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* 
 
1) BERNARDO, Gustavo. O Problema do Realismo de Machado de Assis. RJ: Rocco, 2011.  
 
- apesar de todas as críticas tecidas a considerar MA como “realista”, Gustavo Bernardo considera 
“prudente”, “para efeitos de nota e de vaga em universidades e concursos públicos, manter esse 
procedimento” [de classificá-lo como realista], seguindo sugestão de Luiz Antônio Aguiar, no 
Almanaque Machado de Assis, publicado no centenário de sua morte, em 2008. 
- comparando MPBC e O Mulato, de Aluísio de Azevedo, publicados em 1881 e tidos como o início do 
Realismo na LB, Luiz Antônio Aguiar afirma que “basta comparar os dois para ver que pertencem a 
espécies tão diferentes quanto tomates e pirâmides”.  
- Luiz Antônio Aguiar continua sua crítica ao suposto realismo machadiano se perguntando “como 
poderia ser realista uma narrativa em que é um defunto-autor que a protagoniza e narra”? 
 
Problema e Hipóteses: 
- “Defendo que a obra literária do escritor Joaquim Maria Machado de Assis não pode ser enquadrada 
em nenhum estilo de época, muito menos no estilo conhecido como realismo.” 
- “demonstrar que [Machado] é o adversário mais veemente e mais qualificado do realismo em 
qualquer época”. 
- “Esta divisão, que mostra um Machado algo esquizofrênico e inverossímil, reflete bem a querela entre 
romantismo e realismo: como o realismo supostamente evolui a partir do romantismo, então o 
realismo é melhor; como os romances da segunda fase de MA são realistas, então eles são melhores 
do que os do primeiro.” 
- “o pacto realista sobrevive [...] no neorrealismo com desenho socialista dos anos 30; no 
neoneorrealismo dos romances-reportagem dos anos 70; no neoneoneo-(ufa)-realismo dos romances 
sobre marginalidades e periferias, já na passagem do século XX para o XXI” 
* 

GB cita o “Prefácio” de Realismo e Anti-Realismo na Literatura Brasileira (1974), de Carlos 
Nelson Coutinho (et al.): “ao fornecer uma imagem ampla e autêntica do mundo dos homens, a arte 
realista destrói os mitos e preconceitos que servem para perpetuar o obscurantismo e a ordem social 
que o sustenta.” (p. xi). 
 Para, a seguir, criticá-lo afirmando que “Essas concepções marxistas, em especial no que dizem 
respeito à arte, soam hoje bastante datadas, implicando quase uma crença ingênua não tanto na 
transformação revolucionária da realidade, mas mais na possibilidade de controle dessa 
transformação por parte dos críticos e dos artistas.” 
- Gustavo Bernardo prossegue a argumentação mostrando que MA seria, segundo a opinião comum 
dos manuais didáticos de literatura, na verdade, o “único realista em sentido estrito”, pois outros, 
como Aluísio de Azevedo, seriam “realistas-naturalistas”. 
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- “o ponto mais alto da prosa realista brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis” (BOSI, História 
Concisa, p.193) 
- para Bosi, na História Concisa, aliás, o realismo de MA é de “sondagem moral”. 
- já no mais recente O Enigma do Olhar, Bosi reitera que “Machado nunca foi, a rigor, um romântico”, 
“o Romantismo está às suas costas”. Ao se referir aos contos e romances da primeira fase de MA, 
considera que seria melhor dizê-los “de compromisso” ou “convencionais”. 
- Bernardo também não considera que MA tenha alguma vez sido “romântico”, e, apoiado em Ortega 
Y Gasset, comete: “que o romantismo seja a versão beta do realismo, ou que o realismo seja a versão 
2.0 do romantismo”. [!!] 
- para Bosi, “Machado foi o mais ‘realista’ dos narradores brasileiros do seu tempo; aquele que mais 
desassombradamente entendeu e explorou o espírito da nova sociedade e mais nitidamente o 
inscreveu em figuras e enredos exemplares” (O enigma do olhar, p.88) 
- no entanto, Bernardo, apoiado em Bosi, abre a possibilidade para que Machado seja chamado apenas 
pelo “epíteto tautológico ‘machadiano’”. 
 
- a seguir, mostra a posição de John Gledson, autor de The Deceptive Realism of Machado de Assis 
(1984), traduzido como Machado de Assis: Impostura e Realismo (1984). 
- Gledson sustenta que se chame Machado de realista, mas ressalvando que esse realismo é enganoso, 
“ou seja, está oculto do leitor, de maneira que se torna necessário ler nas entrelinhas para entender o 
romance” (GLEDSON, p.23) 
- Bernardo: “não incomoda a John Gledson que um livro com o título de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas seja considerado realista, como se fizesse parte da realidade corrente que um morto redigisse 
da tumba suas próprias memórias – a narrativa omite se o caixão do personagem dispunha de papel, 
pena e luz de vela, mas estes decerto são detalhes irrelevantes.” 
- conclusão: para Gledson, o realismo de MA é um “realismo enganoso”. 
 
- para Patrick Pessoa, o realismo de MA é “’fenomenológico’, já que não se concebe a ideia de uma 
‘realidade em si mesma’ que o escritor deveria fielmente reproduzir, como se fosse um taquígrafo 
judiciário [!!], mas pressupõe que toda e qualquer realidade possível só pode vir à luz, só pode mostrar-
se no âmbito de uma determinada perspectiva, de uma determinada compreensão poética do ser.” 
(PESSOA, Patrick. A segunda vida de Brás Cubas: a filosofia da arte de Machado de Assis. RJ: Rocco, 
2008, p.82) 
 
- Eugênio Gomes, já em 1958, vê, em MA, um “microrrealismo psicológico”, em que buscaria o detalhe 
do detalhe para assim desvelar o que se encontra encoberto pelo hábito, pelo costume e pelos 
discursos vigentes. 
 
