
 1 
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(Antes mesmo de principiar uma advertência: neste breve ensaio, alinhavo o 

resultado preliminar de um projeto em curso.3 Daí, o caráter lacunar de algumas frases e 

o sentido provisório das poucas conclusões apresentadas. Porém, como não almejo sequer 

os cinco leitores do defunto autor, o risco que corro é quase nenhum. Ao texto, pois.)  

 

Sem leitores? 

 

O primeiro romance realmente inovador de Machado de Assis, Memórias póstumas 

de Brás Cubas, foi publicado na Revista Brasileira, em 1880, e em livro um ano depois. 

Como se sabe, o romance tem sido considerado uma obra-prima por escritores e críticos 

como José Saramago, Carlos Fuentes, Susan Sontag, John Barth e Harold Bloom, entre 

outros – isso para não mencionar os leitores brasileiros, que, para o bem ou para o mal, 

sempre reconheceram o caráter singular do texto. Contudo, até a escrita de Brás Cubas, 

embora já fosse um escritor consagrado, Machado de Assis ainda não havia alcançado a 

agudeza que aprendemos a admirar em sua obra; pelo menos, essa agudeza ainda não se 

constituía no tom dominante em sua produção. Logo, uma das mais importantes questões 

                                                 
1
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final do texto. 
2
 Professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre outros, 
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cordial. Ensaios e revisões (Editora do Museu da República, 2004); Literatura e cordialidade. O 
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da crítica literária brasileira é a necessidade de encontrar uma explicação razoável para o 

salto qualitativo da obra de Machado de Assis.
4
 Não pretendo, neste breve ensaio, 

oferecer um resumo da fortuna crítica dessa questão; no fundo, minha preocupação é 

muito distinta, pois pretendo propor a inserção de Machado de Assis num debate 

fascinante que empolgou a literatura inglesa oitocentista na segunda metade do século 

XIX. Refiro-me ao debate reconstruído no elegante livro de Robert Macfarlane, Original 

Copy: Plagiarism and Originality in Nineteenth-Century Literature, ao qual retornarei 

mais tarde. De imediato, porém, esclareço rapidamente a motivação dessa polêmica, 

questionadora da primazia concedida pela estética romântica à noção de gênio, 

compreendida como a expressão de uma originalidade ímpar. Ademais, uma vez que, 

“em alguma medida, a história literária do século XIX é a história da autoconsciência 

crescente acerca da impossibilidade da originalidade”,
5
 o desenvolvimento de estratégias 

alternativas de criação se impôs e um de seus resultados foi exatamente a proliferação de 

paradoxos com sabor de manifesto, tal como a defesa de uma “cópia original”, titulo do 

ensaio de MacFarlane, ou a recuperação do “plágio” como um gesto cuja complexidade 

teria sido obliterada pelo Romantismo.  

De minha parte, pretendo associar determinados procedimentos formais 

machadianos a certos aspectos do debate vitoriano. Talvez esse cruzamento revele um 

diálogo-chave na transformação da obra de Machado. Reconheço que a hipótese pode 

parecer deslocada, com o tempero artificial típico da falsa sofisticação de boa parte da 

produção acadêmica contemporânea. Contudo, fui levado a essa hipótese a partir da 

leitura de textos do próprio Machado, ao observar a recorrência do mesmo campo 

semântico que dominou o debate vitoriano: cópia, plágio, originalidade, imitação, 

emulação. Recorrência, aliás, presente nos mais diversos gêneros literários exercitados 

pelo autor de Ocidentais. E principio pela discussão machadiana do conceito de autoria; 

conceito central nessa polêmica, pois, em tese, as noções de cópia, plágio e imitação 

                                                 
4
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continuidade rigorosa, aliás, mais difícil de estabelecer”. Um mestre na periferia do capitalismo: 

Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990, p. 208. 
5
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representariam a própria negação da autoria. Convido, portanto, o leitor a abrir o romance 

do defunto autor: 

 

Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, é 

coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente 

consternará é se este outro livro não tiver os cem leitores de Stendhal, nem 

cinqüenta, nem vinte, e quando muito, dez. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na 

verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de 

um Sterne e de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de 

pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta 

da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. (p. 513)
6
  

 

Essa é uma passagem-chave; na verdade, constitui o rito de passagem de Machado 

de Assis. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas mostra-se um escritor ciente 

de ser acima de tudo um leitor, declaração que em alguma medida abala a idéia romântica 

de autoria, pois reconhece a indispensável contribuição do alheio na composição do 

próprio.7 Por sinal, fica claro que, seguindo essa linha, a teoria de Harold Bloom sobre “a 

angústia da influência” não passa de uma projeção romântica da idéia de gênio, que é 

exatamente o que escritores como Machado de Assis põem em questão.
8
 Ou seja, o 

passado deixa ser vivenciado como um peso,
9
 pelo contrário, a superfície de seus textos é 

constantemente povoada por inumeráveis referências a escritores, temas e tropos da 

tradição literária. Nesse sentido, a idéia de originalidade não se limita à criação, mas 

também (e, para certa família de autores, sobretudo) supõe a articulação da memória 

literária na escrita de novos textos. Se Machado assimilou conscientemente a técnica 

sterniana da digressão, ele o fez ao gosto de Montaigne, pois suas digressões costumam 

começar e terminar com referências literárias. Como aponta Alfred Mac Adam: “Por 

meio dessa referência ao De l’amour, que mistura ensaio, ficção e poesia, além de suas 

                                                 
6
 Ao citar os romances de Machado de Assis, estarei sempre utilizando o volume organizado por 

Afrânio Coutinho. Obra completa. Vol. I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 
7
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Ver especialmente o capítulo, “Citação e autobiografia: Memórias póstumas de Brás Cubas” 

