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Polêmica

Os estudiosos da obra de Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) bem o

sabem:  durante  décadas,  Alfredo  Bosi  e  Roberto  Schwarz  protagonizaram  algumas

polêmicas intelectuais em torno da obra do escritor fluminense, considerado pela quase

totalidade de nossos críticos como principal representante de nossas Letras produzidas

durante o século XIX. 

As controvérsias envolvendo um e outro comparecem em muitos dos ensaios

que escreveram. Elas podem ser pinçadas, em particular, em alguns dentre seus estudos

de  maior  fôlego.  De  Schwarz,  refiro-me  a  Um mestre  na  periferia  do  capitalismo,

(publicado em 1990);  Duas meninas,  de  1997 e  Sequências  brasileiras,  editado em

1999. De Alfredo Bosi,  O enigma do olhar, lançado em 1999; e  Brás Cubas em três

versões, publicado em 2006.

Logo  de  início,  um dos  problemas  a  se  lidar,  ao  ler  Machado,  consiste  em

desbatarar certos nós diretamente implicados na recepção de sua obra. Isso significa que

o leitor  precisa se  aproximar tanto das  referências  – não exclusivamente literárias -

citadas por seus narradores, quanto apontar os avanços, recuos e equívocos da crítica,

sem resvalar para uma tomada de posição que redunde em reafirmar ou propor um novo

maniqueísmo. 

Cair em tal dualidade, sem discuti-la com rigor e maior proveito, pode constituir

um desacerto metodológico por parte daqueles que, adotando uma das vertentes como

verdade ou dogma, apenas faz por ampliar o alcance de uma visada polarizada e, pior,

por atacado e nada original, pois resultante de um discurso misto de impróprio e alheio,

ou seja, de segunda ou terceira mão.

Uma questão de fundo envolve a trajetória cultural e política de Schwarz e Bosi.

Isso se reflete no fato de que, sendo ambos homens da esquerda brasileira, os críticos



em  questão  têm  concepções  sabidamente  diversas  (o  materialismo  dialético  e  a

metafísica casada a uma notação de cunho estético)  e se filiam a teorias  filosóficas

diferentes. Não por acaso, Benedeto Croce e Georg Lukacs são dois dos nomes mais

evocados, respectivamente por Bosi e Schwarz. 

Como decorrência da falta de maior autonomia por parte de alguns de nossos

críticos,  alguns  dentres  seus  pressupostos  e  posicionamentos  passaram  a  ser

reproduzidos pelos  pesquisadores que vieram depois, em que se negava a possibilidade

de estabelecer pontos de contato entre o que tanto um quanto outro registraram em seus

artigos e livros. E, como também se sabe, os pontos de contato entre um e outro são

numerosos,  a  começar  pela  justa  consideração  que  fazem  da  tipologia  nacional

representada literariamente.

Genealogia

Roberto  Schwarz  tinha  publicado a  primeira  metade  de  seu  ensaio  de  maior

fôlego, sobre o romance de Machado de Assis, em 1977. Em Ao vencedor as batatas, o

professor  da  Unicamp defendia  a  hipótese  de  que  os  quatro  romances  da  chamada

“primeira fase” machadiana não difeririam grandemente da média de nossos prosadores

do Segundo Reinado. 

Defendendo  que  haveria  uma  dicção  romântica,  comparativamente  à  nota

realista que se verificaria a partir  das  Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), o

crítico apontava o caráter paternalista, postiço e interesseiro da Corte sediada no Rio de

Janeiro e sinalizava para a existência de narradores volúveis - tese que seria retomada e

ampliada em Um mestre na periferia do capitalismo, publicado treze anos depois.

Alfredo Bosi publicara o ensaio “A máscara e a fenda” em 1976, atendendo a um

convite do crítico uruguaio Angel Rama, para prefaciar uma “antologia de contos de

Machado de Assis publicada pela Biblioteca Ayacucho” (BOSI, 1999, p. 229). 

Eis que alguns anos depois, Bosi e Schwarz teriam um reencontro acalorado. No

dia  14  de  novembro  de  1980,  os  organizadores  da  coletânea  Machado  de  Assis  -

publicada pela Editora Ática em 1982 -, convidaram leitores gabaritados da obra  do

escritor. De um lado, estavam Alfredo Bosi, José Carlos Garbuglio, Mario Curvelo e
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Valentim Facioli; na turma dos convidados: Antonio Callado, Sonia Brayner, Roberto

Schwarz e Luiz Roncari.

