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Machado de Assis publicou 86 contos no periódico fluminense Jornal das Famílias 

(1863-1878), dentre esses apenas 14 foram reunidos pelo autor nas coletâneas Contos 

Fluminenses (1870) e Histórias da Meia Noite (1873), as quais serviram para que boa 

parte da crítica especializada enaltecesse ou desprezasse os contos iniciais do autor, 

muitas vezes sem considerar a leitura dos demais textos não publicados. No entanto, na 

época em que saíram essas duas antologias, muitos jornais também lançaram 

comentários de leitores (colaboradores ou não) sobre os textos, alardeando elogios 

àquele que seria o Bruxo do Cosme Velho. A proposta deste estudo é contrastar o 

julgamento desses leitores do século XIX com o dos críticos que se propuseram a 

analisar a obra machadiana, para tanto serão considerados os estudos de MIGUEL-

PEREIRA (1955), CANDIDO (1977), BRAYNER (1981) e BOSI (1982) e os jornais 

Diário do Rio de Janeiro, A Reforma e Jornal da Tarde, onde se veiculou boa parte dos 

comentários dos leitores da época. 
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INTRODUÇÃO 

A proliferação do jornal, na segunda metade do século XIX, produziu uma 

democratização da leitura devido o acesso fácil tanto no que concerne ao barateamento 

dos custos quanto às condições de manuseio. No entanto, relacionar esse crescente 

desenvolvimento apenas à estrutura e a acessibilidade é desmerecer um dos principais 

ingredientes responsáveis por tamanho sucesso: os folhetins, seção que consagrou nas 

famílias do século XIX o hábito à leitura. 

Não obstante a isso os jornais passaram a invadir os lares, os cafés, as 

livrarias, ao apresentar, a partir de suas matérias, o mote para as conversas tecidas nos 

mais diversos salões, com isso a discussão sobre as histórias interrompidas nos folhetins 

ia além das residências das famílias oitocentistas para alcançar os espaços mais variados 
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do Brasil Regencial. Assim, conforme indica Pierre Bordieu (1996, p. 70), a expansão 

da imprensa operou “uma expansão sem precedente no mercado dos bens culturais”. 

Diante desse apogeu é fácil compreender como o escritor de folhetins passa 

a ser festejado como um homem distinto, frequentador das melhores rodas sociais, 

conhecido pela maioria dos leitores e, na maior parte das vezes, ligado às questões 

políticas da época. Entre esses ilustres senhores, Machado de Assis certamente foi o 

escritor mais celebrado entre os periódicos fluminenses da segunda metade do século 

XIX, tendo publicado peças, poesias, contos, crônicas e romances, sua produção para os 

jornais projeta perfeitamente a concepção dele de que o jornal é a “locomotiva 

intelectual”, pois além de ser acessível a diversas camadas sociais, ainda promove a 

profissionalização do escritor. 

 

O CONTO MACHADIANO E A CRÍTICA ESPECIALIZADA 

 

Não é de estranhar, portanto, que Machado tivesse uma longa relação com 

esse veículo: seu primeiro conto publicado foi “Três tesouros perdidos”, escrito em 

1958, no jornal Marmota Fluminense, quando ainda tinha 19 anos. Ao se deter apenas 

na produção contista do autor, Djalma Cavalcante (2003) catalogou em variados jornais 

e revistas do Rio de Janeiro um expressivo número de 218 narrativas. Dessas, apenas 76 

foram organizadas em sete coletâneas pelo próprio autor: Contos Fluminenses (1870), 

Histórias da Meia Noite (1873), Papéis Avulsos (1882), Histórias sem Data (1884), 

Várias Histórias (1896), Páginas Recolhidas (1899) e Relíquias da Casa Velha (1906). 

Diante dessa seleção, muitos estudiosos dedicam suas pesquisas apenas aos 

textos pertencentes às coletâneas em desprezo a dois terços da produção machadiana, 

que ainda padece, nos periódicos, de atenção. Além disso, a maioria da crítica 

especializada compreende a obra contista como uma degenerescência dos romances e 

com isso desenvolve duas tendências: menospreza as duas primeiras coletâneas e 

relaciona as outras antologias como embriões dos romances consagrados da fase tida 

como de maturidade. 

Essa distinção começou quando José Veríssimo, em 1916, publicou a 

História da Literatura Brasileira e consolidou a separação da obra machadiana em duas 



 

 
 

fases: a romântica e a realista.  Com isso constituiu-se na crítica um desprezo pelas 

obras iniciais: 

 

Os contos conservados nos livros não se avantajam em nada aos que 

ficaram em justo e esquecimento na coleção do periódico. 

