
Conexão Professor (CP) - Por conta da comemoração do centenário da morte 

de Machado de Assis, qual seria o principal legado da obra machadiana para a cultura 

brasileira? 

 

Leonardo Vieira - Machado é o primeiro escritor brasileiro a dar uma resposta 

das mais radicais ao impasse gerado por uma crítica literária, no final do século XIX, 

marcada por contradições e pelo atraso. Ou seja, amparada em pressupostos do 

positivismo e do evolucionismo, arraigados nas personalidades proeminentes de Sílvio 

Romero e José Veríssimo, esta crítica se acreditava juíza autoritária de valores 

eurocêntricos, ingeridos com pouca reflexão. Romero atacava Machado por considerá-

lo um mulato que se queria inglês, enquanto Veríssimo defendia o autor de Memorial de 

Aires, um grande escritor, “embora nascido no Brasil”. Para solucionar este nó górdio, 

Machado de Assis deixa de escrever crítica literária e passa a criar uma literatura crítica. 

Tomando como bandeira a célebre expressão “tédio à controvérsia”, é a partir de 

Memórias póstumas de Brás Cubas e Papéis avulsos que o escritor, sem se servir da 

retórica dos púlpitos, desfere um ataque cirúrgico tanto à cegueira crítica quanto a uma 

sociedade corrompida que se sustenta até hoje. 

 

CP - A obra de Machado de Assis se mantém atual? O que podemos linkar com 

os dias de hoje? 

 

Leonardo Vieira - O legado de Machado é atualíssimo, e assim continuará por 

todas as épocas, pois trata de problemas de qualquer tempo e lugar, já que a condição 

humana é seu esteio. Só como exemplo, o conto “Teoria do Medalhão” serve como 

retrato dos mais ferinos do nosso tempo, em que o conceito de celebridade atesta que a 

mediocridade intelectual é passaporte para o sucesso. No conto, Janjão, um bacharel, às 

vésperas de completar vinte e dois anos, recebe do pai uma série de conselhos para 

ascender na vida pública, como decorar uma dúzia de expressões literárias, ler livros de 

retórica, e, principalmente, “não pensar”, pois a inópia mental é a exigência do 

medalhão. Assim, seria curioso se Machado, hoje, de entre os mortos, refletisse como 

Brás Cubas sobre determinados “medalhões” que ocupam cadeiras de celebridades na 

Academia Brasileira de Letras. Creio que não se mostraria arrependido de ter sido seu 

fundador, e até aplaudiria o fato com seu velho rico irônico, atestando que sua obra 



realmente atravessa os séculos. Manteria a mesma postura elegante de seu “tédio à 

controvérsia”. Eu já não posso ser tão elegante, e aproveito este espaço para o desabafo. 

 

CP - Como o senhor percebe a influência da obra de Machado de Assis na 

literatura brasileira contemporânea? 

 

Leonardo Vieira - Wilson Martins, na arguta resenha “Controvérsias 

machadianas”, publicada há alguns anos no jornal O Globo, critica a inapetência de 

certos escritores que procuram rivalizar com Machado de Assis, pensando “melhorá-lo, 

corrigi-lo, atualizá-lo ou simplesmente prolongá-lo”. Se se quer inventar a partir do 

mestre, o que falta é a invenção, como afirma Martins a respeito da coletânea Missa do 

galo: variações sobre o mesmo tema (São Paulo: Summus, 1977), um “fútil exercício 

escolar” de diversos autores coligidos por Osman Lins. A receita, passados mais de 30 

anos da coletânea, ainda se repete, com autores procurando reescrever Machado, ou 

ainda, Guimarães Rosa. Quanto aos que não procuram imitá-lo, o que se constata é que 

deveriam lê-lo. Pois ler um autor universal é o primeiro passo para se saber pensar. Mas 

ler criticamente, procurando extrair dessa afinidade eletiva com o escritor lições para 

sua própria escrita, e não “imitá-lo”. O Machado contista, por exemplo, é um manancial 

inesgotável para quem queira se dedicar a esta difícil arte, pois ele explorou 

praticamente todos os gêneros: o fantástico, o filosófico, o satírico, o psicológico etc. 