(118-151). Vilar associa o abalo machadiano nas idéias tradicionais de autoria a um cuidadoso 

estudo do que chama “sistema machadiano de citação”. 
8
 Refiro-me, como o leitor já sabe, a The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, publicado em 

1973. 
9
 Refiro-me ao importante livro de W. Jackson Bate, The Burden of the Past and the English Poet 

(1970); livro que certamente influenciou a escrita de The Anxiety of Influence. 
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tardias referências a Sterne e Xavier de Maistre, Brás cria antecedentes para suas 

desconexas Memórias Póstumas”.
10

 Se Jorge Luis Borges tivesse lido o romance de 

Machado de Assis, poderia muito bem ter escrito um novo ensaio – “Machado e seus 

precursores”. E não podemos esquecer que Brás Cubas é um “defunto autor”, que começa 

sua carreira de um modo sem dúvida muito particular. Essa fantástica “incumbência da 

escrita de um morto redimensiona a ficção, por meio de uma liberdade autoral artificial e 

intransitiva”.11 Tal fato, por sua vez, exige do leitor um novo pacto ficcional. Machado de 

Assis não apenas se configura como leitor, mas também força os leitores de seus 

romances a reconhecer seu papel na construção da peça ficcional. E, se não me equivoco, 

inova ao fazê-lo através do favorecimento de uma técnica de leitura que recorda as 

colagens surrealistas. Não disponho de espaço para desenvolver a idéia, mas vale um 

breve esclarecimento: o texto machadiano, ao disseminar pistas que comprometem a 

estabilidade semântica do seu enunciado, aposta num leitor capaz de associar passagens 

do texto que, entre si distantes, quando aproximadas, tendem a provocar um curto-

circuito interpretativo. Claro, essa técnica atinge seu máximo rendimento no romance-

esfinge Dom Casmurro. Ofereço um exemplo: peço ao leitor que consulte os capítulos 

LXXXIII e CXXXIX, respectivamente, “O retrato” e “A fotografia”. Distantes entre si, 

quando lidos através de uma técnica de leitura-colagem, um curto-circuito é produzido: 

se vale o que se afirma no capítulo LXXXIII, então a conclusão a que chega o narrador 

no capítulo CXXXIX pesa pouco; contudo, se a hipótese exposta no capítulo CXXXIX 

tem peso, então o célebre fecho do capítulo LXXXIII não vale nada. Como decidir qual 

direção tomar? Eis o desafio do texto-colagem: o narrador não oferece pistas, cabe ao 

leitor reconhecer que se encontra à deriva.
12

 Em outras palavras, o princípio estruturador 

desse tipo de texto é a organização inovadora de elementos preexistentes – como 

                                                 
10

 Alfred Mac Adam. “Review.” Hispanic Review 68. (Winter 2000), p. 97. 
11

 João Adolfo Hansen. , p. 42. Para uma leitura inovadora dessa questão, ver o ensaio de Victor 

Mendes, “How is the Second Life of Brás Cubas Different from His First One?”. João Cezar de 

Castro Rocha (org.). The Author as Plagiarist: The Case of Machado de Assis. Portuguese 

Literary & Cultural Studies, 13/14. Massachusetts: Center for Portuguese Studies and Culture, 

Dartmouth, 2006, pp. 333-351. Para outra abordagem dos artifícios narrativos machadianos, 

como exemplo de um “observador de segunda ordem”, de acordo com a definição de Niklas 

Luhmann, recomendo o ensaio de Hans Ulrich Gumbrecht, “The Beautiful Form of Sadness: 

Machado de Assis‟ Memorial de Aires”. Op. cit., pp. 307-316.  
12

 Roberto Reis propôs o conceito em “Para o estudo do texto-colagem”. Luso-Brazilian Review, 

Volume 16, N
o
. 1, 1979, pp. 29-33.  
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veremos adiante esse horizonte remete ao debate oitocentista reconstruído por 

MacFarlane e talvez ajude a identificar um campo semântico na obra machadiana que não 

tem sido devidamente valorizado.  

Por isso, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, especialmente na mensagem “Ao 

leitor”, Machado inaugura uma nova maneira em sua obra, intimamente associada àquele 

princípio estruturador. Ele não apenas interpreta os escritores com os quais dialoga, mas 

também propõe um conceito articulador de seus procedimentos: trata-se da “forma 

livre”.13 Além disso, distorce essa forma de modo particular. Machado não faz digressões 

intermináveis ou viaja ao redor de seu quarto impelido tão-só ou principalmente por um 

humor espirituoso. Como ele sugere, seu itinerário exige um co-piloto, ou seja, para a 

“pena da galhofa” adiciona a “tinta da melancolia”. Portanto, Machado reúne os séculos 

XVIII e XIX nas figuras de Sterne, Xavier de Maistre e Stendhal, assim como injeta 

humor no tom sombrio da melancolia. Tal fato reforça a hipótese de que antecipou a 

técnica do “anacronismo deliberado”, tal como imaginado por Jorge Luis Borges, 

mediante a sobreposição de tempos históricos distantes e de gêneros literários distintos. A 

modernidade como um processo inconcluso não é necessariamente experimentada como 

um impasse, mas, em lugar disso, como um lugar propício para abranger 

simultaneamente horizontes diversos. Machado não é nostálgico de uma visão idealizada 

da história brasileira, a ser preservada contra o processo de modernização. Além do que, 

não se entusiasma pelas promessas da modernidade, ou seja: a forma livre de sua prosa 

corresponde à forma livre de seu pensamento – e vice-versa. Assim, a complexidade da 

compreensão machadiana da tradição literária requer uma expressão lingüística 

igualmente elaborada: sua experimentação com a linguagem promove uma irreverente 

releitura dos escritores clássicos. Seguindo essa linha, a ruptura machadiana não é 

exclusivamente uma realização literária, tampouco apenas uma façanha intelectual ou o 

advento de um olhar crítico em relação às mazelas da sociedade que lhe coube – ambas as 

ações são engendradas simultaneamente: uma fomenta a outra. 

