
 

 
 

O DIREITO À LEITURA DE MACHADO DE ASSIS 

 

Felipe Bastos Mansur da Silva (UFJF)1 

 

Resumo: Este trabalho pretende analisar as possibilidades críticas de abordagem do texto 

literário de Machado de Assis por meio da construção de uma experiência estética, em oposição 

às abordagens pedagógicas centradas na antecipação do sentido e no consequente 

distanciamento do texto para os estudantes. A narrativa machadiana mais complexa, presente 

em sua obra romanesca e em alguns de seus contos, permitiria, se abordada em favor de uma 

educação literária, a percepção do efeito do humor e da ironia – tão fortes no texto machadiano. 
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Uma breve explicação 

O título desta apresentação tem como objetivo claro a concepção de duas ideias 

(ainda em formulação): a de que a educação literária, mais do que o que se entende por 

ensino de literatura, seja um direito educacional dos cidadãos de uma sociedade 

democrática; e a de que a obra de Machado de Assis possa ser reapresentada aos jovens 

leitores na forma de uma experiência de leitura, e não como mera apreensão do cânone e 

do que ele representa. 

 Conceber a literatura como um direito social, ou ainda parte dele, se dá por meio 

do direito à educação, previsto no “Artigo 6” da Constituição Federal e abordado em “O 

direito à literatura”, de Antonio Candido, publicado em Vários escritos (1992). 

Profundamente envolvido com o momento histórico em que fora escrito, o mesmo ano 

da promulgação da Constituição e do processo de redemocratização brasileira, Candido 

reivindicava o papel da literatura na construção de uma sociedade cujas diferenças 

sociais deveriam ser combatidas, conforme indicado no mesmo texto constitucional que 

se firmava. Após exatos 30 anos, sabemos o quanto persiste o desafio de ampliar o 

universo de leitores literários no país, do mesmo modo que constatamos a imperiosa 

necessidade de defender essa mesma Constituição e seus direitos fundamentais. As 

colocações de Candido na conclusão do texto permanecem, inclusive, bastante 

pertinentes diante do quadro em que vivemos: 
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Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado 

de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da 

cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve 

servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se do ponto 

de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas 

incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. 

Uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos, e a 

fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os 

níveis é um direito inalienável. (CANDIDO, 262, 263) 

 

 Candido observa em seu ensaio a diversidade do material literário, o que ele 

indica pela ideia de “todos os níveis” de literatura a fazerem parte do trabalho da 

educação literária. Antonio Candido começa a observar a necessidade de salientar, cada 

vez mais, a especificidade do texto literário inserido na cultura de massa. “Todos os 

níveis” parece dizer “todas as formas de expressão cultural, sem exclusão”. E, além 

disso, deixa ímplicito o que se esperar do trabalho com a educação literária no que diz 

respeito ao cânone – é seu papel levar a todos os cidadãos a leitura e a experiência de 

textos canonizados pela tradição cultural da qual fazem parte, e que muitas vezes os 

exclui. Por isso, vem daí, desse ensaio surgido no contexto da redemocratização e da 

Nova República, o direito que reivindico nesta comunicação, o direito à leitura de 

Machado de Assis. 

 Desse modo, ainda preciso ser repetitivo, não é o acesso ao nome Machado de 

Assis que importa. O reconhecimento da figura pública do autor, obviamente, tem valor 

na formação de um leitor e ocorre sempre em que se tem, de fato, o contato com essa 

leitura. Mas é justamente esse contato, essa experiência da leitura que me interessa e 

que pretendo propor nesta fala.   

 Ensinar literatura  

 Antes de abordar a literatura de Machado, porém, é preciso tratar um pouco mais 

do ensino de literatura e da educação literária colocados aqui. A primeira expressão, 

ensino de literatura, identifico como o trabalho programático tradicional feito pelos 

livros didáticos e avalizado por avaliações de vestibular, no Ensino Médio, até hoje. 

