há em alguma 

medida razão para colocar o trabalho dialético do senhor numa classificação 

de tradição sociológica localista? 

 

 

4) O que acha da atribuição feita por Abel Barros Baptista, crítico português, 

sobre o senhor como um artífice do “paradigma do pé atrás” (segundo ele, 

paradigma dos trabalhos sustentados no excesso de desconfiança ou na busca 

pela intenção que subjaz o autor)? Acha que a crítica dele é um exercício de 

estrangeirismo, disputa por espaço, moda epistemológica, ruptura 

epistemológica, novas considerações sobre Machado ou erro mesmo? 

 

 

5) Não encontrei na obra do senhor referência aos trabalhos do crítico 

português, se eu não estiver errado; me parece interessante essa 
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circunstância. Qual a avaliação/balanço do senhor em relação à perspectiva 

crítica e às consequências ali expostas? 

 

 

6) Toda a trajetória do senhor como crítico, o diálogo intelectual com críticas 

como a de Silviano Santiago e Haroldo de Campos na década de 1970, deram 

ao senhor um destaque nos rumos e respostas ao ponto de vista sobre a 

expressão literária e cultural no Brasil. Qual a sua avaliação sobre o 

“mercado das teorias/ideias” e as “leituras em competição” no diapasão da 

nossa época? 

 

 

7) O professor Ronaldes de Melo e Souza resenha o “Mestre na periferia do 

capitalismo” e lhe atribui muito valor na análise e investigação, porém 

problematiza a “teoria da volubilidade do narrador”, em função da 

caracterização do defunto-autor. A saída que ele propõe é uma teoria da 

“reversibilidade do narrador”, lhe atribuindo funções mais mutantes e 

menos de fundo específico à classe. O que o senhor acha disso? A teoria da 

“volubilidade do narrador” tem mais ajuste a uma crítica cultural e a “teoria 

da reversibilidade do narrador” é mais do âmbito da crítica literária? Isso 

para lembrar o processo da crítica de arte pelo qual Silviano Santigo diz que 

passamos, de uma crítica literária a uma crítica cultural, apesar de não fazer 

essas referências. 

 

 

8) O argumento de “As ideias fora do lugar” lhe permite analisar o “fato” (como 

o senhor afirma em “Por que ‘as ideias fora do lugar’?”) da convivência 

descompassada entre ideias liberais e as formas sociais novas em ambiente 

escravocrata; o narrador volúvel parece ser uma chave analítica aprimorada 

da resposta literária para a questão. A intenção foi, no decorrer, aprofundar 

a abordagem, deixá-la como mote ou fazê-la presente em sua trajetória de 

crítico? Como suas ideias ficaram? 
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9) Uma última questão. Qual parece ser o papel da cultura e das leituras 

machadianas no debate e na apresentação da vida atual? 

 

 

 

Muito obrigado, professor!  

(Junho de 2015) 

 