- na linha do “microrrealismo psicológico” de Eugênio Gomes, Bernardo detecta em Massaud Moisés 
o “realismo interior”, que inclusive se transforma numa espécie de antinaturalismo, dedicado a 
combater o “realismo exterior”, o qual defenderia a obra de arte como “fotografia verbal ou 
documentário escrito da realidade concreta”. (MOISÉS, Massaud. Machado de Assis: Ficção e Utopia. 
SP: Cultrix, 2001) 
 
- Sérgio Paulo Rouanet afirma que Machado “também fez um romance realista, e nisso Gledson tem 
toda razão”, pois o realismo, na obra em questão, se revela na “intenção autoral”, no projeto de 
“descrever com toda verdade possível as engrenagens da alma e da sociedade” (ROUANET, Sérgio 
Paulo. “Dom Casmurro Alegorista”. Revista da USP, n.77, SP, EDUSP, março-maio 2008). 
- mesmo assim, cita a ideia de Rouanet, de que a forma “sinuosa” do romance de MA capta “tanto a 
ambiguidade psicológica de uma Circe infinitamente sedutora [Capitu], cujos olhos de ressaca 
significam a vida e a morte ao mesmo tempo, quanto a ambiguidade social de um país que pretendia 
aceder à modernidade mas não conseguia livrar-se do trabalho escravo” (ROUANET, 2008, p.43) 
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CAPÍTULO 3: “SE O REALISMO NÃO É BOM” 
CONTRA O ‘REALISMO’ EM GERAL, BERNARDO TRAZ OS SEGUINTES APOIOS: 
- “tese que Luiz Costa Lima dedicou a vida a demonstrar, a saber: que existe um fortíssimo veto ao 
ficcional na cultura burguesa contemporânea, traduzido também pelo elogio recorrente e tautológico 
ao realismo.” 
- além disso, em palestra recente (2010) na UERJ, Costa Lima ofereceu o seguinte exemplo: quando 
pequeno, seu filho Henrique quis saber o que era ficção. Ao ver que o menino havia desenhado um sol 
numa folha de papel, o pai aponta: ‘este sol é uma ficção’, e o garoto responde: ‘ah, entendi, meu sol 
é uma ficção porque não arde nos olhos’. O crítico explica: o insight do menino é duplamente 
interessante: o sol que desenhou é uma ficção porque não arde nos olhos e porque é seu!, ou seja, 
porque ele o construiu a partir do sol real e contra o sol real, criando então um novo sol, pessoal, logo, 
uma nova realidade, igualmente pessoal. O sol do Henrique, portanto, não é real nem realista. 
- o realista seria, no fundo, “um moralista de carteirinha”, “pois sua preocupação, enquanto autor, é a 
de criar um universo que demonstra a falibilidade do outro, seu erro, sua falta, seu crime. O texto 
realista por excelência tende a enristar seu dedo acusatório ao mundo. [...] Nesse sentido, o moralista 
tem, invariavelmente, certeza sobre tudo e, principalmente, sobre todos, sentimento que lhe permite 
arrogantemente acionar seu dispositivo julgador através da arte” (citando MANSUR, Felipe. O Bruxo e 
o Ilusionista: Machado de Assis e Woody Allen. RJ: UERJ, 2011) 
- assim, diz BERNARDO, o realista é um “dogmático, porque sua moral é constituída por certezas 
inamovíveis”, e um “ressentido, pois precisa julgar os outros todos, através da arte ou da crítica de 
arte, para evitar a julgar a si mesmo. [...] Trata-se de um apontador de defeitos”, citando Nietzsche. 
- a partir do famoso quadro de René Magritte, “Isto não é um Cachimbo” (“um manifesto metafórico 
e ultraconcentrado contra o realismo”), ele conclui que o realismo tenta “dar por compreendido o que 
não pode ser compreendido”. 
 
CAPÍTULO 4: MACHADO DE ASSIS NÃO É REALISTA 
- começa trazendo intérpretes que “não exatamente combatem a atribuição de ‘realista’ à literatura 
de MA, mas a problematizam em algum ponto.” 
 
- o primeiro é o manual Iniciação à Literatura Brasileira (1987), de Roberto Acízelo de Souza e José Luís 
Jobim, em que os autores “consideram os romances da primeira fase [de MA] de natureza romântica”, 
mas entendem que os demais, a partir de MPBC “tomam novo rumo”: “‘afastam-se das sugestões 
românticas e, sem assumir a orientação realista-naturalista, ganham características muito especiais 
[etc.]’”. 
- Trata-se, segundo Bernardo, “de um reconhecimento explícito da singularidade e da atemporalidade 
de MA”. 
- a seguir, lembra a “Advertência” inscrita no primeiro romance de MA, Ressurreição, na qual reivindica 
por duas vezes o caráter de “ensaio” para sua narrativa. 
- “com prazer”, Bernardo também constata que no “longo verbete ‘Machado de Assis’”, da 
“monumental Enciclopédia de Literatura Brasileira”, de Afrânio Coutinho, “o autor do verbete em 
nenhum momento considera Machado realista, mas ao contrário procura fugir das classificações para 
melhor mostrar a singularidade estética e filosófica do escritor.” 
- Entende que MA, “reagindo contra a norma romântica, não se deixou, todavia, seduzir pelas falácias 
da novidade naturalista. Não foi homem de escolas, no sentido estrito.” (COUTINHO & SOUZA, 1990). 
 
- “um dos primeiros a rejeitar o realismo de Machado de Assis foi o crítico José Veríssimo”, 
classificando Machado como “escritor sem istas”, admitindo no máximo um “ista”, o de “humorista”. 
 
- Antonio Candido, embora não trabalhe o MA da segunda fase na sua Formação da Literatura 
Brasileira, cita-o 37 vezes, e, em nenhuma delas, chama Machado de realista. 
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- apenas uma vez faz referência ao realismo, mas para mostrar a singularidade de MA, que na sua 
“descrição de costumes”, se embebeu “no realismo sadio e colorido de Manuel Antônio de Almeida”. 
- segundo Bernardo, Candido “não ataca frontalmente a atribuição de ‘realista’ à obra machadiana, 
mas não deixa de lembrar os muitos críticos que não souberam classificá-la.” 
 