Nesse tipo de ensino, o discurso historiográfico é preponderante, assim como certa 

abordagem propedêutica do texto literário, servindo sempre a um “para quê”, a um 

“para fora” da literatura. Ainda que no próprio texto dos PCNs essa forma de ensino 

tenha sido indicada como inadequada, não há claramente uma proposta objetiva de 

como fazê-lo. 
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 A “educação literária” é, por sua vez, o caminho a ser explorado para que essa 

mudança efetivamente possa ocorrer, e para que o trabalho educacional com a literatura 

cumpra seu propósito: formar leitores de literatura. É preciso, pois, libertar o texto 

literário canônico, que no momento é o que nos interessa, da excessiva abordagem 

histórica que, repito, domina ainda hoje o nosso trabalho. Vincent Jouve,  em Por que 

estudar literatura (2012), observa que justamente por se tratar de literatura, o ensino 

não pode perder de vista a experiência estética como condição primordial para a 

expressão artística: “Ensinar normativamente o prazer estético é não apenas impossível 

(e, por sinal, eticamente discutível), como também inútil” (JOUVE, 134)  

E por que inútil? Justamente por que ela serve a outra coisa, a tal visão 

propedêutica, e é simplesmente nula para a formação de leitores de literatura. O leitor de 

literatura deve viver a experiência da literatura antes de elaborar conhecimento sobre 

ela. Vincent Jouve novamente afirma: “A vantagem é que a informação transmitida pela 

literatura tem uma força de impacto que o discurso racional não pode ter: ela é “sentida” 

antes de ser entendida, portanto, sem ser compreendida.” (JOUVE, 136) 

 Sentir antes de compreender. Tal seria a condição inerente à experiência estética, 

portanto. Reconhecendo se tratar de um tópico extremamente complexo e aberto a 

diversas abordagens, o que pretendo aqui não pode ser entendido como a proposição de 

uma recuperação ou de um retorno a uma concepção de experiência estética 

inteiramente livre de interferências de sentidos prévios e de informações adquiridas ao 

longo do tempo. Tal proposta se revelaria igualmente inútil. Apenas pretendo observar o 

que poderíamos esperar de uma educação literária diferente, centrada na experiência de 

leitura do texto. Mais do que entregar a “chave” de entrada para o sentido, o professor 

deve entregar os instrumentos adequados para que o leitor a faça por si mesmo. Em 

outras palavras, se a leitura de uma obra literária é uma experiência estética, cabe ao 

professor apresentar os elementos que permitem que ela possa ser vivenciada dessa 

forma. Ainda, mais uma vez, Vincent Jouve afirma  

 

O professor não pode se limitar ao trabalho de interpretação: ele 

precisa começar tornando acessíveis (fornecendo todas as informações 

necessárias sobre elas) as obras cuja linguagem se tornou opaca para 

nós. [...]  

A obra se apresenta como a atualização empírica não de uma estrutura 

única, mas de esquemas gerais e diversos que o propósito do ensino 
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vem justamente trazer à luz. Não existe nada de inefável em uma obra 

literária, apenas conteúdos à espera de identificação.  

Para resumir, o (simples) leitor percebe certo número de informações 

veiculadas pelo texto; o comentador identifica ou constrói saberes a 

partir dessas informações; o professor transforma esses saberes em 

conhecimentos. Um saber não se torna efetivamente conhecimento, a 

não ser que seja objeto de uma reapropriação pessoal que passa 

pela tomada de consciência. (JOUVE136, 137) 

 

A experiência na educação literária 

 Permitir o acontecimento da experiência de leitura passa, assim, a dominar a ideia 

do objetivo do professor de literatura. O próprio conceito de experiência, portanto, 

torna-se importante para esta pesquisa. O teórico da educação Jorge Larrosa, em artigo 

de 2002, nos oferece algumas contribuições, justamente no âmbito de uma orientação 

pedagógica menos científica-técnológica e mais política e crítica, para que se possa 

entender a ideia de experiência que busco aqui.  