O reconhecimento explícito da simultaneidade de épocas históricas diferentes 

produz uma percepção que distingue a fatura machadiana. É como se os escritores 

                                                 
13

 Sergio Paulo Rouanet desenvolveu uma importante leitura da relação entre Machado de Assis e 

os escritores citados em Memórias póstumas de Brás Cubas. Ver Riso e melancolia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007.  
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oriundos de locais “periféricos” tivessem que enfrentar um fenômeno que poderia ser 

chamado “a compressão dos tempos históricos”, pois recebem, simultaneamente, 

informações de diversos períodos históricos, sem o “benefício” de uma seqüência 

cronológica linear ou de um arcabouço interpretativo estável. Na literatura brasileira esse 

problema é constitutivo; afinal, “o romance existiu no Brasil, antes de haver romancistas. 

Quando apareceram, foi natural que estes seguissem os modelos, bons e ruins, que a 

Europa já havia estabelecido em nossos hábitos de leitura”.
14

 A resposta mais comum a 

essa situação tem sido, ainda hoje, diga-se de passagem, o desenvolvimento de uma 

divertida “angústia da atualização”, obrigando o escritor a se engajar numa corrida 

impossível, para a qual não existe ponto de partida adequado. Ou seja, por onde quer que 

se comece, não há como compensar o espaço já percorrido pelos autores oriundos de 

países hegemônicos – nessa busca do tempo perdido, quanto mais se corre, mais atrasado 

se fica. Carlos Fuentes, de maneira bem humorada, diagnostica o mal: “As imitações da 

era da independência vão além da lógica na sua crença numa civilização Nescafé; 

podíamos ser modernos instantaneamente, negligenciando o passado e ignorando a 

tradição”.
15

 

Contudo, há uma alternativa, seguida por escritores como Machado de Assis,16 para 

quem o choque das percepções históricas estimula um projeto literário de grande alcance. 

Esse expediente torna produtivo, no plano formal, o precedente histórico da leitura sobre 

a escrita. É como se Machado trouxesse para a estrutura de sua composição o fato de que, 

na América Latina, e não apenas no Brasil, “o romance existiu [...], antes de haver 

romancistas”. Portanto, os primeiros romancistas foram necessariamente leitores atentos 

e, às vezes, críticos de pelo menos dois séculos de romances europeus – no caso de 

Machado, do conjunto da tradição ocidental. Ora, partindo-se de tal pressuposto, a 

literatura latino-americana é sempre maior do que a América Latina, pois 

necessariamente abrange diversas tradições. É verdade que, até certo ponto, essa 

                                                 
14

 Roberto Schwarz. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do 

romance brasileiro. 4
a
. ed. São Paulo: Duas Cidades Ltda, 1992, p. 29; grifo meu. 

15
 Carlos Fuentes. Machado de la Mancha. México DF: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 

10. 
16

 De fato, na seqüência da passagem citada, Fuentes conclui: “O gênio de Machado se baseia, 

exatamente, no contrário: sua obra está permeada de uma convicção: não há criação sem tradição 

que a alimente, como não haverá tradição sem criação que a renove” (10). Forma moderna de 

traduzir o par clássico da imitação e da emulação, ao qual retornarei adiante. 
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circunstância se aplica a todas as literaturas. Tal ressalva, por sinal, torna-se 

indispensável, a fim de evitar um elogio ingênuo do “atraso”. Aliás, como esse termo é 

controverso e permite muitas interpretações, explicito o que procuro desenvolver. 

Ninguém ignora que as literaturas nacionais compõem-se de empréstimos, apropriações, 

diálogos com as mais variadas tradições. De igual modo, ninguém ignora que a idéia 

mesma de literatura nacional é datada, aliás, como todas as idéias costumam sê-lo. Para 

dizer a verdade, trata-se de uma noção relativamente recente no conjunto mais vasto da 

experiência literária, digamos, ocidental – parece prudente estabelecer limites. Desse 

modo, associar o “atraso” ao gesto de receber estímulos de literaturas outras que não a 

nacional revelaria uma ingenuidade crítica preocupante. Contudo, a ingenuidade tem 

muitas faces e algumas inclusive são sofisticadas. Ora, a circulação dos bens simbólicos 

nunca é neutra e obedece tanto a critérios objetivos quanto a motivações subjetivas. De 

um lado, pode-se constatar a capacidade efetiva de imposição de uma voz hegemônica, e, 

de outro, reconhecer que a avaliação feita por um autor brasileiro de sua obra 

provavelmente levará em consideração a limitada circulação de textos escritos em 

português, o que influi diretamente no seu reconhecimento. Portanto, quando a sabedoria 

acadêmica pós-moderna ensina que todos os gatos são pardos na noite eterna da 

biblioteca de Babel, talvez se esqueça de recordar a virtual inexistência de pensadores e 

críticos oriundos de latitudes periféricas na formulação de teorias questionadoras de 

noções “ultrapassadas”, tais como... centro e periferia. O efeito é involuntariamente 

cômico, mas compreensível na fomulação de conhecimento realizada nos grandes 

centros. Menos divertida é a reiteração desse discurso no centro das tantas periferias que 

articulam o mercado internacional da produção acadêmica. A confiar no que promete a 

relativização das relações de poder, como entender, por exemplo, a maior parte da 

literatura latino-americana oitocentista, sempre às voltas com o desejo de atualizar-se 

com o dernier cri? 