- Luiz Costa Lima “também dá como óbvio que MA se deparasse com duas poéticas, a romântica e a 
realista, mas o lê se contrapondo a ambas” (“Sob a face de um bruxo”. In: Dispersa Demanda) 
- segundo Bernardo, Costa Lima “parece recusar a pecha de realista para Machado – por exemplo, 
quando acusa certa leitura sociológica de perpetrar uma barbaridade crítica contra autores como 
Guimarães Rosa e Machado de Assis: a de dizer que ‘suas obras seriam representações da estrutura 
social do país’”. 
 
- Sebastião Rios Jr. também afirma que o estudo da obra de MA “tem necessariamente de levar em 
consideração o fato básico de que o escritor era um desafeto do realismo escola” (RIOS JR., “Além do 
Realismo”. Revista Tempo Brasileiro. RJ, n.133-134, abril-setembro 1998.) 
- o pesquisador lembra “o que frequentemente se omite: MA posicionou-se várias vezes, em seu 
próprio nome ou através de seus narradores e personagens, contra o realismo, com ou sem adjetivos, 
de maneira absolutamente categórica.” 
 
- Paul Dixon defende claramente: “se tivéssemos que identificar um sistema de pensamento como alvo 
das críticas de MA, o mais óbvio seria a escola realista” (DIXON, Paul. Os Contos de Machado de Assis: 
mais do que sonha a filosofia. Porto Alegre: Movimento, 1992). 
 
- João Adolfo Hansen afirma que, a partir de MPBC, o escritor começa a dissolver o princípio de 
verossimilhança. (HANSEN. “O imortal e a verossimilhança”. Teresa – Revista de Literatura Brasileira, 
SP, n.6-7, USP, 2006.) 
 
- Abel Barros Baptista reconhece que os contos de MA “não cabem facilmente em nenhuma das 
categorias rápidas, porque não são realistas nem formalistas, muito menos exemplos do que agora se 
chama ficção metaliterária”. (BAPTISTA. “A emenda de Séneca – Machado de Assis e a forma do 
conto”. Teresa – Revista de Literatura Brasileira, SP, n.6-7, USP, 2006.) 
- a partir da miríade de interpretações de Dom Casmurro, quando se discute ad nauseam se Capitu 
traiu ou não, o que equivale a discutir se o narrador Bento Santiago é confiável ou não, Baptista 
entende que se criou o ‘paradigma do pé atrás’, pelo qual “os críticos passam a desconfiar dos 
narradores machadianos e então se arvoram seus melhores intérpretes, explicando para a plateia 
ignara o que MA quis realmente dizer ao contrário do que parecia dizer, através de seus narradores 
não confiáveis.” 
- o “paradigma do pé atrás” implica uma séria tentativa de desfazer qualquer enigma proposto pela 
narrativa machadiana, de modo a estabelecer um sentido unívoco, basicamente um sentido que revele 
a preocupação social do escritor. 
 
- o próprio MA, em sua crítica a O Primo Basílio, de Eça de Queirós, faz uma “condenação frontal ao 
realismo”. 
 
- ao final das contas, mesmo reconhecendo ser uma “apropriação indébita”, até Roberto Schwarz é 
alinhado dentre aqueles que defenderiam que MA não foi realista, a partir de uma citação fora de 
contexto de Duas Meninas (1997). Bernardo afirma que não resistiu “a jogar um pouco Roberto 
Schwarz contra Roberto Schwarz” 
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- também Marta de Senna é trazida a corroborar o argumento, quando escreveu que “desde o seu 
título, [MPBC] é um acinte à verossimilhança.” (SENNA, Marta de. “Dos Benefícios de um Piparote”. 
Teresa – Revista de Literatura Brasileira, SP, n.6-7, USP, 2006.) 
 
- Silviano Santiago também é trazido para essa “galeria do bem” (isto é, a que não considera MA como 
realista), ao incluir MA no grupo de escritores do que ele chama de “literatura de exaustão”, aqueles 
que reconhecem a existência da Biblioteca de Babel, ou seja, “reconhecem que tudo já foi escrito, mas 
ainda assim insistem em escrever dentro desse tudo que já foi escrito. Por isso, escreve-se não para 
dizer como a realidade é – de tanto que já se tentou fazê-lo, só se pode concluir pela impossibilidade 
da tarefa – mas sim para navegar no meio do que já se escreveu.” (SANTIAGO, Silviano. “Toda a 
Memória do Mundo”. Teresa – Revista de Literatura Brasileira, SP, n.6-7, USP, 2006.) 
- para Silviano Santiago, “Machado desprezou tanto o estilo romântico quanto o estilo realista-
naturalista”. 
 
- Bernardo conclui que “o sonho de todo realista é não escrever metáforas, mas a realidade como ela 
é. O sonho oculto da ficção realista é o de não ser ficção de modo algum”. 
 
- ao final, Bernardo analisa trechos do próprio MA em relação ao realismo: conclui que todos, tanto 
narradores como personagens, “representam uma recusa do realismo”. 
- MPBC, desde o título, “é uma rasteira no realismo”. 
- identifica o alienista Simão Bacamarte como “a metáfora perfeita dos realistas e do realismo”, uma 
“caricatura do realista”. 
- aos 20 anos de idade, MA posicionou-se a favor do realismo, numa crítica a peça teatral de Joaquim 
Manuel de Macedo, em 1859. Diz MA: “Pertenço a esta última [a escola realista, em contraposição à 
escola romântica] por mais sensata, mais natural, e de mais iniciativa moralizadora e civilizadora.” 
- no entanto, poucos meses depois, em março de 1860, afirma: “Não subscrevo, em sua totalidade, as 
máximas da escola realista, nem aceito, em toda a sua plenitude, a escola das abstrações românticas”. 
- a mais famosa de suas declarações sobre o assunto está no ensaio “A Nova Geração”, em que, 
segundo Bernardo, “emite a condenação mais categórica do realismo que alguém poderia enunciar”: 
“A realidade é boa, o realismo é que não presta para nada”. 
- segundo Bernardo, só ao dizer que “a realidade é boa”, MA já estaria se opondo ao realismo, já que 
este “defende, pragmaticamente, que a realidade é ruim”. 
- ainda: “porque a nova poética [o realismo] é isto e só chegará à perfeição no dia em que nos disser o 
número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha”. Assim, 
Bernardo conclui dizendo que “a descrição machadiana do realista o mostra como um sujeito patético 
afetado por um devastador Transtorno Obsessivo Compulsivo, também conhecido como ‘TOC’, a 
tentar contar, pelo resto da vida, o número exato de fios de um lenço de cambraia.” 
 