[...] seus primeiros livros não valem nada. 

Terão uma ou outra observação interessante, uma ou outra 

personagem bem lançada mas são, de modo geral, inconsistentes e 

falsos [...] Fiou-se inteiramente na fantasia e por isso falhou. 

Dispunha apenas de três ou quatro tipos femininos, todos copiados da 

galeria dos manequins românticos. (MIGUEL PEREIRA, 1955, p. 

133-5) 

 

Muitos outros críticos, ao analisar os contos iniciais do autor, compartilham 

desse mesmo julgamento. Eloy Pontes, no livro A vida contraditória de Machado de 

Assis (1939) acusa os contos iniciais de extensos e de excesso de temas romanescos. 

Barreto Filho, na obra Introdução a Machado de Assis (1947), ao relacionar os contos à 

luz dos romances, caracteriza os primeiros escritos como medíocres, tateantes, sem 

convicção (1947, p. 65). Sonia Brayner, na introdução da coletânea O Conto de 

Machado de Assis (1981), afirma que os temas presentes são condenados pelo 

moralismo e conservadorismo e que são muito longos e divididos em partes, como se 

fossem novelas. 

E ainda Mário Matos, no curto texto “Machado de Assis: contador de 

histórias (1939), faz um percurso em alguns textos do autor ao tentar achar pontos de 

contato e afirma: “Seus primeiros contos são novelas, devido à extensão. Como o 

enredo é mal urdido, despertam pouco interesse. Conduz as cenas canhestramente, sem 

naturalidade, forçando mesmo as situações. Há falta de continuidade lógica nos 

acontecimentos.” (MATOS, 1939, p. 295). 

Contrário à percepção de uma fase superior a outra, Afrânio Coutinho, que 

teve sua obra organizada na coletânea “Machado de Assis na Literatura Brasileira” 

(1990), assegura não existir uma ruptura nas fases do autor, mas sim uma continuidade. 

“se existe diferença [entre os livros] não há oposição, mas sim desabrochamento, 

amadurecimento” (COUTINHO, 1990, p. 29). Dessa forma ele desentroniza o romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas de uma posição canonizada pelos críticos como um 



 

 
 

romance de ruptura. Com isso, o crítico possibilita leituras diferenciadas sobre o texto 

machadiano, além da mera relação com os períodos literários. 

Muitos críticos fazem a relação da obra literária com outros campos de 

conhecimento, como a sociologia e a filosofia, por isso surgem releituras dos textos 

machadianos à luz dos acontecimentos históricos da época. Brito Broca, em Machado 

de Assis, a Política e Outros Estudos (1957), afirma que: 

 

tudo nos seus romances e contos está ligado a uma realidade concreta, 

às flutuações do meio fluminense, aos usos e costumes da época, sob o 

signo das instituições que nos regiam. [...] Certamente Machado de 

Assis não se comprometia, não tomava partido, mas participava 

intimamente dos fatos e formava juízo sobre eles. (BROCA, 1957, 

p.365) 

 

Dessa forma, o nacionalismo pode manifestar-se além dos aspectos 

costumeiramente apresentados: figura do índio, uso de termos que retratam o país e a 

valorização da terra. Nos textos machadianos é possível perceber a sutileza de um 

nacionalismo representado em um romance de caracteres, de análise do ser humano. 

Não um homem idealizado, mas sim fruto do mundo fluminense, retirando as máscaras 

da sociedade urbana brasileira frequentadora dos ricos salões. É uma recriação do 

universo carioca, com seus hábitos e atitudes que escondem, através do véu da 

superioridade elitista, toda a violência de uma sociedade patriarcal formada a partir de 

privilégios e da divisão desigual dos bens.  

Raymundo Faoro, na obra Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio 

(1974),  apresenta a leitura da obra machadiana à luz das transformações do Segundo 

Reinado. Nela o crítico parte das relações sociais da época para compreender o 

funcionamento da sociedade: ele cita os banqueiros, os comerciantes, os capitalistas 

senhores de terra e os escravos, em face da classe privilegiada detentora do comando, 

numa escala superior da pirâmide, enquanto as classes desprestigiadas trabalham, no 

trapézio, para sustentar a estrutura social. 