Quando muitos professam a chamada “literatura do hoje”, acredito que revisitar 

Machado seria uma panaceia mediante a qual poderíamos reencontrar uma “literatura de 

verdade”, e não “da verdade”. O autor das Memórias Póstumas, filho de pais humildes, 

nascido no Morro do Livramento, tendo visitado pouco a escola, chegou a ser “célebre” 

como artista em vida. Mas isso após um longo esforço de educação cultural, 

apreendendo os mais diversos saberes por conta própria, sempre se reinventando. Hoje, 

infelizmente, um “artista” quer o caminho mais rápido, ignorar o esforço e apenas se 

tornar célebre. 

 

CP - Por que Machado de Assis não é considerado um escritor popular, e o que 

pode ser feito para popularizar a sua obra no Brasil? Como os professores deveriam 

trabalhar as obras do escritor em sala de aula? 

 



Leonardo Vieira - O primeiro ponto a ser levantado ao responder à sua 

pergunta é entendermos a palavra “popular”, que não deve ser confundida com 

banalidade. A esse respeito, Julio Cortázar, no ensaio “Alguns aspectos do conto”, 

aponta a “fácil demagogia” dos que defendem “uma literatura acessível a todo mundo”. 

Ou seja, tomam o leitor simples por leitor burro. Contra este fato, Cortázar dá como 

exemplo uma experiência que teve na Argentina, numa roda de camponeses que 

participavam de um encontro literário. Ao escutarem um conto baseado na guerra da 

independência, escrito deliberadamente no “nível popular”, não se sentiram muito 

tocados. Outra foi a reação quando da leitura de “A pata do macaco”, de W. W. Jacobs, 

uma comoção geral. Assim, gaúchos analfabetos passaram o resto da noite 

entusiasmados com as feitiçarias e vinganças diabólicas de um escritor como Jacobs, ao 

contrário do “conto popular”, fabricado para eles. Quanto a Machado, não nos 

esqueçamos de que grande parte de sua obra foi publicada em folhetins, ou ainda em 

revistas de moda, como A Estação. Isso demonstra que ele possuía um arguto 

discernimento de que seus livros poderiam alcançar o “leitor simples”, apesar daquela 

advertência irônica no prólogo das Memórias, que, ao contrário de Stendhal, seu 

romance viria a ter, quando muito, cinco leitores. Mesmo que Machado tenha 

imprimido em seus livros suas leituras (as citações de filósofos e escritores é 

vastíssima), isto não impede que temas que visitam todos os corações daqueles leitores 

abordados por Cortázar sejam apreendidos: o ciúme, a inveja, o amor, a crueldade etc. 

Nesse sentido, creio que a melhor maneira de os professores trabalharem suas obras em 

sala de aula, seja nos primeiros bancos escolares ou no ambiente acadêmico, seria levar 

em conta estas impressões. 

 

CP - A obra do escritor pode ser dividida em duas fases, romantismo e realismo? 

 

Leonardo Vieira - O rumo seguido por Machado em sua trajetória literária, no 

que diz respeito à prosa, procurava se opor a ambas as escolas, apesar de em seus quatro 

primeiros romances esta busca não atingir uma solução satisfatória. Quanto à poesia, 

deixou peças eminentemente românticas e exercícios parnasianos, mas frágeis; exceção 

seriam os poemas voltados para a análise do mundo interior, prenunciadores de sua 

melhor prosa, nas Ocidentais. Mas voltando ao prosador, sem se ater ao elogio da 

subjetividade voltada para uma mediação entre o Eu e a Natureza, nem às causas do 