- depois, após afirmar que o ceticismo não combina e não pode combinar com o realismo, e, logo, se 
MA é cético, não pode ser realista. 
- quando os manuais didáticos distinguem MA dos demais escritores do período, entendendo que 
esses são realistas-naturalistas e Machado é o único só realista, criam uma classe coletiva para um 
único termo, o que implica um contrassenso lógico. 
 

* 
 
2) ANTONIO CANDIDO 
 
 Definição estrita de “realismo”, por Antonio Candido (in “Realidade e Realismo (via Marcel 
Proust)”): 
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Se considerarmos realismo as modalidades modernas, que se definiram no século 
XIX e vieram até nós, veremos que elas tendem a uma fidelidade documentária que 
privilegia a representação objetiva do momento presente da narrativa. No entanto, 
mesmo dentro do realismo, os textos de maior alcance procuram algo mais geral, 
que podem ser a razão oculta sob a aparência dos fatos narrados ou das coisas 
descritas, e pode ser a lei destes fatos na sequência do tempo. Isso leva a uma 
conclusão paradoxal: que talvez a realidade se encontre mais em elementos que 
transcendem a aparência dos fatos e coisas descritas do que neles mesmos. E o 
realismo, estritamente concebido como representação mimética do mundo, pode 
não ser o melhor condutor da realidade.1 

 
 Assim, pode-se perceber uma forte tendência realista de MA desde livros como O Mundo de 
Machado de Assis: O Rio de Janeiro na obra de Machado de Assis, de Miécio Táti (RJ, 1991 (primeira 
edição de 1961)), no qual o autor percorre o texto de Machado como um garimpeiro, reorganizando a 
cidade estritamente pela visão machadiana, apresentando um panorama da cidade, da sua paisagem 
e de seus costumes, na época em que transcorrem os enredos de seus romances e contos, mostrando 
as descrições dos meios de transporte, as iguarias culinárias, os bailes e saraus; ou O Viajante Imóvel: 
Machado de Assis e o Rio de Janeiro de seu tempo, de Luciano Trigo (RJ: Record, 2001), livro ilustrado 
com fotografias da época, em que o autor reconhece que MA foi muito mais um retratista que um 
paisagista, o que não impede o autor, porém, de trazer à tona a urdidura do cotidiano da cidade, com 
muitas minúcias e pormenores, também ajudado por outros autores da época. 
 No entanto, não é a mera descrição geográfica contida em seus romances e contos que faz de 
Machado um realista. Na Formação da Literatura Brasileira [1959], Antonio Candido afirma que MA “é 
o escritor mais brasileiro que jamais houve, e certamente o maior”, que acrescentou à “fórmula do 
romance romântico” a “apresentação realista das relações sociais urbanas”, com “uma profundidade 
analítica inacessível à bonomia de Manuel Antônio de Almeida, mas pressentida pelo Alencar de 
Senhora e Lucíola, no qual se entronca diretamente”; Candido, assim, abriu caminho para 
interpretações de Machado como as de Raimundo Faoro, em Machado de Assis: A Pirâmide e o 
Trapézio (1974) e de Roberto Schwarz, em Ao Vencedor as Batatas (I): Forma literária e processo social 
nos inícios do romance brasileiro (1977), que teria sua continuação em Um Mestre na Periferia do 
Capitalismo (1990). 

Para Faoro, o romance de Machado expõe uma mudança de uma estrutura que o autor 
vivenciava em sua época no Brasil: da velha sociedade de estamentos, que cede lugar à sociedade de 
classes. Como a ficção “não reflete a realidade nem a reproduz no espelho; ela a critica, a combate, a 
denigre. O escritor é, dizia Schiller, o vingador da realidade”. “Se a realidade é frustração, não se deve 
o fato ao escritor, mas à própria realidade”. Em Machado, não é possível mais enxergar a fuga da 
realidade, como tanto se fez durante o Romantismo, idealizando índios, natureza etc. 

“O realismo peculiar de Machado, não é a realidade tal qual a história e a sociologia, boas irmãs 
que são, mas sim uma iluminação dessa realidade: não o espelho que simplesmente reflete, mas a 
lâmpada que deforma.”2 

“Para se compreender adequadamente Machado, é preciso atinar com esse nexo [entre o 
processo social brasileiro em seu nexo mundial, indissoluvelmente atado ao desenvolvimento do 
capitalismo] mais amplo; não só o Rio de Janeiro do Império, a paisagem fluminense, mas o amplo 
nexo econômico, político e cultural de que essa situação local era parte constituinte”. (WAIZBORT, 
p.37) 
 

* 
 

                                                 
1 CANDIDO, Antonio. “Realidade e Realismo (via Marcel Proust)”. In:_____. Recortes. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1993 [1983]. p.123. 
2 WAIZBORT, Leopoldo. A passagem do três ao um: crítica literária, sociologia, filologia. SP: Cosac Naify, 

2007. p.21. 
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3) SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance 
brasileiro (1977) 
 