 

Ninguém se engane com o painel aparente da sociedade na obra de 

Machado de Assis (...) Nitidamente, há uma estrutura de classes – 

banqueiros, comerciantes e fazendeiros – sobre outra estrutura de 



 

 
 

titulares, encobrindo-a e esfumando-lhe os contornos. É a camada da 

penumbra que decide os destinos políticos, designa deputados e 

distribui empregos públicos. (...) a classe em ascensão coexiste com o 

estamento; muitas vezes, a classe perde sua autonomia e desvia-se de 

seu destino para mergulhar no estamento político, que orienta e 

comanda o Segundo Reinado (FAORO, 1974, p. 4) 

 

 O trabalho de Faoro emerge de uma farta pesquisa histórico-sociológica e 

não do texto machadiano, mas é fundamental para esclarecer as relações entre as classes 

no Segundo Reinado. 

Nessa esteira da relação com a questão social, Robert Schwarz publicou, em 

1990, Machado de Assis: um mestre na periferia do capitalismo, tendo como foco o 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e em 1997, Ao vencedor as batatas, 

tratando dos romances iniciais do autor. 

 Seu trabalho consiste em compreender como a história se apresenta na 

narrativa, assim lê o romance como um exemplo da estrutura da sociedade a partir das 

relações e dos seus mecanismos constitutivos, ao mostrar que isso tudo tem papel 

fundamental na compreensão da técnica narrativa machadiana, pois a elite da época 

esconde quem verdadeiramente é e propaga uma imagem falsa de si mesma, a fim de 

manter sempre o papel de coerente com os rígidos padrões morais por ela apregoados, o 

que favorece, certamente, sua posição ideológica de dominação. 

 

O dispositivo literário capta e dramatiza a estrutura do país, 

transformada em regra da escrita. E, com efeito, a prosa narrativa 

machadiana é das raríssimas que pelo seu mero movimento 

constituem um espetáculo histórico-social complexo, do mais alto 

interesse importando pouco o assunto de primeiro plano. (...) Ao 

transpor para o estilo as relações sociais que observava, ou seja, ao 

interiorizar o país e o tempo, Machado compunha uma expressão da 

sociedade real, sociedade horrendamente dividida, em situação muito 

particular, em parte inconfessável, nos antípodas da pátria romântica. 

(SCHWARZ, 1990, p. 11) 

 

Assim, a sociedade expõe aquilo que lhe convém, mas inteligentemente 

conserva a identidade interior do poder de mando e comando. Ao contrário de Alencar, 



 

 
 

preso na elite social, por reforçar seus dogmas, Machado elege como princípio formal 

(segundo Schwarz) o descompasso social.  

John Gledson (1998), outro autor importante para o estudo das obras 

machadianas à luz dos acontecimentos da época do Segundo Reinado, mostra como as 

personagens criadas são reflexos da sociedade: Machado, por meio de suas narrativas, 

denunciava uma sociedade corrompida pelo desrespeito e preconceito social.  

 

o método de veicular a verdade política pode ser facilmente descrito 

como alegórico, pois requer que o leitor enxergue o paralelismo entre 

o âmbito privado do romance (cuja ação é limitada a duas ou três 

famílias) e a história publica do Segundo Reinado. (...) Machado torna 

suas tramas capazes de transmitir essa mensagem histórico-política 

(GLEDSON, 1998, p.13) 

 

E o crítico continua: 

 

Os estudiosos acentuam repetidamente a perspicácia psicológica de 

Machado, e é certo que ele possui a faculdade dos grandes 

romancistas de alterar a compreensão que o leitor tem dos seus 

semelhantes (geralmente para pior). Mas, pelo menos nos maiores 

romances de Machado, o enredo das personagens é determinado, em 

primeiro lugar, por fatores sociais. (GLEDSON, 1998, p. 13) 

 

O julgamento do crítico coaduna-se com o que, anos antes, Bosi havia 

afirmado: a força motriz dos personagens, nos romances machadianos, não é o amor, 

mas sim os interesses. 

Hélio de Seixas Guimarães, outro autor fundamental no estudo da produção 

machadiana, escreveu o livro Os Leitores de Machado de Assis: o Romance 

Machadiano e o Público de Literatura no Século 19 (2004) para estudar a recepção nos 

jornais granjeada aos romances machadianos quando foram originalmente publicados. 

Inicialmente ele tece um painel acerca da circulação literária e do público leitor do 

século XIX e para corroborar as informações sobre a recepção da época, há uma vasta 

coletânea de resenhas e comentários colhidos pelo autor. 

Alfredo Bosi se destina, no artigo “A máscara e a fenda” (1982), exatamente 

ao estudo dos contos. No texto, o estudioso apresenta a máscara como aquilo que 



 

 
 

esconde a contradição entre o parecer e o ser. Assim, as personagens são cunhadas 

usando as máscaras para esconder o seu verdadeiro interior. 