Ora, talvez possa então recordar que, no caso da América Latina, onde o passado 

colonial não deixa de ser uma experiência recente e que não se encerrou com a 

independência política, a predominância do ato de leitura produziu uma forma coletiva de 

“angústia da influência”. Forma, aliás, visível na triste figura do escritor oitocentista ou 

do acadêmico do século XXI às voltas, respectivamente, com o dernier cri ou the latest 
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fashion – a hegemonia lingüística muda, mas a atitude submissa permanece a mesma. 

Pelo contrário, a singularidade machadiana se esclarece por contraste, pois, nas últimas 

décadas do século XIX, o autor de A mão e a luva parece ter compreendido a falsidade 

desse problema: se não há possibilidade de um escritor se constituir como “original”, 

então a tradição literária como um todo pode ser livremente apropriada. Por conseguinte, 

a combinação machadiana de diversos séculos da tradição e de distintos gêneros 

literários, e, acima de tudo, o resgate de atos de leitura e de escrita típicos da tradição pré-

romântica antecipam o “anacronismo deliberado” borgiano. Numa arguta leitura de sua 

obra, Carlos Fuentes observa: 

 

E, no entanto, a fome latino-americana, o desejo de tudo abarcar, de apropriar-

se de todas as tradições e culturas, inclusive as aberrações; a ânsia utópica de 

criar uma nova atmosfera em que todos os espaços e tempos sejam simultâneos, 

aparece de maneira brilhante nas Memórias Póstumas de Brás Cubas como uma 

visão surpreendente do primeiro Aleph, anterior ao muito famoso imaginado 

por Borges [...]. (24) 

 

Por esse motivo, é como se Machado transformasse a noção de “atraso”, que 

acompanha o processo de modernização periférica, em projeto crítico.17 Não é verdade 

que, no tempo em que predominava a escola francesa de comparativismo, durante o 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, um escritor periférico era 

normalmente visto como um resultado de “influências” recebidas dos escritores 

metropolitanos? Nesse caso, Machado parece propor a seguinte questão: por que não 

permitir que esse escritor se torne ao mesmo tempo um leitor malicioso e um autor cético, 

julgando com ar macunaímico hierarquias e glórias literárias? 

O abalo causado por Machado de Assis nas idéias tradicionais de autoria também 

diverge do conceito estabelecido em seu tempo – ao menos do conceito então dominante. 

Acompanhar essa questão em alguns de seus romances constitui a maneira mais 

econômica de introduzir o debate oitocentista já referido, relativo aos conceitos de 

originalidade e plágio, assim como demonstrar a presença do mesmo universo de 

preocupações na prosa machadiana. 

                                                 
17

 Sobre o conceito de “modernidade periférica”, ver o livro de Beartiz Sarlo, Uma modernidad 

periférica: Buenos Aires: 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988. 
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Em Quincas Borba, publicado em 1891, aprofunda-se a resposta para o problema 

da modernidade literária mediante o questionamento dos atos de leitura e de escrita. No 

capítulo CXIII, o leitor encontra-se diante da seguinte situação: Rubião, o fiel, porém tolo 

seguidor do filósofo Quincas Borba, herda a fortuna de seu mestre e começa a gastá-la de 

modo imprudente. Uma de suas primeiras iniciativas é financiar um jornal político, cujo 

proprietário – Camacho, um advogado e jornalista inescrupuloso – está interessado 

apenas em aproveitar-se da ingenuidade do herdeiro provinciano. Um dia, ele visita a 

redação do jornal, e, por acaso, lê um artigo. Sugere, sem maiores pretensões, mudanças 

mínimas no texto. Naturalmente, Camacho adota as sugestões de seu mecenas, o que 

provoca neste último uma alegria inesperada. Por meio de uma bem humorada associação 

de idéias, Rubião decide que é o verdadeiro autor do artigo. Nas palavras de Machado, a 

reação do personagem forneceria o título para um novo capítulo: “De como Rubião, 

satisfeito da emenda feita no artigo, tantas frases compôs e ruminou, que acabou por 

escrever todos os livros que lera” (738). No caso de Rubião, não seriam necessariamente 

muitos, mas, de qualquer modo, o título apresenta um problema lógico, qual seja, a 

transição excepcionalmente rápida de Rubião, leitor de livros, ao Rubião, autor dos 

mesmos. No entanto, Machado oferece uma solução para o impasse: 

 

Há um abismo entre a primeira frase de que Rubião era co-autor até a autoria de 

todas as obras lidas por ele; é certo que o que mais lhe custou foi ir da frase ao 

primeiro livro; – deste em diante a carreira fez-se rápida. Não importa; a análise 

seria ainda assim longa e fastidiosa. O melhor de tudo é deixar só isto; durante 

alguns minutos, Rubião se teve por autor de muitas obras alheias. (739) 

 

Essa passagem remete ao espírito dos mais famosos contos de Jorge Luis Borges, 

especialmente os dedicados aos conceitos de leitura e de autoria. Como observa Silviano 

Santiago, com base na leitura de “Pierre Menard, autor del Quijote”: “O escritor latino-

americano é o devorador de livros de que os contos de Borges nos falam com insistência. 

Lê o tempo todo e publica de vez em quando”.
18

 Talvez os escritores latino-americanos 

não publiquem com mais freqüência porque não há volume que não tenha sido 

potencialmente escrito pelos seus olhos interessados. Mais uma vez, a organização 

                                                 
18

 Silviano Santiago. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural. 2
a
. ed. Rio 

de Janeiro: Rocco, 2000, p. 25. 



 10 

inovadora de elementos preexistentes parece mais produtiva do que a ânsia pela criação 

de elementos novos – ou seja, até então desconhecidos.  