- a compreensão da forma exige a compreensão do processo social. No romance do século XIX, isto 
significa necessariamente a compreensão da relação entre forma romanesca e desenvolvimento do 
capitalismo” (WAIZBORT, p.37) 
- “A junção de romance e sociedade se faz através da forma. Esta é entendida como um processo 
mediador que organiza em profundidade os dados da ficção e os da realidade, sendo parte dos dois 
planos. Sem descartar o aspecto inventivo, que existe, há aqui uma presença da realidade em sentido 
forte” (SCHWARZ, “Pressupostos, salvo engano, de ‘Dialética da Malandragem’”, apud WAIZBROT, 
p.39) 
- “o social tornado forma, ‘forma que se compreende em termos do movimento da sociedade global’” 
(Id.) 
- “Tendo discutido que, não obstante sua centralidade, a relação de escravidão não ocupa o centro da 
discussão ideológica no Brasil do século XIX, o salto de Rhodos [?] do argumento de Schwarz é que, 
sendo a vida ideológica lastreada nos latifundiários e homens livres, e sendo a relação destes com 
aqueles ordenada pelo favor, este último torna-se o mecanismo que rege a vida ideológica” (p.41) 
- para Schwarz, “a militância anti-realista de Machado de Assis, em cujas palavras o Realismo ‘é a 
negação mesma do princípio da arte’. São ecos da doutrinação da Revue des Deux Mondes, para a qual 
Realismo, democracia, plebe, materialismo, gíria, sujeira e socialismo eram parte de um mesmo e 
detestável contínuo. [...] No entanto, havia da parte de Machado uma intenção realista neste anti-
realismo conservador, se o considerarmos expressão de experiência e ceticismo – o que não era na 
Europa, onde representava um recuo intelectual – em face do cabimento das ideias liberais no Brasil.” 
(Ao Vencedor..., p.84-5, apud WAIZBROT, p.45) 
- para Schwarz, na leitura que faz Waizbrot, “o paternalismo é mais importante aqui do que o dinheiro, 
porque por seu meio podemos chegar ao âmago do elemento realista do romance, a figuração da vida 
popular. Por meio do dinheiro, ao contrário, isso não se realizaria de modo tão definido, pois a 
sociedade não se regulava apenas pelas maneiras do capital e, nesse domínio, o dinheiro definia menos 
intensamente do que as relações pessoais de dependência”. (p.46) 
- a solução que Schwarz oferece para o realismo machadiano é que o paternalismo, as relações de 
favor, levavam para mais perto da vida popular que a dialética do Capital. “Nesse aspecto, o critério 
está dado pela ‘vida popular’: o que legitima e dá lastro ao realismo de Machado (nos termos citados: 
‘intenção realista do anti-realismo’) é o fato de este apresentar elementos da vida popular, tal como 
Lukács discutiu extensamente em vários de seus escritos.” (p.46) 
- “Em Iaiá Garcia, desde as primeiras páginas, o leitor percebe a realidade mais abundante, menos 
esquemática e ainda assim melhor unificada. Como era de esperar, a apreciação realista das relações 
sociais é propícia também ao realismo literário” (Ao vencedor..., apud WAIZBROT, p.51) 
- “A ênfase no paternalismo, em Iaiá Garcia, é de caráter realista, pois se fala cada vez mais e melhor 
‘do que se praticava efetivamente’ e a questão do realismo é ‘ver e dizer as coisas como são’, ‘transpor 
a ordem social’.” (Id.) 
- “Não obstante, o livro [Iaiá Garcia] é de um “’realismo limitado’”, segundo Schwarz (W, p.51) 
- “Há, pois, uma espécie de materialismo no procedimento de Machado de Assis, que é de enfrentar 
as relações sociais reais (donde seu realismo), que não são as do individualismo burguês europeu, mas 
as da família e do favor”. (W, p.54) 
- “Schwarz identifica no Machado de A mão e a luva aquilo que denomina um ‘realismo cínico’ (a 
adjetivação é sempre valiosa, pois marca a especificidade), porque avança na reprodução da realidade, 
mas permanece ideologicamente atrelado ao paternalismo”. (W, p.56) 
- a conclusão de Ao Vencedor as Batatas, sempre segundo Waizbrot, é que ao longo da análise dos 
quatro primeiros romances, o realismo de Machado é travado pela própria forma do romance 
romântico, é um “realismo próprio, que desemboca no realismo de Iaiá Garcia [em que ‘o 



8 

 

paternalismo está, enfim, transformado em princípio formal’] mas de que o realismo posterior, de 
MPBC, está a um passo” (W, p.61) 
- para Lukács, “a categoria central e o critério da concepção realista de literatura é o tipo, com relação 
ao caráter e situação, é uma síntese peculiar que conjuga organicamente o universal e o individual” 
(apud W, p.64) 
- “Assim, o realismo de Machado de Assis lança mão da figuração dos tipos como procedimento de 
universalização, vale dizer de figuração do processo social no interior do romance, vale dizer forma.” 
(W, 64) 
 

* 
 
4) JOHN GLEDSON 

“As duas principais proposições de Gledson sobre a vida e a obra do escritor aparecem em 
suas obras dos anos 1980. Em Machado de Assis: impostura e realismo, que tem como subtítulo “Uma 
reinterpretação de Dom Casmurro”, Gledson defende que o romance de 1899-1900 se insere no 
âmbito do realismo, entendido como ‘a intenção do romancista em revelar, através da ficção, a 
verdadeira natureza da sociedade que está retratando’. Na obra seguinte, Ficção e História, o crítico 
ampliava o argumento, propondo que o conjunto da ficção de Machado contém uma interpretação 
sistemática, organizada e original do processo histórico brasileiro. 

“Na linha do que Raymundo Faoro e Roberto Schwarz tinham acabado de fazer na década de 
1970, e francamente inspirado por A Pirâmide e o Trapézio [de Faoro] e Ao Vencedor, as Batatas [de 
Schwarz], Gledson mostrava que o projeto ficcional de Machado, por décadas encarado como alienado 
e indiferente aos processos sociais e históricos brasileiros, fora meticulosamente entretecido com fios 
da história local. [...] intimidade impressionante com a história do Brasil, inclusive nos detalhes mais 
insuspeitos e às vezes quase incríveis, muitos deles recuperados das velhas páginas de jornal.” 
(GUIMARÃES, Hélio de Seixas. “O Machado terra-a-terra de John Gledson”. In: GLEDSON, John. Por um 
novo Machado de Assis. SP: Companhia das Letras, 2006. Pp. 261-271) 
- e isso tudo pelo fato de que ele começou a trabalhar cedo como aprendiz de tipógrafo nos jornais em 
que publicou sua primeira poesia, em janeiro de 1855, logo escrevendo também crônicas sobre a vida 
cotidiana da capital do Império. 
 