Após  algumas  rodadas  de  perguntas,  em que  as  convergências  parecem  ser

evidentes, os oito componentes retornam do intervalo. José Carlos Garbuglio propõe

que  se  tentasse  “encaminhar  algumas  questões  não  tão  doces”  (1982,  p.  327).  Nas

páginas seguintes, várias divergências passam a ser reveladas. A situação se torna crítica

no diálogo tenso que se segue entre Alfredo Bosi e Roberto Schwarz:

Roberto Schwarz: Eu acho problemática a utilização da noção

de máscara porque naturalmente supõe que atrás dela exista a cara

propriamente dita. E uma das grandes novidades do Machado de Assis

é a ausência de uma cara atrás da máscara.

Alfredo Bosi: A 'cara' é a vontade de viver. É isso que eu digo
que há por trás da máscara...

Roberto Schwarz: Mas é que ela não está atrás da máscara, ela
está na máscara também. (…)

Alfredo  Bosi:  Machado  quer  mostrar  que  a  máscara  é
necessária.

Roberto Schwarz: Absolutamente...” (1982, p. 334-335)

Em seguida, Sonia Brayner tenta apaziguar a discussão, mas o resultado é ainda

pior:

Sonia  Brayner:  Me  parece  que  inclusive  na  'Teoria  do
medalhão', por exemplo, temos o estatuto da máscara.

Alfredo  Bosi:  Como  é  preciso  se  comportar  para  vencer  na
vida?

Sonia  Brayner:  Pra  vencer  na  vida,  fazendo  força  ou  não
fazendo força?

Roberto Schwarz: O engraçado em Machado de Assis, eu acho,
é que ser medalhão dá prazer. Neste sentido, é mais que uma máscara.

Alfredo Bosi:  O fato de dar  prazer  não lhe tira  o  caráter  de
máscara (1982, p. 335).

O diálogo prossegue mais ou menos nesses termos, com a particpação de Luiz

Roncari, Antonio Callado e Mario Curvello, até que José Carlos Garbuglio retoma as

rédeas do debate, sugerindo que “essa incapacidade de ser ver a máscara ou atrás da

máscara de Machado, a gente encontra desde que ele publicou seu primeiro livro até

hoje” (1982, p. 337).



Em 1997, Roberto Schwarz voltaria em maior evidência ao cenário nacional,

com a  publicação de  Duas meninas,  livro que coloca  em paralelo  o romance  Dom

Casmurro (1899) e Minha vida de menina (publicado somente em 1942): autobiografia

de Helena Morley, fruto dos diários que ela escrevera, entre os 13 e 15 anos, no final do

século XIX. A seu ver, Bento Santigo, narrador do romance machadiano, seduz o leitor

devido a uma combinação de estratagemas.

Muito da simpatia que o narrador conquista de entrada se deve a
essa demonstração de tolerância,  de aceitação da contingência e do
diverso, que indicam a superioridade esclarecida de alguém que vive e
deixa viver. Na verdade esse processo de fixação do nome ao sabor
das preferências de uns e outros configura uma ideologia estética e
política (SCHWARZ, 1997, p. 37)

Embora a análise não mencione os estudos de Alfredo Bosi, nota-se que o crítico

dialoga  com  a  hipótese  que  ele  mesmo  formulara  a  respeito  da  “volubilidade”  e

“desfaçatez de classe” do narrador-autor Brás Cubas (SCHWARZ, 1992). 

Como se sabe, as diferenças verificáveis nas leituras de Alfredo Bosi e Roberto

Schwarz, tiveram continuidade. Curiosamente, o ano de 1999 faz coincidir a publicação

de  dois  trabalhos  de  ambos  os  críticos,  em  que  reuniam  materiais  dos  anos

predecessores. 

Em Sequências brasileiras, Schwarz dedica um dos ensaios na contraposição a

Alfredo Bosi. A nota se referia ao lançamento de Dialética da colonização, publicado

por  Bosi em 1992. 

(…) o crítico não é católico para uso apenas particular, mas também
nas concepções e na escrita, o que traz uma nota inesperada ao debate,
habitualmente  agnóstico  (…)  por  que  não  guardar  para  si  as
convicções sobre assuntos tão privados como Deus e a ordem social?
(SCHWARZ, 1999, p. 61). 

Pelas mãos da Editora Ática, a mesma que editou o já citado volume Machado

de Assis  (publicado em 1982),  Alfredo Bosi  faz um percurso similar  ao de Roberto

Schwarz.  Em  Enigma  do  olhar,  ele  retoma  as  dissensões  com  o  crítico  austríaco,

fazendo ressalvas à sociologia da literatura, de matriz lukacsiana:
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O que a sociologia determinista da literatura faz é uma operação
até certo ponto simples de raciocíno generalizante. O pressuposto é
conhecido:  os  tipos sociais existem,  absolutamete,  fora  e dentro do
texto. São peças-chave na reprodução do sistema social. (…) A teoria
do reflexo não pede outra coisa à literatura: o externo que vira interno
é  considerado  por  Lukács  a  pedra  de  toque  do  pensamento
materialista.  Acontece  que  no  romance  de  Machado  de  Assis,  só
aquele primeiro degrau, posto que longo e largo, se ajusta como a mão
à luva a essa redução (BOSI, 1999, p. 16). 

