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Do entusiasta ao fiscal ético 

 
Quando Machado de Assis publicou as crônicas “O jornal e o livro” e “A reforma 

pelo jornal”, com certeza pretendia expressar sua crença no jornalismo como agente 

reformador da realidade brasileira, capaz de promover as idéias liberais e de discutir e 

implantar a retórica do progresso e da igualdade. Entretanto, conforme aponta o crítico 

Roberto Schwarz, “a ilusão não durou, e logo Machado iria mudar de convicção” (2000b: 

84).  

Outros críticos também refletiram a respeito, e se manifestaram de diferentes 

formas. Lúcia Miguel Pereira esquiva-se, a meu ver, de um linha determinista que supõe 

um avanço linear do estilo do cronista conforme o tempo, quando compara o moço 

Machado (o colaborador no jornal liberal, o Diário de Notícias) com o Machado experiente 

(cronista já consagrado, da Gazeta de Notícias). Ela percebe o valor da prudência 

adquirida pelo jornalista no trabalho cotidiano com os fatos, mas também ressalta o 

ímpeto que marcou a pena machadiana, de forma ainda mais acentuada na juventude e 

não menos presente nas crônicas da fase madura: 

É um prazer percorrer a coleção do Diário do Rio e ir acompanhando, 
quase semana a semana, os progressos de Machado, senti-lo crescer, 
afirmar-se, ganhar aquele seu jeito inconfundível de dizer as coisas, a um 
tempo tão chão e tão elevado. 
Essa parte da sua obra não é apenas interessante para a crítica; tem 
valor literário; algumas das suas crônicas desse momento são tão boas 
como as da Semana, com uma força a mais: Machado, moço, não teve 
aquele medo de opinar, aquela prudência que todos tomam por um dos 
seus traços característicos sem se lembrar que, dos seus escritos críticos, 
conhecem sobretudo os da maturidade e da velhice (PEREIRA, 1988:77) 
(grifo meu). 

 

Outro crítico, Alfredo Bosi, também explica como se deu o confronto entre a 

juventude militante e a maturidade no próprio cronista:  

O Machado que se indignara, quando jovem cronista liberal, ante os 
males de uma política obsoleta, foi mudando nos anos da maturidade o 
sentido do combate, e acabou abraçando como fado eterno dos seres o 
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convívio entre egoísmos, até assumir ares de sábio estóico na pele do 
Conselheiro Aires (BOSI, 1974:196). 
 

Em relação ao apaziguamento da militância liberal no jornalismo e na vida de 

Machado de Assis, o crítico Brito Broca expõe os motivos que julga mais pertinente para 

essa mudança de espírito – a maturidade: 

No começo da carreira, nos primeiros tempos de jornalismo, como bom 
romântico, formou na ala dos liberais e colaborando em jornais dessa 
corrente, não hesitou em criticar os fatos políticos do ponto de vista 
liberal. Mais tarde, absorvido pela arte, absteve-se gradativamente do 
ardor primitivo até recair na ironia dissolvente que lhe caracteriza a maior 
parte da obra. Na mocidade, combatia; na maturidade passou a sorrir com 
descrença (BROCA, 1957: 15) 
 

No mesmo sentido de Broca, Bosi e Schwarz, Marília Rothier Cardoso explica que:  

 
A colaboração machadiana a pequenas folhas, como O Espelho, em 
1859, está ligada ao entusiasmo pelo projeto moderno. Confiante na força 
reformadora do jornal, preconiza sua ação democrática que parece reagir 
sobre as castas, pois, ao contrário de um inimigo vulgar, é uma barreira... 
de papel, não, mas de inteligências, de aspirações. Nada há que lembre 
nos anos da maturidade, esse otimismo de estréia. Tendo-se afastado da 
militância liberal e dos periódicos do partido, Machado passa a compor 
um discurso de questionamento de todos os ideais novos e de 
relativização de todas as expectativas. (CARDOSO, 1990: 127-128) (grifo 
meu). 
  

Sendo assim, o jornalismo como grande veículo do espírito moderno e elevado à 

categoria de “república do pensamento” pelo próprio Machado de Assis, passa a ser 

desmistificado por ele próprio, quando o jornal se afasta do seu papel de instruir o leitor, 

informando-o adequadamente. Aquele que destacou, na juventude, a importância 

fundamental do jornalismo na formação de uma esfera pública capaz de submeter os 

pólos do poder ao olhar atento da sociedade civil, assistiu, na maturidade, ao colapso 

dessa visão e percebeu o fracasso do jornalismo exercido no Brasil como quarto poder. 