* 
 

5) ROBERTO SCHWARZ, 1990 
- logo nas primeiras páginas Schwarz já afirma que “a situação de ‘defunto-autor’, sendo uma agudeza 
intencionalmente barata, aqui não desmancha a verossimilhança realista, embora a desrespeite. Antes 
a confirma, pois sem ela não seria originalidade nem teria graça. Menos que afirmar outro mundo, 
Brás quer destratar o nosso” (SCHWARZ, Roberto. Um Mestre na Periferia do Capitalismo: Machado 
de Assis. SP: Duas Cidades; Ed.34, 2000 (1990)) 
- “A possível correspondência entre o estilo machadiano e as particularidades da sociedade brasileira, 
escravista e burguesa ao mesmo tempo” (12) 
- “vontade de chamar a atenção”, “tom de abuso deliberado”, “desrespeito”, “show de impudência, 
em que as provocações se sucedem, numa gama que vai da gracinha à profanação”. (17) 
- a “persistência na afronta” “funciona como um requisito técnico”, que “para cumpri-lo o narrador a 
todo momento invade a cena e ‘perturba’ o curso do romance. Essas intromissões [...] são o recurso 
mais saliente e famoso. A crítica as tratou como traço psicológico do Autor, deficiência narrativa [etc], 
nada disso estando errado. Neste ensaio [essas intromissões do narrador] serão vistas como forma, 
tomado o termo em dois sentidos, a) como regra de composição da narrativa, e b) como estilização de 
uma conduta própria à classe dominante brasileira.” 
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- “Por uma inversão que está na base da literatura moderna, a desconfiança diante da figuração – cuja 
inocência está posta em dúvida – não abole a realidade, mas a desloca para o próprio ato de 
representar, que se torna seu fundamento último, sempre interessado.” 
- “Estamos no espaço estilístico do Realismo, cuja postulação de objetividade, partilhada por autor e 
leitor, nada tem a ver com o narrador importuno que viemos descrevendo.” – Schwarz fala isso quando 
comenta o segundo parágrafo de MPBC, quando “em duas frases sabemos de hora, dia e local da morte 
de Brás”, “quando a narração agora é singelamente figurativa, desprovida de finalidades outras, ao 
menos em aparência, bem ao contrário da anterior exposição de motivos do pseudomemorialista. 
Estamos no espaço estilístico do Realismo, etc”. Até quando o narrador afirma: “Onze amigos!”: “o 
acento é amargo, a intenção é cômica, e estamos de volta às escaramuças com o público, onde a 
realidade e o pretérito não valem por si, mas são pretextos para satisfações atuais e de amor-próprio, 
cuja natureza resta precisar. Como tudo mais, o estilo realista havia sido um recurso, um registro 
literário entre muitos, servindo à inconstância discricionária do narrador. / De outro ângulo, é um bom 
exemplo da permanente respiração do texto [...]” (25) 
- “É evidente que esta ordem de problemas era tabu para o objetivismo e ilusionismo do romance 
realista, o que colocava a literatura machadiana em posição avantajada no século XIX. Por outro lado, 
os desníveis entre o esqueleto sintático muito armado e as irregularidades do real são humor de 
filiação inglesa setecentista, o que fez [Antonio Candido] notar que Machado usava recursos 
arcaizantes para obter efeitos modernos. Por fim, a mistura dos registros clássico e realista, a que 
adiante se acrescentarão outras dicções, é parte do bazar estilístico criado no século XIX pelo 
Historicismo.” (p.27-8) 
- “o narrador não permanece igual a si mesmo por mais de um curto parágrafo, ou melhor, muda de 
assunto, opinião ou estilo quase que a cada frase. Com ritmo variável, a mobilidade vai da primeira à 
última linha do romance.” Essas “mudanças bruscas”, o “capricho despótico do narrador-
personagem”, são a VOLUBILIDADE do narrador, que tem “aspectos autoritários e perversos da 
volubilidade que tentamos caracterizar.” “Mas o efeito visado é um só, a satisfação da mesma 
constante veleidade”. 
- “Nesse sentido, a volubilidade é [...] o princípio formal do livro.” (31) 
 “Qual o referente – se é que existe – captado e imitado nesta forma de prosa? A prática do 
arbítrio narrativo, afrontosa para o senso comum, pareceria remeter às flutuações erráticas de um 
sujeito individual, plantando as Memórias fora do campo realista. [...] Nossa tese vai na direção 
contrária: a volubilidade do narrador e a série dos abusos implicados retêm a feição específica, ou, 
para falar com Antonio Candido, configuram a ‘redução estrutural’ de um movimento que a 
circunstância histórica impunha – ou facultava, conforme o ponto de vista – à camada dominante 