 O conceito de experiência proposto por Larrosa é retomado de Heidegger, em A 

caminho da linguagem, 1959:  

 

Fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 

alcança; que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em “fazer” 

uma experiência, isso não significa precisamente que nós a fazemos 

acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos 

alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. 

Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar por 

nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. 

Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia 

para o outro ou no transcurso do tempo. (HEIDEGGER apud 

LARROSA (P.143)  

 

Larrosa aponta, contudo, quatro condições da contemporaneidade que impedem 

a efetivação da experiência na vida cotidiana: excesso de informação; primazia da 

opinião; falta de tempo; excesso de trabalho. Confrontar os quatro elementos com o 

desafio da educação literária não parece possível no momento. Atento, então, apenas à 

primeira dessas “más condições”, a do excesso de informação, por se relacionar, 

justamente, com o que observamos com Vincent Jouve. Larrosa diz que: 

 

A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar 

para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma 

antiexperiência. Por isso a ênfase contemporânea na informação, em 

estar informados, e toda a retórica destinada a constituir-nos em 
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sujeitos informantes e informados; a informação não faz outra coisa 

que cancelar nossas possibilidades de experiência. (LARROSA) 

 

O problema de se “ensinar” Machado de Assis 

E, finalmente, como seria, então, uma reapresentação de Machado de Assis, 

sobretudo de sua obra mais significativa, a denominada segunda fase, para a devida 

experiência do leitor? Em outras palavras, se o caminho é proporcionar a experiência de 

leitura do texto machadiano, como desenvolver as condições adequadas para essa 

experiência?  

A tentativa de responder a essa indagação começa por uma decisão: abandonar 

os manuais didáticos e a periodização historiográfica. Esses recursos, comuns à maioria 

dos programas de ensino, pecam em sistematizar o texto machadiano em fragmentos de 

pessimismo; reflexões filosóficas; julgamentos morais e o que mais couber na descrição 

das tais influências românticas e realistas em Machado.  

O tema da relação do estilo de Machado com as escolas literárias do século XIX 

é querela antiquíssima. Contudo, a noção de que sua escrita transcende tais limites já 

parece ponto passivo da crítica atual. No entanto, quando se trata de levar a literatura de 

Machado aos adolescentes, ainda perdura o gesto de situá-lo no contexto estético de seu 

tempo de forma a ignorar que o mesmo Machado produziu, conscientemente, uma 

literatura divergente daquela produzida por seus contemporâneos.  

O problema para Machado foi expresso por ele mesmo em sua “Notícia da atual 

literatura brasileira”, de 1873, comumente conhecida como “Instinto de nacionalidade”. 

Ainda que de certa forma sensível à situação do escritor brasileiro em um país muito 

jovem, Machado, neste momento já autor de seu primeiro romance, aponta claramente 

as fraquezas da ficção brasileira, dentre elas, justamente, as “convenções de seu tempo”, 

evidenciadas não apenas nas produções de autores presos aos esquemas de um certo 

localismo centralizador ou de narrativas de costumes (gênero, inclusive, rechaçado por 

Machado no prólogo de seu primeiro romance), mas também na própria expectativa de 

leitura, isto é, a realidade do público brasileiro em face das limitações de seu tempo. 

Machado salienta a ausência de narrativas de adensamento moral, sendo os romances 

quase sempre “bons”, ou seja, adequados à expectativa do senso comum, incapazes de 

promover o choque ou a reflexão. Um sistema limitado que se retroalimentava dentro da 

própria limitação. Nem a crítica, instituição à época fundamental ao aprofundamento da 
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relação da literatura com o público, ocupa algum espaço no Brasil em 1870, como 

indica Machado, ao analisar essa ausência como sintomática para o quadro muito 

simples da literatura brasileira de sua época. 

Machado de Assis estabelece, então, uma estratégia para a construção de sua 

prosa ficcional que se define pelo distanciamento em relação aos seus contemporâneos. 