determinismo, Machado de Assis, na verdade, tinha em mente parodiar ambos os 



preceitos, criando uma literatura que, desde seus primeiros escritos, tivesse em conta o 

diálogo desmistificador com os gêneros. Desse modo, se alguns críticos sujeitam a 

chamada primeira fase do autor às suas “ilusões românticas”, é preciso estar mais atento 

para o problema. Já em sua estreia como romancista, Machado ironiza a trama no 

próprio título, Ressurreição, quando, de fato, nenhuma centelha desta palavra vem em 

socorro das personagens, inertes a qualquer mudança, efeito tão distinto, por exemplo, 

do destino de Seixas, em Senhora, de José de Alencar, que após ser comprado por 

Aurélia como uma mercadoria e sofrer toda a sorte de humilhações, é salvo ao final pela 

redenção do amor. Na obra seguinte, A mão e a luva, Guiomar se casa com Luís Alves, 

de modo a unir a ambição com o “ósculo fraternal”, contrato necessário num país regido 

por relações de favor. Em Helena, a personagem principal aceita o caminho da 

mortificação para não sofrer o peso do paternalismo que a acolhe, em vias de punir o 

crime de uma agregada. Iaiá Garcia, romance da crise de Machado em luta por um 

novo modo artístico, culmina em uma indeterminação muito mais acentuada no plano 

que rege tanto o trânsito com as escolas e técnicas literárias quanto a conduta das 

personagens. Será por meio da exploração ao limite deste impasse que Machado de 

Assis chegará à conclusão de que aceitar o atraso cultural de um país periférico como 

matéria-prima da literatura é um aporte viável. Esta percepção mais estratégica foi 

possível também por meio de novas descobertas que corriam em paralelo ao trabalho do 

romancista: o exercício do conto e da crônica, verdadeiro laboratório experimental de 

procedimentos de estilo. Dessa maneira, se antes ele tentava escapar, de forma ainda 

incipiente, de determinado pitoresco de nosso romantismo ou da preocupação 

exacerbada com o detalhe, que criticava, por exemplo, no Realismo de Eça de Queiroz, 

a publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas veio demonstrar que um autor 

verdadeiramente universal não se deixa tolher por escolas, pois ele não se alia a outros 

congêneres, permanecendo como figura isolada no contexto da Arte. Assim, a partir das 

Memórias, romantismo e realismo surgem definitivamente deslidos, bem como outras 

escolas pré e pós-Machado, confirmando a tese de Jorge Luis Borges de que um escritor 

de alta envergadura recria seus precursores. 

 

CP - A qualidade dos contos e crônicas de Machado de Assis equivale à dos 

seus romances (mais conhecidos pelos leitores e mais trabalhados nas escolas)? 

 



Leonardo Vieira - É Lúcia Miguel Pereira quem afirma ser Machado maior 

contista do que romancista, pois possuía em alto grau a capacidade para a composição 

de miniaturas, qualidade intrínseca à arte do conto, faltando-lhe o olhar mais amplo para 

o romance. Concordo com Lúcia Miguel quanto a esta maestria do autor carioca ao 

trabalhar com o fragmento, mas ponho em uma mesma balança o Machado romancista, 

contista e cronista. Isso porque, fundamentalmente, o autor soube prestar um lúcido 

tributo à lição de Miguel de Cervantes no Dom Quixote, qual seja, um romance que tem 

por espinha dorsal a peregrinação do Cavaleiro da Triste Figura, a que vem se unir uma 

série de contos, para citar os mais célebres, a “História da pastora Marcela” e “O 

curioso impertinente”. Tal estrutura já era usada, por exemplo, pelo escritor Lúcio 

Apuleio, em O asno de ouro, do século II d.C., obra conhecida por Cervantes. Quanto 

aos romances machadianos, há este passeio pelos contos inseridos em seu tecido 

narrativo. Em Memórias póstumas de Brás Cubas, o capítulo VIII, “Razão contra 

sandice”, logo após “O delírio”, pode ser lido como uma espécie de apólogo. Já no Esaú 

e Jacó, o caso da tabuleta da confeitaria do Custódio, em frente à casa do Conselheiro 