Alfredo Bosi voltaria à carga sete anos depois, com a publicação de Brás Cubas

em três versões. No ensaio que empresta o título ao livro, ele age em acordo com o

habitual “morde e assopra” (1999) que atribuíra à galeria de figuras machadianas. A

exemplo do que acontecera em  O enigma do olhar, Bosi destaca o papel de Roberto

Schwarz para contradizê-lo em seguida: 

O olhar macrossociológico tende, por sua lógica interna, a ser
totalizante na medida em que subordina à situação local tanto os traços
formais  como  os  existenciais,  objetos  específicos  das  visadas
anteriores.  Estamos  em  face  de  um  princípio  doutrinariamente
reducionista,  mas  analiticamente  fecundo:  forma  narrativa  e  ethos
dependeriam da posição sócio-econômica do narrador, que pode ser
testada  direta  ou  indiretamente  em vários  episódios  das  Memórias
póstumas (BOSI, 2006, p. 37).

Terceira via

Alfredo Bosi e Roberto Schwarz concentraram as atenções de maior parte dentre

os leitores de Machado, durante um longo período de intenso debate. A força motriz

tinha dupla orientação, pois envolvia, de um lado, o caráter local-universalista de seus

narradores  e,  em  outra  mão,  sugeria  diálogos  entre  a  representação  literária  e  as

artimanhas dos homens em sociedade. 

No  entanto,  os  estudos  sobre  Machado  ganharam  a  adesão  de  novos

pesquisadores,  que  buscaram  propor  outras  chaves  de  leitura,  para  além  do  dado

psicossocial.  Dentre  eles,  deve-se ressaltar  o  inegável  papel  de  Ivan Prado Teixeira

(1950-2013),  que parece ter  aberto uma nova trilha interpretativa a respeito da obra

machadiana. 



Em  2010,  com  a  publicação  de  O  altar  e  o  trono,  ele  distribuiu  discretas

ressalvas para um lado e para o outro, propondo um caminho alternativo às correntes

existentes. Sem negar os critérios ideológicos e estéticos, Teixeira aclimatou no Brasil a

hipótese do estadunidense Stephen Greenblatt, que defende a necessidade de se estudar

os textos literários à luz da poética cultural. 

Ou seja, o crítico visava a empreender uma espécie de arqueologia cultural do

texto machadiano, em diálogo com outras matrizes culturais de seu tempo, de maneira a

situá-los e analisá-los considerando o contexto social e histórico da produção literária e

jornalística ao longo do Segundo Império. 

Em suas investigações, Teixeira ressaltou os diálogos entre o texto e a imagem –

evidentes,  por  exemplo,  nos  periódicos  A  Estação e  O  Jornal  das  Famílias -,

considerando o formato dos diversos veículos em que Machado colaborou. 

Seus  trabalhos  ganhariam  em  muito  se  somados  aos  relevantes  estudos

empreendidos  por Sílvia  Maria  Azevedo desde os anos 1990,  e  que passaram a ser

publicados em livros na década de 2000. 

Uma das hipóteses mais originais de Ivan Teixeira consiste em oferecer uma

visão original sobre o romancista fluminense: a de que, além de polígrafo, ele também

tenha sido um de nossos primeiros e mais competentes editores de publicações seriadas,

durante o Segundo Império. Em sua opinião: 

No meio de todo esse material [dos periódicos], cujo volume às
vezes desencadeia o efeito de um bazar em exposição, havia – supõe-
se que em todos os números – a surpresa de uma ou duas gravuras
coloridas.  Assim como os contos  de Machado na Parte  Literária,  é
possível supor que tais gravuras representassem o momento alto dos
números  do  jornal.  (…)  Acredito,  portanto,  que  a  literatura
machadiana  divulgada  no  periódico  de  Henrique  Lombaerts  tenha
participado da produção da aura de sociabilidade necessária à venda
de  qualquer  produto  em  ambiente  tradicionalmente  tido  como
civilizado (TEIXEIRA, 2010, p. 58 e 60). 