Assim, Machado se viu obrigado a pensar na estruturação de um outro poder – o quinto – 

que tivesse como função central a fiscalização do poder da imprensa.  

Poder-se-ia então afirmar que o escritor  foi um atento crítico da imprensa de seu 

tempo e, talvez, até mesmo, um ombudsman. Conforme Jairo Faria Mendes (2002), o 



 91 

ombudsman critica a postura editorial dos veículos em que trabalha, assim como dos 

demais jornais; além de prestar serviços de ouvidoria, encarregando-se de atuar como 

representante dos leitores no jornal. Nas crônicas que compõem o corpus desse trabalho, 

não há declarações explícitas do escritor afirmando que tenha feito uma crítica à imprensa 

com base na escuta de alguma queixa do leitor, ou através de carta deste dirigida ao 

jornal em que atuava.  O desconhecimento, até agora,  dessa prova cabal me impede de 

afirmar, com exatidão, que Machado de Assis tenha sido, de fato, um ombudsman.  

Diante da ferrenha crítica do escritor em relação à prática jornalística, é possível 

cogitar a hipótese de que ele tenha recebido reclamações, sugestões e elogios dos seus 

leitores em relação aos jornais nos quais trabalhou. Pode-se pensar que Machado de 

Assis reunia as críticas realizadas pela sociedade no tocante ao comportamento editorial 

dos periódicos, a suas próprias observações e investigações sobre o fazer jornalístico, o 

que pode ter acontecido, por exemplo, em seus passeios de bond ou no contato com os 

leitores na Rua do Ouvidor.  Mário de Alencar, amigo de Machado de Assis, registrou, da 

seguinte forma, o cotidiano do cronista: “pela manhã, bebido o café, escrevia; depois do 

banho, lia os seus autores passeando pelo gabinete. Finda a tarefa diária, entregava-se 

aos jornais antes e depois do almoço e no bonde” (ALENCAR apud WERNECK, 1994: 

53). Um forte indício de que Machado era um ‘catador’ das expressões do povo é quando 

ele colhe do condutor do bond a expressão ‘carapicu’, que utilizará, como vimos 

anteriormente, para descrever o perfil do público leitor.  

Cabe ainda informar que todo ombudsman é um crítico da imprensa, mas nem todo 

crítico da imprensa é um ombudsman. O crítico da imprensa difere do ombudsman, por 

não ser necessariamente um ouvidor dos leitores e poder avaliar o desempenho da 

imprensa atuando em outro setor do jornal que não seja o de ouvidoria, como em veículos 

alternativos, que buscam especificamente radiografar a atuação dos jornais. Tanto o 

ombudsman como o crítico da imprensa costumam ser considerados “malditos”, porque 

existiria “um temor da mídia em se abrir para a crítica” (MENDES, 2002: 14). Acontece 

que a atuação desses profissionais, como foi o caso de Machado de Assis, permite que o 

próprio jornalista faça uma reflexão permanente do seu exercício profissional, recorde que 

é falível, e que seus erros afetam a sociedade inteira. Na opinião de Geraldo Albarrán de 

Alba (2002: 12), “o ombudsman do leitor não é outra coisa que a consciência do 
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jornalista”. Já o bom crítico da imprensa, recomenda Alberto Dines (1982), deve focalizar 

desempenhos ou comportamentos dos jornais e dos jornalistas enquadrando a estrutura 

que cria, estimula e orienta tais desempenhos ou comportamentos.  

No ensaio “‘Media criticism’– um espaço mal-dito”, Dines observa que o autêntico 

crítico da imprensa deve se posicionar “contra a maré”, atingindo a essência da estrutura 

paternalista e autoritária que contamina os jornais. A exemplo da condenação dos 

profetas ao ostracismo, imposta pelos conservadores, por se tratarem de “indivíduos 

dotados de uma sensibilidade não propriamente criadora mas crítica, desenvolvendo um 

senso trágico que lhes permitiria visualizar a rota de colisão”, os críticos, ao longo da 

história, sempre foram considerados “malditos” pelos “donatários das capitanias 

intelectuais” (DINES, 1982: 148). A descrição ideológica do Brasil como paraíso ou reduto 

pacífico, considerando desde os relatos contidos na carta de Pero Vaz de Caminha ou na 

concepção do Brasil como um “país do futuro” presente nos estudos de Stefan Zweig, 

formou um ambiente retocado a partir do elogio à cordialidade, dando a entender que o 

“profetismo” ou o “criticismo” poderiam estragar a fantasia. No paraíso, não se admite 

conflitos. Restavam aos autênticos críticos ficarem à margem da sociedade, buscando 

meios alternativos para se manifestarem contra o fluxo conformado e massificador. 