Aires, dividido em três capítulos, XLIX, LXII e LXIII, poderia figurar como uma 

crônica, em que a avareza do doceiro enfrenta a mudança política do Império para a 

República. Nesse sentido, Machado, com seu olhar caleidoscópico, elide as rígidas 

fronteiras que separam as categorias literárias, primando também pelo psicologismo, 

antecipando conquistas futuras, como, por exemplo, a biblioteca virtual borgeana, a 

diluição do véu que separa consciência e realidade exterior, tão cara a Marcel Proust, 

James Joyce, Virginia Woolf ou Ítalo Svevo, além de prenunciar literariamente alguns 

aspectos fundamentais da psicanálise. 

 

CP - Como Machado de Assis se posicionava em relação às questões políticas 

de sua época, principalmente a escravidão, o Império e a formação da República? Ele 

pode ser considerado um nacionalista? 

 

Leonardo Vieira - Sem ser nacionalista, Machado de Assis possuía uma aguda 

percepção da nacionalidade. Isto por que a ideia de Brasil como Nação era-lhe estranha, 

numa antevisão basilar daquele verso de Drummond: “Nenhum Brasil existe. E acaso 

existirão os brasileiros?” A propósito, leve-se em conta que Machado não defendia uma 

“brasilidade” unicamente de vocabulário, mas exigia o esforço da imaginação para dar 

seus toques. Este “conselho” encontra-se em seu célebre ensaio “Instinto de 



Nacionalidade”, publicado em Nova York, em 1873, a que vem se somar este “outro” 

de não menos importância: “O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo 

sentimento íntimo, que o torne homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate 

de assuntos remotos no tempo e no espaço”. Para reforçar a ideia do “sentimento 

íntimo”, cita o escritor Masson, que era bem escocês sem nunca ter falado do cardo. E, 

justamente, pesquisando este “sentimento íntimo” em sua literatura, não descurou de 

problemas primordiais de nossa dependência periférica, como a escravidão. O conto 

“Pai contra mãe”, de Relíquias de casa velha, é uma das páginas mais cruas de denúncia 

de um sistema socioeconômico patriarcal. Ao tratar da história de Cândido que, para 

salvar o filho da roda de enjeitados, caça uma escrava grávida e a devolve, em troca de 

dinheiro, ao seu patrão, provocando o aborto involuntário desta, conclui com as 

palavras: “Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração”. No que concerne à 

política, Machado rastreou os lastros de uma oligarquia que dominou o Segundo 

Império, e enveredou pelos desmandos de uma outra forma de governo nascente, a 

República. Se optava por uma ou outra? Acredito que a veste política para Machado 

está estampada naquela farda do alferes Jacobina do conto “O espelho”, que lhe dá a 

frágil aparência condizente com a sociedade. No fundo, a roupa, seja a do Império ou da 

República, encobre um mesmo bastidor, o arcaísmo que trava a liberdade. O diagnóstico 

político está aí. 

 

CP - Que livro pode ser considerado a obra-prima de Machado? Ele pode ser 

considerado o melhor escritor brasileiro de todos os tempos? 

 

Leonardo Vieira - Tenha em conta que eleger a obra-prima de Machado de 

Assis é um juízo de gosto pessoal, mas pertinente. Quanto à segunda parte da pergunta, 

considero-a temerária. Creio ser em Dom Casmurro que Machado atinge o apogeu de 

sua criação artística. Isto por que Bento Santiago é a realização máxima de uma 

personagem machadiana que acompanha sua obra sob diferentes disfarces, mas sempre 

com um intuito muito próximo: o viajante que roda em torno de si. Ele é Brás Cubas, 

que “viajou à roda da vida”. É o bacharel Plácido, do conto “Viagem à roda de mim 

mesmo”, publicado em 1885, 14 anos antes de Dom Casmurro, na Gazeta de Notícias. 