O que Machado definiria como os defeitos de seu tempo, considerando o Machado 

crítico, e não somente no ensaio sobre a literatura brasileira, mas também no célebre 

texto sobre O primo Basílio, de 1878, resume-se pela leitura do Capítulo XIV das 

Memórias póstumas de Brás Cubas, chamado “O primeiro beijo”, em que o cavalo 

emerge como metáfora literária capaz de representar o desinteresse machadiano sobre as 

“escolas artísticas” e seu convencionalismo, forças que seriam anuladas pelo seu estilo 

narrativo. Em outras palavras, a voz machadiana, entendida aqui como o conjunto de 

forças que determinam a originalidade de seu estilo narrativo, irá se desenvolver a partir 

de um distanciamento em relação a seu tempo. A marca de Machado de Assis na prosa 

literária de fim de século XIX se dá por meio da negação do estilo e, de certo modo, da 

ideologia desse mesmo século.  

Antoine Compagnon identifica esse tipo de traço como antimodernidade, 

fenômeno analisado por ele em solo francês e em que se encontra a filiação de escritores 

tão diversos como Chateaubriand, Baudelaire e Roland Barthes, por exemplo. A 

antimodernidade francesa não poderia ser a brasileira, naturalmente. As ideias, postas 

numa analogia simplificadora, estariam novamente “fora do lugar”, conforme formulava 

Roberto Schwarz a respeito da ideologia burguesa dos narradores machadianos, já que a 

modernidade aqui não foi como a de lá. Nossa modernidade, é fundamental acrescentar, 

foi (e continua sendo) ainda mais perversa, já que mantinha (e mantém) insepulta a 

máquina da escravidão. Mas isso não impediu que estivéssemos impregnados de 

racionalistas, iluministas, positivistas, darwinistas, spenceristas, mesmo que sem 

qualquer espírito de revolução. Mas ainda que distante do fundamento da revolução, que 

determina a própria ideia de moderno, nossa sociedade foi, no período denominado 

modernidade, absolutamente francófona, como sabemos. Traduzíamos e imitávamos os 

franceses, fosse na arquitetura, no vestuário, na literatura, enfim, nos hábitos de 

consumo burguês, que provincianamente começávamos a tatear. E ainda que tenhamos 

aqui simplificado excessivamente as ideias de uma época, e era necessário que assim 
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fosse, o que pretendo demonstrar é que por todas essas forças da modernidade passava 

(como ainda passa) o leitmotiv do progresso. As ideias vindas das ciências modernas 

europeias traziam em si o legado da atualização do pensamento, o que sempre pressupõe 

progresso. Desse modo, pretendo resumir a antimodernidade, neste estudo de Machado 

de Assis, naquilo que Compagnon define como seu traço mais visível: “a contestação 

permanente da lei do progresso”. (COMPAGNON, 2011, p. 62) Os antimodernos 

preferem Pascal a Decartes, afirma Compagnon, assim como Machado, lembrando das 

observações de Bosi – e de outros críticos machadianos. Desse modo, portanto, 

podemos agora considerar que a diferença da escrita machadiana reside em sua 

antimodernidade, refletida em seu estilo diverso das orientações de sua época, inclinado 

a não seguir ideologicamente a ficção comum de seu tempo. A ideologia burguesa, que 

deposita fé no individualismo e no progresso, faces de uma mesma moeda, está no cerne 

das estéticas de seu tempo, e, desse modo, o distanciamento de Machado poderia, 

enfim, ser entendido em toda sua potencialidade crítica. 

O caminho proposto aqui, então, é orientado pela compreensão de que o estilo de 

Machado cria uma estratégia discursiva que não permite que o local da significação de 

seu texto seja fixo, inserido passivamente em algum ponto da escala evolutiva do 

pensamento ocidental. Sua ironia marcadamente antimoderna abala, justamente, a 

própria concepção positivista desse mesmo pensamento, que se metamorfoseará em 

nomes como modernização e desenvolvimento.  

Concluindo 

A experiência de leitura da obra de Machado de Assis que proponho como um 

direito ao estudante brasileiro é a que, justamente, apresente-se como outra 

possibilidade de apreensão da escrita literária do autor, fora dos paradigmas romântico e 

realista. Sob esse prisma, a experiência da ironia e da contradição sobrepõe-se à 

interpretação objetiva limitadora e imune às reações da experiência individual dos 

leitores. 