brasileira.” (35) 
 “Ambivalência ideológica das elites brasileiras, um verdadeiro destino. Estas se queriam parte 
do Ocidente progressista e culto, naquela altura já francamente burguês (a norma), sem prejuízo de 
serem, na prática, e com igual autenticidade, membro beneficiário do último ou penúltimo grande 
sistema escravocrata do mesmo Ocidente (a infração). Ora, haveria problema em figurar 
simultaneamente como escravista e indivíduo esclarecido?” (42) 
 “Noutras palavras, a volubilidade de BC é um mecanismo narrativo em que está implicada uma 
problemática nacional.” (47) 
 “Machado elaborava um procedimento literário cuja constituição objetiva punha a vida do 
espírito em coordenadas compatíveis com a realidade nacional.” (57) 
 “Acompanhada em seu andamento, a prosa cauciona as três perspectivas: a volubilidade é 
condição humana, é feição pessoal e é característica brasileira. [...] Há uma quarta referência no livro, 
discreta e capital, expressa (mas não explicada) no gesto agressivo e iníquo da prosa [...] O 
antagonismo de classe, em sua forma particular ao Brasil, é a chave do estilo que vimos estudando.” 
(62) 
 “Embora muito solta, a forma do romance é biográfica, entremeada de digressões e episódios 
cariocas. Passam diante de nós as estações da vida de um brasileiro rico e desocupado.” (63) 
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 “A forma do romance romântico, ligada à autorrealização de um jovem e seus percalços, está 
presente, porém esvaziada”. (65) 
 “Fica clara, assim, a intenção de sintetizar um tipo representativo da classe dominante 
brasileira através das relações que lhe são peculiares.” (71) 
 “O enredo das Memórias parece ancorar-se na história nacional, e também significá-la, através 
de referências ora explícitas, ora escondidas. [...] Seguiremos aqui a descoberta de John Gledson [...] 
Seguindo a sua orientação, mais que simples localizações no tempo as datas apontam as questões 
históricas a que peripécias ficcionais e a composição dos caracteres tomam emprestada a substância. 
No extremo, esta leitura transforma o romance em alegoria política.” [ver episódio do primeiro 
cativeiro de BC por Marcela, que coincide com os festejos da Independência] 
- “forma literária e relação social injusta respondem uma à outra com rigor”. Eugênia, “educada na 
proximidade do mundo abastado, pode até fazer um bom casamento e vir a ser uma senhora. Mas 
também pode 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.” [...] “Nesse sentido, penso não forçar a nota dizendo que Eugênia, entre outras 
figuras de tipo semelhante, encerra a generalidade da situação do homem livre e pobre no Brasil 
escravista. / Não sendo proprietários nem escravos, estas personagens [...]” “Não há exagero portanto 
em afirmar que o favor pessoal, incluída nele a parte inevitável e já então imperdoável de capricho, 
vem colocado em primeiro plano pela estrutura social do país ela própria.” (87-8) 
 “Possivelmente mais moderno que os modernistas, cuja nota de euforia não resiste à reflexão, 
Machado viu a outra face da moeda: em plena era burguesa, o trabalho sem mérito ou valor é um 
ápice da frustração histórica.” (106) 
 “Onde há ação, o episódio de Eugênia é uma obra-prima de técnica realista. Fabulação enxuta 
e parcimônia no detalhe, rigorosamente disciplinadas pela contradição social, [...]” (102) 
 “Do ponto de vista do realismo brasileiro, Dona Plácida compõe um tipo capital” (107) 
 “Noutras palavras, o espelhamento das posições sociais umas nas outras e na diversidade de 
estilos históricos não desmancha a realidade das classes, como pensam os puristas do ponto de vista 
popular. Pelo contrário, ela consubstancia a sua mediação recíproca e a complexidade decorrente, que 
uma noção mais doutrinária da verossimilhança deixa escapar. É este realismo intensificado que dá à 
humilde figura de D. Plácida a extraordinária plenitude de referências, além de pertinência histórica, 
resgatando a sua obscuridade e aparente limitação. Uma envergadura na compreensão da pobreza 
[...]” (111) 
 “A presença do escravismo é determinante, conforme tratei de mostrar, embora as figuras de 
escravo sejam raras. [...] um recurso caro ao humorismo machadiano, mais amigo da insinuação 
venenosa que da denúncia.” (112) 
 “Por outro lado, está visto que não assistimos ao enfrentamento de tendências sociais, à 
maneira do realismo francês.” (129) 
 