É Rubião ou Quincas Borba, que rodam em torno da própria loucura. Ainda Flora, a 

“inexplicável”, como a apelida Aires, fechada no círculo da impossibilidade de amar 

Pedro e Paulo, no Esaú e Jacó. Ou o conselheiro, no Memorial, diplomata fechado em 



sua velhice, mas que vê despertar um adormecido Eros na figura da viúva Fidélia, 

apesar do interesse não chegar a um desenlace. O que se observa em todos estes 

“atores” é a manifestação de uma esterilidade que lhes impede o livre curso de seus 

desejos, estampado na forma de epitáfio com o qual terminam as Memórias Póstumas: 

“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.” Mas 

como ia dizendo, Bentinho é a melhor encarnação desta problemática, da incapacidade 

de gerar frutos na fatura prática da vida, em compensação, a arte lhe possibilita uma 

sublimação cambiante, pois a indecisão de agir no território prático converge para a 

indeterminação no campo das “musas”. Dom Casmurro instaura um processo íntimo, de 

forma a atar as duas pontas da vida, a da velhice e a da adolescência, mas o elo é 

inatingível, já que a esterilidade faz troça da época bem-aventurada. O que resta são 

ruínas, entre as quais Bentinho busca o símbolo, mas este lhe escapa a cada volta. Tal 

dado das ruínas é o que conforma a própria “brasilidade” como a queria Machado, outro 

modo de dizer “universalidade”, a qual em Dom Casmurro se apresenta em máxima 

clave, expressa tanto pelo teatro mental, o julgamento do suposto crime de Capitu no 

acorde dissonante de Otelo, quanto pelo modo de consultar uma biblioteca íntima para 

dar conta dos quiproquós da realidade comezinha, que deriva em vitória da esterilidade 

da vida sobre o lido, com ganho de causa para a literatura. Em dizer que Machado é o 

maior escritor do Brasil, afirmei a temeridade por considerar outros autores que deram 

respostas de mesma grandeza à questão da “brasilidade”, diga-se de passagem, 

escritores trágicos: Guimarães Rosa e Clarice Lispector. 

 

CP - Quais seriam as principais referências do Machado leitor, seus autores 

preferidos? 

 

Leonardo Vieira - A lista seria enorme, o que não comporta o espaço desta 

entrevista, mas procurarei ser sucinto. Além da influência notória de Cervantes, como já 

citado, tomemos as referências contidas no prólogo da quarta edição das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, explicitadas por Machado de Assis: Laurence Sterne, Xavier 

de Maistre e Almeida Garrett. A meu ver, o que todos estes autores têm em comum é 

ser devedores de uma herança literária específica, a tradição luciânica, intimamente 

ligada à sátira menipeia, que remonta ao sírio helenizado Luciano de Samósata, que 

viveu no século II d.C. Uma característica fundamental desta tradição é a importância 

dada ao riso, ao rebaixamento de aspectos elevados, ao diálogo com os mortos. Quanto 



a este último, constitui-se no sal que tempera um romance como Memórias póstumas de 

Brás Cubas, narrado por um defunto autor que, do outro lado da vida, diz não ter 

nenhum escrúpulo em confessar situações ominosas de sua própria lavra, pois a um 

morto cabe o direito total de sursis. E por que não considerar a influência dos russos, 

Dostoiévski, por exemplo, leitor de Luciano? No conto “Bóbok”, de 1873, o autor de 

Crime e Castigo cria uma personagem, Ivan Ivánitch, redator de artigos de jornal que, 

um dia, bêbado, ouve num cemitério a conversa de uma sociedade tumular que é a 

metonímia da sociedade russa, pondo-se a nu por meio do sorriso amargo. Não se vê aí 

um parentesco com Brás Cubas? Além disso, Shakespeare, presença constante, ou 

Swift. E os filósofos Platão, Erasmo, Pascal, Montaigne, Schopenhauer, Herbert 

Spencer... 