Machado de Assis, com a sua economia verbal, sintetizou em uma frase, na crônica 

“Bons Dias!”, de 11/05/1888, esse drama da cultura política brasileira: “Esdurfte leicht zu 

erweisen sein dass Brasilien weniger eine Konstitutionelle Monarchie als eine absolute 

Oligarchie ist” (1997:489). Traduzindo: seria fácil provar que o Brasil é menos uma 

monarquia constitucional do que uma oligarquia absoluta. Assim, mesmo com a mudança 

de regime – da monarquia para a república – a estrutura oligárquica continuaria intacta, 

regendo o poder no Brasil. Por conta disso, a liberdade de expressão e a justiça social se 

limitariam a compor um discurso abstrato, pois não surtiriam o efeito desejado na prática. 

À essa altura, Machado já percebia que nem mesmo a imprensa abalaria radicalmente a 

oligarquia absoluta, pois estava atrelada ideologicamente ao discurso hegemônico e 

dependia economicamente do governo para o custeio de suas despesas12. Tanto é que, 

                                                           
12 Em O capital da notícia: jornalismo como produção social de segunda natureza (1986), Ciro Marcondes Filho comenta 
o fenômeno da atuação do jornalismo junto às grandes forças econômicas, políticas e sociais (situação já apontada, no 
século XIX, por jornalistas como Machado de Assis): “Os jornais são como pontas de icebergs, que no nível externo 
representam a democracia formal na qual todos seriam iguais, e, no fundo, escondem o poder político ou econômico 
que os sustenta” (1986:13). 
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observa Dines, o “nosso Quarto Poder (...) está filosoficamente apegado ao Executivo, 

que em 1808 o criou e que em 1981 [e até os dias de hoje]o sustenta”. Infelizmente, o 

projeto machadiano de jornalismo como “república do pensamento” ficou inviabilizado, 

pois, na realidade, 

a nossa imprensa foi sempre o instrumento na disputa pelo poder entre os 
mandarins que circulavam nas suas vizinhanças. Jamais foi uma 
ferramenta a serviço da sociedade. Sua função crítica sempre esteve 
adaptada aos escopos de uma competição política que visava apenas a 
alternância de grupos e não de idéias no comando do processo decisório 
(DINES, 1982: 150) (grifo meu). 

 

Para Dines, Lima Barreto teria sido o precursor da crítica à imprensa no Brasil com 

o livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, de 1909. Pela língua afiada e pelo estilo 

destemido, a obra e o autor foram boicotados, respectivamente, pela crítica e pelos 

grandes meios de comunicação da época. Alvo do preconceito racial, social e literário, 

visto que era negro e pobre, o autor sofreu mais um golpe: as portas da folhas públicas 

encontravam-se fechadas para ele, assim como as portas da Academia Brasileira de 

Letras.   

Porém, antes de Lima Barreto, Machado de Assis já executava a função de crítico 

da imprensa desde o início de sua carreira, a partir de “A reforma pelo jornal”, publicado 

em 23 de outubro de 1859. Neste texto ele fez a seguinte declaração já mencionada em 

outra oportunidade: “é verdade que o jornal aqui não está à altura da sua missão” (1997: 

964). Cinqüenta anos antes de Recordações do escrivão Isaías Caminha, Machado já 

exercia o seu papel de fiscal ético e social, driblando os desconfortos da marginalização 

que poderiam ter sido impostos pelos mandarins dos jornais em que trabalhava. Enquanto 

Lima Barreto teve que se contentar com a imprensa alternativa para publicar seus 

posicionamentos mais críticos em relação à sociedade brasileira e à própria atividade 

jornalística, Machado de Assis conseguiu realizar a crítica da imprensa nos grandes 

veículos de comunicação, estando a serviço deles. Esta proeza por parte do escritor se 

deve, a meu ver, pelo habilidoso emprego da ironia como refinamento da expressão, pela 

lúcida consciência do horizonte de expectativas do leitor (em sua esmagadora maioria, a 

classe senhorial) e do fait divers como disfarce, como tática dispersiva, na condução das 

suas análises críticas em relação à imprensa. 



 94 

A estratégia crítica de Machado de Assis poderia ser entendida na incorporação de 

dois animais – o colibri e o caramujo – que ele próprio utiliza para caracterizar o seu ofício 

de examinador da realidade brasileira, como é o caso de analisar a atuação dos jornais. 