Essa concepção de máscara permite retornar a Schwarz (1997) na 

associação com a questão social: os personagens mascaram-se, isto é, escondem quem 

são, de verdade, para manter-se de acordo com as normas sociais burguesas, mas para 

Bosi, esse véu vai mais além, pois esconde a psicologia das personagens: “é uma 

necessidade estrutural, profunda. Não é uma coisa que se possa simplesmente criticar.” 

(1982). Dessa forma não está aliada apenas a um desejo do homem de seguir as 

aparências burguesas, mas a um desejo pessoal de esconder quem é – muitas vezes até 

de si mesmo. 

E, por último, o texto de Antonio Candido, “Esquema de Machado de 

Assis” (1977), em que os temas comuns à produção do autor fluminense estão 

organizados em seis tipos, presentes em seus romances e contos: o problema da 

identidade, a relação entre o fato real e o fato imaginado, o sentido do ato, o tema da 

perfeição, a questão da relatividade e a transformação do homem como objeto do 

homem. 

Além das publicações acima elencadas, têm surgido trabalhos acadêmicos 

sobre os contos machadianos analisados quase sempre à luz dos romances com isso há 

ênfase para pesquisas que tratam apenas dos textos publicados nas coletâneas, em 

desprezo a dois terços da produção do autor, ainda esquecida nos periódicos. Além 

disso, é mister ponderar o quanto os estudos acadêmicos têm se preocupado em analisar 

as personagens, a estrutura da narrativa, as relações entre as histórias e o contexto da 

época em que foram escritas e outras apreciações mais, sempre se detendo à obra em si 

ou relacionando-a com outros campos de conhecimento. Daí porque é necessário 

investigar os julgamentos da época em que as obras foram escritas e para isso a pesquisa 

com a circulação literária fluminense do século XIX torna-se imprescindível. 

 

MACHADO DE ASSIS E A RECEPÇÃO NO SÉCULO XIX 

 

Os estudos de circulação têm, nos últimos anos, ampliado a compreensão 

sobre os acontecimentos literários do século XIX, isto porque o jornalismo desenhou a 



 

 
 

imagem da leitura: periodicidade, diversidade de temas, atualidade e propagação 

ajudaram a agregar o público, que passou a ser visto, pelos editores, como possível 

consumidor. Os jornais passaram a fazer parte da vida do homem oitocentista e 

mudaram as práticas de produção e leitura do texto literário: 

Enquanto suporte de informação e cultura, o jornal pode suprir as 

necessidades intelectuais do leitor. Mesmo em sua fase inicial, no 

Brasil do século XIX, ele poderia ser lido em qualquer lugar, por uma 

ou por várias pessoas, poderia ser alvo de uma leitura coletiva, 

alcançando, assim, até mesmo receptores analfabetos - poderia ser, 

também, emprestado, vencendo limites, imposições e dificuldades 

financeiras. (SANTAELLA,1996, p.53) 

 

Acentua-se assim a distinção entre o livro e o jornal: enquanto o primeiro 

era objeto da elite, com os assuntos em uma só edição, o segundo alcançou um público 

mais variado e devido à continuidade da história em outras edições, manteve o interesse 

do leitor, que dividia a leitura dos folhetins com outras seções presentes no periódico. 

Diante disso, há de se compreender a importância das pesquisas feitas nos 

periódicos do século XIX. Márcia Abreu tem coordenado estudos importantes sobre a 

circulação no Rio de Janeiro colonial, que revelaram uma quantidade considerável de 

leitores, o que se opõe à imagem do brasileiro como desinteressado pelo hábito de ler. 

Essa representação de desinteresse é possível ser resultado da caracterização do homem 

colonial como primitivo e carente de leitura, possivelmente produzida pelos viajantes 

estrangeiros. 

Para seus estudos a pesquisadora analisou pedidos de autorização e as listas 

de livros enviados (antes da chegada da família real; 1769-1807) ao Brasil, pois as duas 

únicas livrarias existentes não eram o único meio de aquisição: 

 

Os moradores do Rio de Janeiro no período colonial tinham várias 

possibilidades para aquisição de livros: comprá-los em uma das 

livrarias estabelecidas na cidade ou de vendedores ambulantes, 

adquiri-los de um livreiro português ou ainda encomendá-los a algum 

conhecido que se encarregasse do pedido de autorização e da remessa 

(ABREU, 2004, p. 74) 

 



 

 
 

Vale acrescentar também o importante trabalho da estudiosa nos inventários 

post-mortem dos moradores do século XIX, onde descobriu entre os vários itens 

existentes uma quantidade considerável de livros.  