No próximo romance, Dom Casmurro, publicado em 1899, a questão da autoria é 

mais uma vez realçada. Logo na abertura da narrativa, Bento Santiago esclarece que o 

título do romance surgiu a partir de um incidente infeliz. Certo dia, voltando para casa, 

conhece um jovem companheiro de viagem, um poeta que decide recitar suas obras 

completas. Naturalmente, Santiago acaba cochilando, o que enfurece o “gênio” 

desconhecido. Como vingança, o jovem resolve apelidar seu vizinho desatencioso, 

chamando-o de “Casmurro”. O narrador, por sua vez, elucida o epíteto: “[...] mas no 

[sentido] que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo” (810). Em outras 

palavras, Casmurro quer dizer: não ser polido o bastante para suportar por alguns longos 

minutos o poeta do comboio. “Dom” foi adicionado por pilhéria, uma vez que Bento 

Santiago não pertencia à aristocracia. Entretanto, ao invés de se perturbar, o narrador 

transforma o apelido no título de suas memórias: Dom Casmurro. Além disso, concede 

ao jovem poeta uma inesperada homenagem:  

 

Também não achei melhor título para a minha narração; se não tiver outro daqui 

até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não 

lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que 

a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores; alguns nem tanto. 

(810) 

 

O plágio como criação? 

 

Pelos motivos apontados, Machado de Assis afirma sua singularidade mediante o 

papel de um leitor reflexivo que eventualmente se torna um escritor auto-reflexivo, cujo 

texto em alguma medida é a memória escrita de sua biblioteca. Assim, não é nenhuma 

surpresa encontrar alusões constantes às obras de Shakespeare, pois nenhum outro 

escritor foi tão importante para o leitor Machado de Assis. Dom Casmurro constitui, 

nesse registro, uma leitura radical, uma reescrita de Otelo – por certo, não uma reescrita 

apenas da tragédia do mouro. Helen Cadwell examina o caso em seu inovador The 

Brazilian Othello of Machado de Assis: A Study of Dom Casmurro. Na verdade, 

Machado é obcecado por essa tragédia em particular: o Otelo de Shakespeare é tomado 
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como argumento de vinte e cinco contos, peças e artigos.
19

 Por sua vez, a reescrita 

machadiana da obra do escritor inglês apresenta, em primeiro plano, uma contradição que 

rende dividendos. Não é verdade que a própria insegurança de Otelo com respeito à sua 

posição de mouro no universo das classes dominantes em Veneza tem a mesma 

importância que a malícia de Iago? Não é a instabilidade da situação de Otelo o que 

permite a Iago desenvolver suas intrigas? Nesse sentido, Machado cria um Otelo que é 

também seu próprio Iago, pois ele duvida sobretudo de si e de seu estatuto na sociedade 

veneziana. Sob essa ótica, o drama do mouro é parcialmente reencenado, mas com a 

supressão de Iago, pois, em última instância, o dilema de Otelo reside nem tanto no 

ciúme, quanto na consciência de sua condição periférica. Oriundo da Mauritânia, alçado à 

posição de poder e prestígio no centro do mundo ocidental da época, Veneza, eixo 

político e econômico do Mediterrâneo, Otelo nunca ignorou o caráter precário de sua 

bem-aventurança.  

De um lado, o artifício engenhoso de Machado permite retratar a natureza do ciúme 

como um círculo vicioso que, independente de uma evidência objetiva, alimenta-se a si 

mesmo.20 Bento Santiago tenta convencer o leitor (e, acima de tudo, a si mesmo) que 

Capitu e Escobar, em tese seu melhor amigo, foram amantes. E quanto mais ele tenta 

apresentar o seu caso perante o júri, isso é, os leitores, menos parece capaz de persuadi-

lo. Aliás, sem um Iago para culpar, como justificar um crescente ciúme, aparentemente 

gratuito, se não apontando para o ciumento, em vez de acusar sua esposa? Dessa maneira, 

o romance encena “uma paródia de tragédia, uma sistemática falsificação de toda 

                                                 
19

 Helen Cadwell. The Brazilian Othello of Machado de Assis: A Study of Dom Casmurro. 

Berkeley: University of California Press, 1960, p.1. 
20

 Caldwell oferece uma observação interessante a respeito dessa questão: “O ciúme nunca deixou 

de fascinar Machado de Assis. [...] Ele marca uma considerável presença em sete de seus nove 

romances; o enredo de dez contos gira em torno de paixões hediondas. Ainda que, em sete desses 

contos, para ser exato, o ciúme receba um irônico, se não um bárbaro tratamento cômico”. Helen 

Caldwell, op. cit., p.1. Silviano Santiago também assinala o motivo: “[...] como o problema do 

ciúme surgiu no universo machadiano. Advém ele [...] da concepção que têm os personagens 

machadianos do que sejam o amor e o casamento e, por outro lado, do que sejam eles diante dos 

delicados jogos de marivaudage que homem e mulher têm de representar para se poder chegar à 

união”. Silviano Santiago. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural. 2
a
. 

ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, pp. 30-31. Sobre esse tema, ver também o ensaio “Jealously in 

the Novels of Machado de Assis”. Charles Param. Hispania 53.2 (1970), pp. 198-206. 



 12 

evidência, o texto é a literatura sobre a literatura, a ficção sobre a ficção”.
21

 Além disso, a 

reescrita machadiana é literariamente uma reflexão acerca das relações entre os atos de 

leitura e de escrita.  