 

CP - Há muito ainda a se conhecer da obra de Machado? 

 

Leonardo Vieira - Recentemente, em “Uma coletânea inédita de Machado”, 

entrevista concedida pelo pesquisador de literatura brasileira, além de ensaísta e 

escritor, Mauro Rosso, à revista IHU On-Line, foram levantadas importantes questões 

quanto à sua pergunta. De fato, muito há que se descobrir, estudar e publicar sobre a 

herança desse profícuo escritor. O livro Contos de Machado de Assis: relicários e 

raisonnés, organizado por Rosso, e ainda no prelo pelas Edições Loyola, traz num 

primeiro bloco quatro contos inéditos. A relevância desta arqueologia da obra 

machadiana para o patrimônio crítico e cultural deve cada vez mais incentivar novas 

chaves de pesquisa. Rosso conclui a entrevista dizendo que esta tarefa exige desfazer 

determinados equívocos e omissões na leitura crítica do escritor. Por minha parte, penso 

que muitos erros de um academicismo engessado ainda hasteiam bandeiras, mesmo que 

Machado de Assis tenha, em seu tempo, com uma argúcia que deslinda temas 

claramente contemporâneos, feito a denúncia deste processo. 

 

CP - Qual a importância do Rio de Janeiro na obra machadiana? 

 

Leonardo Vieira - Mesmo que muita crítica sobre Machado tenha preferido o 

psicologista em detrimento do retratista de sua cidade natal, é notória sua presença na 

pena do escritor. Luciano Trigo, no imprescindível livro O viajante imóvel, nos fornece 

um dos melhores estudos sobre a relação sentimental entre o autor fluminense e o 



espaço geográfico sobre o qual gravita grande parte de suas personagens. E fato 

importante é constarmos como o Rio de Janeiro machadiano dialoga com sua biblioteca 

virtual de leituras. Assim, no capítulo LXXIII do Esaú e Jacó, o largo de S. Francisco 

de Paula, cercado de carruagens, brota de alguma página do escritor da Ilíada, pois que 

as parelhas parecem descer das rapsódias de Homero, apesar dos cavalos transmitirem a 

paz. Por sinal, esta dissonância entre a memória de quem lê, no caso o narrador, e a 

realidade contra a qual se depara, é mais uma das chaves do procedimento ficcional de 

Machado, que se mostra, em uma de suas facetas, mediante a cartografia da cidade em 

palimpsesto. No exemplo do Esaú e Jacó, o contraste entre a guerra contra Ílion, da qual 

o narrador faz alusão, e o clima de “tranquilidade” que se vê no largo de S. Francisco de 

Paula, não desmente ser um armistício provisório a aparente falta de tensão que paira no 

lugar. Se repararmos no título deste capítulo, “Eldorado”, e noutra alusão, neste caso, ao 

Cândido, de Voltaire, no episódio em que a personagem principal e o índio Cacambo 

caminham por uma rua recamada de pedras preciosas, percebemos que a corrosão 

irônica opera até mesmo no plano cartográfico. O capítulo comenta o encilhamento que 

ocorreu no Rio de Janeiro, e que trouxe futuramente transtornos econômicos de toda 

espécie. A cidade carioca, polo de conflitos suscitados entre distintos estamentos 

sociais, se inscreve, dessa maneira, no âmbito mais amplo das urbes da literatura 

universal, nem que seja para assumir sua condição de locus governado pelo atraso e pela 

falsificação. Mas foi justamente por tomar o “falso” como expediente essencial de sua 

arte, na dissecação de uma cultura de “empréstimo”, que Machado abriu um novo 

caminho para a literatura, a qual extravasa sua própria condição “local”. 