A hipótese do ensaísta pode ser corroborada pela observação de Sílvia Maria

Azevedo  que,  ao  organizar  as  crônicas  que  Machado  publicou  sob  a  alcunha  de

Manassés, anotou o seguinte: 
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Está claro que era função de Manassés comparecer e representar
a  revista  de  Fleuiss  nos  eventos  importantes  da  Corte,  de  modo a
comentá-los, depois, com os leitores. Mas a voz que fala - “ Também
eu fui ao banquete (...)” - não simplesmente informa, mas, antes, diz -
“Também eu estive lá” - o advérbio no início da frase dando ênfase à
inclusão do cronista que,  não tendo ido aos Estados Unidos com a
comitiva  de  D.  Pedro  II  para  visitar  a  Exposição  Universal  de
Filadélfia, em 1876, podia participar das comemorações do centenário
da independência norte-americana, mesmo ficando no Rio de Janeiro.
O  comprometimento  de  Manassés  com  o  programa  da  Ilustração
Brasileira de colaborar com o desenvolvimento do país,  também se
identifica no perfil  intelectual  do cronista,  homem de vasta cultura,
que  conhece  tanto  a  Biblia  quanto  a  mitologia  greco-latina,  tanto
personalidades literárias, contemporâneas e do passado, quanto figuras
memoráveis da História, nacional e estrangeira (AZEVEDO, 2011, p.
7).

Como se vê, as hipóteses de Ivan Teixeira e Silvia Maria Azevedo convergem

para o mesmo vértice crítico e favorecem uma percepção ainda mais ampla dos papéis

assumidos por Machado de Assis. 

De certo modo, as várias funções de Machado, do ponto de vista cultural e social

-  na  Corte  fluminense  -,  combinadas  ao  livre  trânsito  por  entre  o  livro  e  o  jornal,

estabelecem  uma  sugestiva  analogia  com  os  múltiplos  papéis  assumidos  por  seus

numerosos narradores e personagens. Muitos deles,  por sinal,  retratavam homens do

mundo  extra-literário,  como  também  sugerira  Maria  Nazaré  Lins  Soares  num belo

ensaio de 1968. 

Consórcio

O leitor machadiano obtém muitas pistas ao consultar as obras de Alfredo Bosi e

Roberto Schwarz. A despeito dos diferentes pontos de vista que os críticos adotam ao

interpretar  a  prosa  de  Machado,  é  inegável  que  suas  reflexões  constituem notáveis

sínteses de fundo e forma que, lidas de modo complementar, podem sinalizar ou realçar

a estatura universalizante da ficção deixada por esse polígrafo que viveu como poucos

as reformas do Segundo Reinado, sob as rédeas mais ou menos conciliadoras de Pedro

II e seus gabinetes. 



Resta saber se a tendência para se afiliar a um ou a outro crítico de Machado

revela  algo  mais  sobre determinados indivíduos  que,  julgando fazer  a  escolha  mais

coerente  ou  favorável  (estética  e/ou  ideologicamente  falando),  instalam-se  em

verdadeiros nichos de conhecimento prévio, em vez de singrar novas caminhos. 

Não é preciso enfatizar o fato de que essa postura de apor um a outro conferiu

aos  estudos  machadianos  um caráter  maniqueísta,  sobremodo  acentuado  a  partir  da

década de 1980, em que o respaldo estético e sociológico – comum a ambos os autores,

ressalto – concentrou-se ora nas motivações de cunho predominantemente ideológico,

no caso de Schwarz, ora em motivações de cunho filosófico-moralizante, como se supõe

em Bosi. 

Não se trata de abrir mão dos modelos analíticos empregados por Bosi e por

Schwarz. Por sinal, um sintoma da feição complementar de seus estudos reside no fato

de  que  os  trabalhos  empreendidos  pela  crítica  machadiana  de  2000  para  cá  quase

sempre sinalizam para o aproveitamento tanto de um quanto de outro. 

Sob essa perspectiva, talvez conciliadora, não seria de todo disparatado afirmar

que Alfredo Bosi e Roberto Schwarz imprimiram novo contorno no gênero ensaio, com

maior benefício do leitor das obras de Machado de Assis e dos pesquisadores em geral.

Afinal,  os  caminhos  que  tanto  um  quanto  outro  apontaram  favoreceram  a

divulgação do romance machadiano e o alargamento do horizonte interpretativo para

além dos domínios estreitos do biografismo. 

Eles também ressignificaram o sabido recalque nacionalista  de uma parcela de

nossa crítica e nos preveniram frente às muitas formas de engodo impetradas por uma

parcela dos estudiosos, incapazes de notar nas artimanhas das criaturas manejadas com

a destreza habitual de Machado de Assis.

Dito  isto,  porventura  sugerir-se-ia  nova  mediação  a  esse  respeito  em outros

fóruns, de maneira a redimensionar a discussão. Mas, claro esteja: ainda que a proposta

de  levar  o  debate  adiante  não  fosse  de  agrado  geral,  nada  impediria  tomar  de

empréstimo  a  provocação  do  narrador  Brás  Cubas  e  distribuir  piparotes  amenos  à

presente roda de leitores.  
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