De outro lado, contudo (e não é indispensável imaginar que essas leituras se 

excluam), a leitura interessada que Bento Santiago faz da peça, que, como confessa, “não 

vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto” (934), talvez se alimente de um possível 

paralelismo nem sempre apontado. Ora, o mouro e Bento Santiago são ambos oriundos 

de uma geografia semelhante: a periferia do sistema que no entanto os define. Como já 

sugeri, Otelo, general indispensável à cidade de Veneza em tempos de guerra, sabe muito 

bem que, em tempos de paz, volta a ser um simples mouro, ocupando um lugar que, em 

tese, caberia a outros desfrutar – especialmente seu cobiçado leito. É preciso, porém, 

cuidado com esse paralelo e talvez não seja casual que o marido de Capitu seja leitor de 

Plutarco. Mas o paralelo, como dizia, exige cautela, pois, ao contrário de Otelo, Bentinho 

é um bom filho da elite econômica; nesse sentido, o personagem que mais recordaria 

Otelo é a própria Capitu. Refiro-me, porém, à esfera cultural, precisamente o universo 

implícito no capítulo “Otelo”, assim como a esfera em que o romance de Machado 

circularia. Bento, dublê de escritor, advogado de fachada, vivendo de rendas, conhecia 

apenas o assunto, mas ao que tudo indica não pensara em ler a obra de Shakespeare. O 

conhecimento de oitiva do narrador se completa no capítulo seguinte, “A xícara de café”, 

em que não podendo seguir o exemplo de Catão porque lhe faltava um livro de Platão, 

contenta-se com “um tomo truncado de Plutarco” (935, grifo meu)
22

 – como se sabe, nem 

                                                 
21

 João Adolfo Hansen. “Dom Casmurro: Simulacrum and Allegory.” Machado de Assis. 

Reflexions on a Brazilian Master Writer. Richard Graham (org.). Austin: University of Texas 

Press, 1999, p. 43. 
22

 Eis a citação na íntegra, cujo jogo irônico com a idéia de imitação é notável, incluindo a 

defasagem cultural entre modelo e apropriação típica de seu olhar crítico: “O meu plano foi 

esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de todo a minha 

história romana, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não 

tinha Platão comigo; mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre 

romano, bastou-me a ocupar aquele pouco tempo, e para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. 

Nem era só imitá-lo nisso; tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele 

precisara dos sentimentos do filósofo, para intrepidamente morrer. Um dos males da ignorância é 

não ter este remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele, e nobremente expira, mas 

estou que muita mais gente poria termo aos seus dias, se pudesse achar essa espécie de cocaína 

moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me 

bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada a notícia nas 
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sempre a rima é solução. O paralelo se revela propriamente risível, mas, pelo avesso, é 

esse riso que compõe a novidade formal da obra machadiana. Nas palavras de seu crítico 

mais agudo: 

 
Cotejado com seu modelo, o Casmurro aparece como uma variante original, 

seja porque recombina Otelo e Iago em uma só pessoa, seja porque mistura as 

condições de personagem e de narrador, tornando incerta uma distinção 

importante. No que respeita ao enxadrismo das situações literárias, a invenção 

machadiana é diabólica.
23

 

 

Reitere-se o proposto: a variante é original porque se trata de uma recombinação de 

elementos preexistentes – em breve, retornarei a esse ponto, mas peço que o leitor associe 

a idéia de uma “recombinação original” à polêmica oitocentista referida no princípio 

deste ensaio. Aliás, ainda em Dom Casmurro, Machado oferece outra bela homenagem a 

Shakespeare, que, uma vez mais, traz à tona sua distância em relação ao conceito 

romântico de autoria. No capítulo apropriadamente intitulado “A ópera”, o narrador 

recorda a curiosa teoria de um velho tenor italiano, segundo a qual no princípio dos 

tempos o mundo não foi nem um sonho tampouco um drama, porém uma ópera. 

Marcolino explica a questão literariamente: “Deus é poeta. A música é de Satanás. [...]” 

(817). Após sua expulsão do Paraíso, Satanás roubou o manuscrito do Pai e compôs a 

partitura, que, a princípio, Deus não queria escutar. Vencido pela insistência do Diabo, 

decide representar a ópera, criando “um teatro especial, este planeta, e inventou uma 

companhia inteira” (818). Alguns parágrafos adiante, o leitor encontra o corolário dessa 

teoria: 

 

O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta; é uma excrescência para 

imitar as Mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos 

satanistas com alguma aparência da razão. Dizem eles que, ao tempo em que o 

                                                                                                                                                 
gazetas com a da cor das calças que eu então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar, 

antes de beber o veneno” (935, grifos meus). Ou seja, a imitação em si não se discute, mas sim a 

preocupação em mantê-la à sombra!  
23

 Roberto Schwarz. “Leituras em competição”. Revista Novos Estudos, n
o
. 75, 2006, p. 70, grifos 

meus. Sobre o tratamento dessacralizador da tradição em Machado de Assis, recomendo o ensaio 

de Sandra Vasconcelos, “Hamlet the Brazilian Way (Machado, Reader of Shakespeare)”. João 

Cezar de Castro Rocha (org.). The Author as Plagiarist: The Case of Machado de Assis. 

Portuguese Literary & Cultural Studies, 13/14. Massachusetts: Center for Portuguese Studies and 

Culture, Dartmouth, 2006, pp. 129-138. 
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jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram 

nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão 

transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade, que parece ele próprio o 

autor da composição; mas, evidentemente, é um plagiário. (818-819) 

 

Tal afirmação talvez soe como um estranho elogio. Afinal de contas, como admitir 

que um escritor se destaque quando se reconhece em sua obra uma “cópia original”, para 

retomar os termos do debate vitoriano? O paradoxo parece inevitável, mas somente se 

adotarmos as idéias românticas de autoria, em que a “angústia da influência” é tão 

contagiosa e infundada como o ciúme de Otelo e Bento Santiago. Contudo, se um escritor 

considera sua própria situação como precária, segundo a hegemonia em voga, então, a 

confirmação de “influências” prévias pode não ser experimentada necessariamente como 

“angústia”. Ao contrário, tornam-se libertadoras, porque o fato de ser influenciado abre 

as portas da tradição literária como um todo – e adoto deliberadamente o vocabulário de 