* 
 
6) FACIOLI, Valentim. Um Defunto Estrambótico: análise e interpretação das MPBC. SP: Nankin, 2002. 
 
- “os personagens do romance são representações híbridas de tipos pitorescos e exóticos, tipos 
estrambóticos, da sociedade escravista brasileira. [...] Mas também são figuras, e não tipos 
propriamente, segundo o padrão realista, as quais expressam também dimensões universais e 
metafísicas.” (31) 
- “Machado de Assis foi um mestre extraordinário em detectar as contradições vivas da modernização 
do atraso e do atraso modernizado” (32) 
- “a partir das MPBC o ponto de vista muda quase completamente e não são mais os humilhados e 
ofendidos medianos que falam, nem as convenções românticas e nem mesmo as realistas amenas de 
antes, senão que passam a falar os humilhadores e ofensores de cima, completos em desfaçatez, 



11 

 

hipocrisia e caprichos bárbaros do paternalismo, mesmo quando disfarçados por cara amena, e 
pródigos em camaradagem cínica.” (45-6) 
- “MPBC sai primeiramente em capítulos de março a dezembro de 1880, na Revista Brasileira. Em livro 
no ano seguinte e esperou 15 anos para uma nova edição, em 96 (pela Garnier) e a terceira, em 99, a 
última em vida do autor. Ao todo, devem ter sido impressos de 3 a 4 mil exemplares. Apenas um ou 
outro comentário a respeito do livro na imprensa da época. Por outro lado, O Mulato, de Aluisio 
Azevedo, também de 1881, provocou polêmica e mereceu mais de duzentos comentários e resenhas 
por todo o país.” (56-7) 
- Na verdade, as MPBC “pertencem a um gênero narrativo bastante diferente do chamado ‘romance 
realista’, podendo ser filiadas a antepassados que percorrem a literatura ocidental em divergência com 
o realismo”. 
- MERQUIOR: “Brás Cubas é um representante moderno do gênero cômico-fantástico [...] também 
conhecido como literatura menipéia. Os principais atributos da literatura cômico-fantástica, 
modernamente valorizada pelos estudos de Mikhail Bakhtin sobre Rabelais e Dostoievski, são: 
 a) ausência de qualquer distanciamento enobrecedor na figuração das personagens e de suas 
ações – aspecto pelo qual a literatura cômico-fantástica se distingue nitidamente da epopeia e da 
tragédia; 
 b) a mistura do sério e do cômico, de que resulta uma abordagem humorística das questões 
mais cruciais: o sentido da realidade, o destino do homem, a orientação da existência etc; 
 c) a absoluta liberdade do texto em relação aos ditames da verossimilhança [...]; 
 d) a frequência da representação literária de estados psíquicos aberrantes: desdobramentos 
da personalidade, paixões descontroladas, delírios (como o delírio de BC); 
 e) uso constante de gêneros intercalados – p.ex., de cartas ou novelas – embutidos na obra 
global (como as historietas de Marcela, de D. Plácida, do Vilaça e do almocreve) (61-2) 
- “não há na narrativa, conforme pedia o modelo do romance realista, um conflito central entre 
protagonista e antagonista, ou entre um indivíduo e a sociedade” (69) 
- o aparente “triunfo do antirrealismo sobre o realismo, do fantástico sobre a verossimilhança e, ainda, 
do mito sobre a história. Mas, esquisitamente, permitindo também a reversão dos segundos polos 
sobre os primeiros dessas dualidades, porque produz e projeta um forte efeito realista, como a 
requerer para suas memórias uma leitura virtual, ou de segundo nível, capaz de revelar algo que os 
efeitos retóricos de superfície estariam obscurecendo.” (69) 
- “não há nenhum herói na narrativa. Brás Cubas não parece nem mesmo um anti-herói. [...] Tornou-
se uma espécie de vilão simpático.” (70) 
- “De fato, é uma representação de ‘rico homem comum letrado do Brasil escravista’, como queria o 
romance realista” (70) 
- “Essa autoconsciência do processo narrativo faz surgir uma duplicidade estrutural, porque são 
contadas, de fato, duas histórias: 1) as histórias das personagens, suas vidas [etc.]; 2) a história do 
narrador, um fantasma escandaloso, que vai relatando a história do ato e do processo de narrar. [...] 
Essa auto-reflexividade, que também se costuma chamar de metalinguagem ou metanarrativa, tem 
um importante efeito de quebra da ilusão realista, pois lembra sempre o leitor de que ele está lendo 
um livro e que este, embora narre a respeito da vida das personagens, é apenas um livro, ou seja, um 
artifício, um artefato inventado” (73) 
- “se trata de uma escrita eclética ou anfíbia, se se pode dizer assim de um texto, que só se realiza 
plenamente na duplicidade de ser fantástica e realista ao mesmo tempo.” (82) 
- “Brás Cubas remete maliciosamente para Brasil e Cuba. [...] Eram os dois últimos países das Américas 
que ainda mantinham o regime escravista e também os últimos a abolir o tráfico negreiro.” (83) 
- “De um ângulo realista, que nunca é, entretanto, o de primeiro nível na narrativa, o que implicaria a 
objetivação forte de conflitos entre indivíduos ou entre classes sociais, com interesses opostos 
dramatizados [...]” (102) 
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- “também no tema amoroso, a narrativa das memórias de Brás não adota o modelo do romance 
realista, como não se prende apenas à tradição da sátira menipéia, preferindo uma fusão nova e 
anômala de ambos” (104) 
- “o defunto-narrador, rompendo a verossimilhança, é tecnicamente antirrealista. [...] O ponto-de-
vista da morte é tanto anti-realista quanto é anti-romântico. [...] é muito moderno porque revela 
potencialidades pouco utilizadas até então no gênero romance, o qual fica, em consequência, tanto 
questionado como reforçado, impondo-se como narrativa cômico-fantástica-satírica e ao mesmo 
tempo de forte efeito realista.” (107) 
- “Com essa forma artística, de fundo realista, na construção, no tom e no efeito, convive outra, que 
é, paradoxalmente, contraditória com ela e que produz efeitos não-realistas e tem pouco ou nada com 
a verossimilhança. Trata-se de uma forma alegórica [...]. Assim, na forma artística de cunho realista o 
material histórico e narrativo carrega um sentido de representação da vida e de totalidade de mundo, 
enquanto na forma alegórica os fragmentos se esvaziam de sentido e não representam qualquer 
função orgânica. Na forma realista as partes concorrem dialeticamente para a organização do todo e 
para a representação da totalidade da vida. Na forma alegórica, a montagem de fragmentos anuncia 
uma carência de sentido e as partes não se relacionam com o todo [...]. Assim, as Memórias Póstumas 
se constituem como uma narrativa híbrida, de realismo orgânico e alegoria não-orgânica.” (123) 
- “Em parte, embora não totalmente, os dois enredos que percorrem a narrativa, ou seja, a história da 
personagem Brás Cubas e a história do narrador Brás Cubas, coincidem com as duas formas artísticas, 
sendo o primeiro predominantemente realista e o segundo alegorizante.” (124) 
 

** 
 

“O autor de A Moreninha foi um romancista cuja qualidade técnica não progrediu muito, do 
primeiro ao último livro. Quase seria permitido afirmar que o primeiro deles já revelava ao público o 
romancista fluminense, tal como ele deveria ser durante toda sua longa atividade. [...] 
 “Demasiadamente influenciado pelo teatro, para o qual tinha realmente vocação, disso se 
ressentiria sua técnica narrativa, que não sendo pior nos últimos livros, teria os seus defeitos melhor 
evidenciados e postos a descoberto pelo inevitável cotejo com a de escritores como Alencar e 
Machado, então em plena atividade.” [...] 
 Atendeu “a certas tendências muito populares do Romantismo, em especial àquela de caráter 
realista, que capta e fixa com objetividade aspectos do mundo real e até certos pequenos detalhes da 
vida familiar. Mais de um crítico, levado por essa tendência, tem sido tentado, quando não a retirar 
Macedo dos quadros da estética romântica, pelo menos a conferir-lhe uma posição de quase 
equidistância entre o Romantismo e o Realismo, ou de simultaneidade numa e noutra escola.” 
 “Se os seus heróis são convencionais, sem vida, declamadores de frases feitas, as outras 
personagens, apesar de certo colorido, [...] não passam de simples transcrição da realidade, sem uma 
análise que empreste profundidade aos seus sentimentos pessoais ou à sua condição social. São, por 
isso mesmo, tipos caricaturais, de suas duas dimensões, resultado de observação passiva e sem 
compromisso. [...] As suas personagens femininas têm desenho muito artificial e pouco diferem de um 
a outro livro. 

(ALENCAR, Heron de. “Alencar e a ficção romântica”. In: COUTINHO, Afrânio (dir.). A Literatura no 
Brasil: romantismo. pp.233-235) 