O caminho, portanto, me parece, mais do que acreditar estabelecer um sentido 

fixo à narrativa machadiana, seria o de procurar compreender e oferecer ao jovem leitor 

as estratégias pelas quais Machado de Assis realizou, ao mesmo tempo, um mergulho na 

subjetividade humana e uma apresentação feroz da sociedade que o cercava, sem 
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necessitar dos discursos hiperbólicos do eu, vindos do romantismo, ou da razão 

científica, trazida por realistas e naturalistas de fim do oitocentos.    

À guisa de conclusão para este trabalho, proponho duas possibilidades para se 

desenvolver na abordagem do texto o acesso às tais estratégias machadianas em sua 

melhor produção narrativa: a da observação da construção da realidade pelo olhar de 

quem vê e de quem é observado; e a representação da periferia e dos periféricos da 

sociedade brasileira. 

A análise a respeito da construção do olhar na narrativa machadiana vem de 

longa data, novamente de Antonio Candido, em “Esquema de Machado de Assis”. 

Alfredo Bosi ampliou a análise e a reuniu em alguns ensaios, mas sobretudo em “O 

enigma do olhar”, que dá título ao livro de 1999 . É esse jogo do olhar que analisa, 

recorta, volta para si mesmo, se cega é que se desenvolvem várias intrigas machadianas, 

sempre voltadas às condições morais de seus personagens e seus atos no mundo. A 

oportunidade de se ver por dentro o desenvolvimento da mentira, do autoengano, da 

culpa, e de tantos outros fenômenos humanos, no âmbito da educação literária e da 

formação do leitor, possibilitam um acesso profundamente reflexivo e crítico sobre a 

realidade e sobre nós mesmos. José Luís Passos, em Romance com pessoas, 2014, 

também retoma esse mesmo tópico, observando, sobretudo, a influência de Shakespeare 

na obra do autor.  

Quanto ao segundo caminho, a proposta já foi muito bem apresentada no ensaio 

“Estratégias de caramujo”, de Eduardo de Assis Duarte, que fecha Machado de Assis: 

afrodescendente (2007). O livro realiza uma detalhada leitura (e uma antologia) a 

respeito da presença na obra de Machado do discurso relativo à condição dos 

descendentes de africanos na sociedade brasileira do século XIX, passando pela crítica 

literária, as crônicas de jornal, os contos e romances do autor, também um 

afrodescendente. O trabalho de Assis Duarte se apresenta como uma resposta 

elucidativa àqueles que ainda consideram o texto machadiano um universo estranho à 

afirmação e denúncia da condição periférica no Brasil. 

O apelido de caramujo atribuído a Machado, dada sua personalidade social 

discreta, agrega-se a seu estilo irônico e obtuso. Compreender os meandros e estratégias 

desse estilo torna-se, assim, fundamental para a devida construção da experiência no 

texto machadiano.  
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Todavia, para refletir sobre as marcas de afro-descendência presentes 

nos textos, não há como descartar as estratégias de caramujo 

empreendidas pelo autor. Machado nunca opta pelo confronto aberto. 

Ao contrário, vale-se da ironia, do humor, da diversidade de vozes, e 

de outros artifícios para inscrever seu posicionamento. (DUARTE, 

2003, p. 243) 

 

Desse modo, analisar as escolhas estéticas de Machado, as influências de seu 

estilo diverso, sua crítica ao racionalismo positivista, seu ceticismo quanto às ideologias 

burguesas, em duas palavras, sua antimodernidade, implica observar a diferença do 

autor em relação a seus contemporâneos e, por consequência, a sua própria época. O 

trabalho, então, de se repensar o discurso literário machadiano a partir desse olhar 

obriga-nos a, também, reler as considerações (ou o silêncio) a respeito desse mesmo 

tópico na crítica sobre a obra do autor. 
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