Harold Bloom, precisamente para questionar suas conseqüências. Como disse acima, 

assim visto, o passado deixa de ser um peso, transformando-se antes num mosaico cuja 

recombinação é o traço possível de uma originalidade periférica. Em palavras direitas: o 

que importa é não ser influenciado apenas pelas últimas modas, mas sim pelo conjunto 

da tradição. Caldwell, aliás, sintetiza com felicidade a apropriação machadiana do 

passado: “A melhor maneira de compreender o espírito universal do gênero humano, 

disse Machado, era mediante o estudo dos grandes escritores do mundo; a melhor 

maneira de retratá-los era „plagiá-los‟”.
24

 Compreenda-se o que se diz, ou a noção de 

plágio provocará mal-entendidos deselegantes
25

: Machado parece associar a 

aprendizagem da técnica literária ao método comum nas escolas de pintura: inicialmente, 

o aprendiz limita-se conscientemente a imitar os quadros dos mestres e, em seguida, 

dedica-se a emular a mesma tradição da qual se alimentou. Ora, ninguém realizou esse 

gesto com mais proveito do que Shakespeare! Um outro autor comparável seria Laurence 

                                                 
24

 Helen Caldwell. Op. cit., p. 165. Na sequência, a fim de apoiar sua interpretação, Caldwell cita 

Machado: “Sei que a história não se repete. A Revolução Francesa e Otelo estão feitos; nada 

impede que esta ou aquela cena seja tirada para outras peças, e assim se cometem, literariamente 

falando, os plágios”.  
25

 Recomendo o ensaio de Eliane Fernanda Cunha Ferreira, “Dom Casmurro e o „plagiarismo 

múltiplo‟”, no qual a autora, em diálogo com Helen Caldwell, desenvolve reflexões muito 

próximas ao que busco propor neste ensaio. Juracy Assmann Saraiva (org.). Nos labirintos de 

Dom Casmurro. Ensaios críticos. Porto Alegre: Editora da PUCRGS, 2005, pp. 63-82. 
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Sterne.
26

 Ao que tudo indica, Machado escolheu a dedo seus modelos. É como se 

estivesse reiterando a afirmação de Samuel Johnson, publicada em The Rambler, em 12 

de outubro de 1751: “Quando o original é bem escolhido, e copiado criteriosamente, com 

freqüência o imitador alcança a excelência”.
27  

Sem dúvida, na mentalidade pós-romântica, esse postulado se perdeu, pois, nesse 

horizonte, ocorreu uma cisão decisiva entre dois verbos, cuja explicação supõe a consulta 

às respectivas etimologias. O trabalho, contudo, já foi feito por George Steiner. Passo da 

teoria à prática e me aproprio da síntese proposta por Robert MacFarlane da síntese 

proposta por Steiner.
28

 Criar, do latim creare, implica o gesto de produzir o novo no 

próprio instante da criação, trata-se da utópica creatio ex nihilo. Inventar, pelo contrário, 

do latim invenire, envolve um ato mais modesto, pois significa encontrar, descobrir, e, 

muitas vezes, fazê-lo acidentalmente. Portanto, inventar supõe a existência de elementos 

prévios, que devem então ser rearranjados em novas disposições. Por isso mesmo, o 

universo não foi “inventado”, mas “criado”! Já a estética machadiana pertence ao registro 

da invenção, cujo vocabulário e problematização foram muito enriquecidos pelo debate 

vitoriano acerca da originalidade e do plágio.  

Sob essa luz, talvez seja possível reler a crítica machadiana à estética da criação, tal 

como expressa num conto de 1885, “ O Habilidoso”. Nesse texto, o problema é discutido 

com grande força e o destino pálido de João Maria se desenha numa recusa infeliz: “Toda 

arte tem uma técnica; ele aborrecia a técnica, era avesso à aprendizagem, aos rudimentos 

das cousas”. A caricatura do espontaneísmo não deixa de alvejar o conceito-chave da 

escola romântica: “O resto cabia ao gênio do artista, e João Maria supunha tê-lo”.
29

 

Portanto,  o habilidoso copiador de modelos nunca chega a produzir arte, pois, nesse 

caso, o esquecimento da etimologia, que reúne ars e techné, condena João Maria a 

                                                 
26

 Há uma quantidade inumerável de ensaios e livros dedicados ao tema na obra de Sterne. Como 

uma primeira abordagem do tópico, recomendo o texto de Jonathan Lamb, “Sterne‟s System of 

Imitation”. The Modern Language Review. Vol. 76, N
o
. 4, 1981, pp. 794-810. Como o autor 

afirma, é preciso “enfrentar a questão da imitação no espírito da crítica clássica” (p. 799), ou seja, 

como proponho neste ensaio, no interior do relacionamento dinâmico entre os conceitos de 

imitatio e emulatio.  
27

 Apud Robert MacFarlane, op. cit. , p. 22.  
28

 Idem, p. 1.  
29

 Machado de Assis. “ O Habilidoso”. Afrânio Coutinho (org.). Obra completa. Vol. II. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 1051, grifos meus. 
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somente imitar, sem jamais emular os modelos que no entanto precisa reproduzir. Mesmo 

numa peça de ocasião como Tu só, tu, puro amor, escrita no espírito das celebrações do 

tricentenário de Camões, Machado volta ao tema. O Camões de sua peça não é ainda o 

autor dos Lusíadas, mas o jovem poeta, famoso por suas canções. Seu adversário no 

entrecho, Caminha, deplora sua falta de seriedade e chega a declarar:  

 

Que esse moço tem algum engenho [...] não lhe nego eu. Faz sonetos sofríveis. 