Ao possibilitar uma visita nas publicações oitocentistas, o estudo da 

circulação promove uma maior compreensão acerca dos leitores e do gosto literário do 

século XIX. Para ilustrar os comentários presentes nos periódicos do século XIX, vale 

considerar o trecho abaixo, publicado em 18 de novembro de 1873, extraído do jornal A 

Reforma: 

São nove contos sem a menor ligação entre si, a não ser a mesma 

disposição artística e o mesmo gosto, e lançados todos sob a mesma 

inspiração; há em tudo quanto ali se lê um tal fundo de moralidade, 

um perfume tão delicado, que é incapaz de ferir os ouvidos mais 

castos ou o pudor mais exigente. Em qualquer círculo pode esse livro 

circular, que deixará sempre uma impressão agradável e a lembrança 

de alguns instantes amenos. 

 

Esse comentário feito pela publicação de Histórias da Meia Noite realça o 

caráter ameno e a moralidade, qualidades típicas do Jornal das Famílias, onde os contos 

saíram originalmente. Percebe-se que a ênfase no tom água-com- açúcar assemelha-se à 

opinião de muitos críticos que também consideram essas narrativas como inferiores 

exatamente por apresentarem: excesso de romantismo e conservadorismo, com 

estruturas mal elaboradas e personagens não convincentes. Para outros como Alfredo 

Bosi (1982) já é possível ver as máscaras que anos mais tarde estariam mais acentuadas 

em outros textos do autor. Aderaldo Castello (1969) garante que os contos iniciais do 

autor se distinguiam dos seus contemporâneos românticos, pois já havia a análise 

interior da personagem: “a experiência humana utilizada nos contos da fase 

experimental é, consequentemente, quanto aos aspectos mais objetivos, idêntica à que 

ele utiliza em realizações posteriores” (1969, p.71) 

Cabe ainda a leitura de mais um fragmento extraído da seção “Gazetilha”, 

do Jornal da Tarde, publicado em 11 de fevereiro de 1870: 

 

Contos Fluminenses – Mais um livro de Machado de Assis, o laureado 

poeta das Phalenas! 



 

 
 

Não podemos nos acanhados limites de uma ligeira notícia dizer o que 

pensamos a respeito desses contos, editados pelo Sr. B. L. Garnier. 

Da rapida leitura, que fizemos das primeiras paginas, conclue-se que o 

livro prima por estylo castigado e elegante. 

A´ penna do poeta tributaremos brevemente a devida homenagem em 

uma colunna especial d´esta folha. 

 

O recorte é um anúncio, possivelmente de França Junior, que dois meses 

depois publicou a crítica ao livro Contos Fluminenses, na seção “Folhetim” do mesmo 

jornal, em 04 de abril de 1870: 

Eis porque, cumprindo a promessa que fiz ha muito tempo no 

noticiario desta folha, venho hoje saudar de chapéo na mão ao mimoso 

escriptor dos Contos Fluminenses. 

Eu sympathiso com esses Contos por dous motivos; primeiro porque 

são meus patricios, segundo porque são escriptos por um poeta. 

O primeiro raio de luz, que beijou-lhe as palpebras é o mesmo que 

iluminou-me o berço; bafejam-nos a fronte as mesmas brisas; 

pagamos ambos impostos na recebedoria do municipio. 

O livro do Sr. Machado de Assis é um fluminense às diretas. 

Elegante, satyrico, caprichosamente encadernado, e exhalando 

perfumes, ele corre esta boa cidade, conquistando o que Humboldt 

jamais conseguio conquistar as leitoras. 

 

O excesso de adjetivação permite perceber o quanto Machado de Assis já 

era considerado ilustre na época, tanto pelo sucesso obtido pelo lançamento de seu livro 

de poesias Falenas quanto pela sua intensa produção nos periódicos fluminenses. Nota-

se ainda a saudação devido o autor ser fluminense, o que o aproxima do crítico e, no 

último parágrafo, há ainda duas considerações: a caracterização do livro como satírico, 

da mesma maneira como alguns críticos posteriores viriam a considerar, e a conquista 

da leitora, revelando o público pretendido pelo autor. 

Diante dessas ilustrações pode-se perceber o quanto a análise dos 

comentários publicados nos periódicos do século XIX pode aproximar-se ou não do 

julgamento da crítica especializada, possibilitar a compreensão do gosto literário do 

leitor oitocentista e ainda auxiliar a perceber a relação do autor com a sociedade de sua 

época. 
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