Na crônica “O folhetinista”, de 30/10/1859, como já vimos anteriormente, o cronista 

resgata a imagem do beija-flor, construída por José de Alencar, para comparar o estilo 

peculiar da ave que passeia pelas diversas flores retirando o néctar, com a natureza do 

folhetinista que transita por vários assuntos a fim de extrair seus detalhes mais 

encobertos. A aptidão do beija-flor de apenas roçar as flores, sem pousar, foi apropriada 

por Machado de Assis, a meu ver, para explicar que o folhetinista deve saber também não 

“pousar” no fato apenas para utilizá-lo como meio e sim como pretexto para retirar o 

máximo das virtuosidades de seu estilo, seu espírito, sua graça, suas faculdades 

inventivas. A crônica é, na essência, uma forma de arte, a arte da palavra, a qual está 

ligado o lirismo. Machado refletiu sobre a imprensa por meio de um temperamento 

artístico, ao utilizá-la como instrumento político formador de opinião contrária aos 

conservadores e, ao mesmo tempo, perceber que esse agente social estava 

hegemonicamente comprometido com a hipocrisia e a falsidade do liberalismo de fachada 

vivido no Brasil oitocentista. Nas crônicas machadianas, a imprensa foi também um 

pretexto, um recurso metonímico, para criticar os vícios de uma sociedade oportunista e 

que submetia a liberdade à propriedade.  

O Machado ‘caramujo’ surge mais tarde, quando confidencia, na crônica “A 

Semana”, de 14/05/1893, que também participou das festividades que celebraram a 

Abolição da Escravatura, rompendo assim com um universo de expectativas daqueles 

que o acusavam de indiferença frente à realidade de seu tempo: 

Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado 
votou a lei, que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também 
eu saí à rua, eu o mais encolhido dos caramujos, também eu entrei no 
préstito, em carruagem aberta, se me fazem favor, hóspede de um gordo 
amigo ausente; todos respiravam felicidade, tudo era delírio (1997: 583) 
(grifo meu). 

 

Machado se encolhe como um caramujo não só como postura de recolhimento 

interior que exige a atividade de reflexão ao analisar o choque entre os estímulos externos 

e os valores internos, mas também para se enquadrar, disfarçadamente, dentro de uma 
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concha a fim de satisfazer os gostos dos donos do poder e dos jornais. Mas é ele quem 

também coloca a cabeça para fora da concha e se expõe ao realizar um jornalismo que 

vai ao encontro do sistema tradicional. É um movimento perspicaz, que vai às raias de um 

paradoxo no primeiro momento. Em “O cronista e a semana”, de 16/09/1894, Machado 

incorpora por exemplo a figura de um jornalista sensacionalista, não porque comunga 

deste parâmetro editorial, como faz crer uma leitura superficial, mas sim por preferir 

“entrar na pele” e, assim, melhor denunciar os valores daqueles que promovem um 

jornalismo com sede de violência e encantado pela tragédia. Trata-se de uma oposição 

sofisticada, diferente do ‘panfletarismo’, e fruto de uma monumental ironia. Agindo assim, 

ele desmonta o sensacionalismo, camuflado na roupagem desse estilo. Ele não se 

confunde, apenas se fantasia. E, na hora certa, manifesta-se na ação de sair do 

encolhimento e expor os vícios daquela estrutura noticiosa. 

Em seus textos, como se pode constatar, o cronista ensinou aos leitores a 

decodificar as estratégias discursivas do jornalismo. Machado de Assis mostra sua face 

de crítico da imprensa, apontando os equívocos desta instituição, que seriam 

principalmente os seguintes: I) a opinião pública como “metáfora sem base”; II) o erro de 

apuração e o não-reconhecimento do erro; III) a generalização apressada; IV) a notícia 

inventada; V) a história reduzida a mero registro; VI) a imprensa sensacionalista; VII) a 

parcialidade com os poderosos. A seguir, serão analisadas as crônicas que exemplificam 

esses pecados cometidos pela imprensa. 

 

A opinião pública: uma “metáfora sem base” 

 

Lúcia Miguel Pereira comenta que Machado “sempre se manteve fiel aos princípios 

democráticos, mesmo depois de abandonar o jornalismo político” (1988:74). Ao ler as 

crônicas do nosso escritor, percebo justamente o contrário. Se houve uma frustração 

machadiana a respeito da sua militância junto ao Partido Liberal, não se pode afirmar que 

ele tenha apagado de suas intenções jornalísticas a preocupação com os rumos da 

política no Brasil. Não se pode reduzir a ação política (expressa no jornalismo 

machadiano) à manifestação partidária. Aos trinta e sete anos, o escritor, na crônica 
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