E canções... digo-vos que li uma ou duas, não de todo mal alinhavadas. Pois 

então? Com boa vontade, mais esforço, menos soberba, gastando as noites, não 

a folgar pelas locandas de Lisboa, mas a meditar os poetas italianos, digo-vos 

que pode vir a ser....
30

  

 

Por isso, em diálogo áspero com o poeta, Caminha aconselha com severidade: “Ide 

à Itália, senhor Camões, ide à Itália”.
31

 Nesse caso, mais do que um deslocamento 

espacial, “ir à Itália” sugere uma viagem no tempo, revelando uma maneira alternativa de 

entender a novidade formal de alguns procedimentos que aprendemos a admirar como 

propriamente machadianos. Para o leitor do século XIX, “ir à Itália” talvez queira dizer: 

adotar dispositivos literários pré-românticos; adoção consciente, claro. Eis o pulo do gato 

de Machado: enquanto seus contemporâneos apuravam a audição para captar o dernier 

cri desde sua primeira nota, o autor de “Uma visita de Alcibíades” passou a freqüentar 

todas as épocas, como se todas elas compartilhassem o mesmo instante histórico, 

definido, não pelo calendário, mas pelo momento da leitura e da escrita. Seria indelicado 

recordar que, na longa duração das práticas literárias anteriores ao período romântico, a 

alusão, a citação, a apropriação compunham partes de um conjunto maior definido pelo 

par imitatio e emulatio? Seria deselegante lembrar que a palavra cópia possui uma 

etimologia hoje praticamente ignorada? Em latim, copia também significa “abundância, 

poder, riqueza, faculdade, licença, permissão”; daí a noção de copioso. Copia como 

simples reprodução remete a um sentido vulgar, porém onipresente em nosso vocabulário 

pós-romântico.  

                                                 
30

 Machado de Assis. Tu só, tu, puro amor. Afrânio Coutinho (org.). Obra completa. Vol. II. Rio 

de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 1140. 
31

 Idem, p. 1148. 
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Portanto, a possibilidade de uma “cópia original” anuncia que é hora de retornar à 

reconstrução da polêmica oitocentista, com base na “reavaliação da originalidade literária 

e do plágio que ocorreu na Inglaterra entre 1859 e 1900”.
32

 Nesse momento, como uma 

reação aos excessos do romantismo e de seu elogio incondicional da originalidade 

compreendida como a produção de uma diferença, se possível, absoluta, um conjunto de 

escritores principiou a rediscutir os fundamentos do sistema literário. Na análise de 

MacFarlane, teria então ocorrido uma disputa entre duas correntes: “Como compreendida 

por Aristóteles e Longino, a imitação não era vista como um modo de composição 

reveladora da inferioridade do imitador, mas, pelo contrário, era compreendida como um 

processo aparentado à inspiração”.
33

 Em alguma medida, como fruto da polêmica, essa 

acepção ressurgiu no cenário da literatura vitoriana, estimulando um entendimento 

complexo do problema da originalidade; daí, como acabamos de ver, divulgou-se a 

instigante noção de “cópia original”. De um lado, se a originalidade for concebida como 

creatio, o autor deve necessariamente seguir o modelo romântico do demiurgo de si 

mesmo. De outro lado, se pensada como inventio, o autor deve sobretudo destacar-se 

como um leitor original da tradição, ou seja, deve incorporá-la criativamente, reciclando-

a. No primeiro caso, destaca-se a imagem do autor-como-originador (writer-as-

originator); no segundo, emerge a promessa do autor-como-organizador (writer-as-

arranger).
34

 As conseqüências de tais idéias talvez ajudem a mapear um diálogo ainda 

não reconhecido entre Machado e essa vertente da literatura inglesa. Ora, entre outros 

autores, Enylton de Sá Rego mostra a amplitude das leituras machadianas, sublinhando 

sua filiação à sátira menipéia.35 Nesse sentido, a obra de Machado esclarece que um 

escritor criativo é, acima de tudo, um leitor malicioso da tradição. E, nesse sentido, muito 

próximo ao espírito do debate inglês, Machado se transforma no escritor que hoje 

admiramos ao reinventar-se como um writer-as-arranger, criador de cópias originais. O 

                                                 
32

 Robert MacFarlane. Op. cit., p. 6. 
33

 Idem, 22. 
34

 Idem, 16. 
35

 “Machado de Assis julgava necessário que o escritor brasileiro, sem deixar de ser brasileiro, 

estivesse consciente de que sua obra pertencia a uma tradição universal: a literatura”. Enylton Sá 

Rego. O calundu e a panacéia. Machado de Assis, a sátira menipéia e a tradição luciânica. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 5. Nesse contexto, é importante lembrar o ensaio 

pioneiro de José Guilherme Merquior, “Gênero e estilo nas Memórias póstumas de Brás Cubas”. 

Colóquio Letras, 1972, pp. 12-20.  
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hábito de freqüentar a tradição com o hábito do bricoleur favorece sua metamorfose num 

cardápio vasto e sedutor, cuja lista de opções deve ser saboreada com deleite. E, para usar 

uma metáfora que Machado particularmente apreciava, ruminada tantas vezes quanto o 

necessário para uma adequada digestão, isso é, a redação do próximo livro. Afinal de 

contas, o próprio Machado explica a “diferença entre citações literais – que simplesmente 

invocam alguma outra autoridade – e as citações realmente artísticas – que de maneira 

criativa reescrevem os escritores citados”.
36

 Curiosamente, trata-se da mesma técnica 

posta em circulação pelos partidários da originalidade definida como inventio; técnica 

essa sugestivamente denominada por MacFarlane, “unoriginality – compreendida como a 

reutilização inventiva das palavras de outros”.
37

 E, nesse caso, não é necessário supor o 

conhecimento da polêmica vitoriana, pois o método de combinar citações diretas e 

alusões, mais ou menos sutis, fazia parte do repertório de um autor clássico, bem 

conhecido por Machado: Luciano.
38

  

Na verdade, proponho que se acrescente à conhecida remissão ao legado luciânico e 

à sátira menipéia, a possibilidade de associar certos procedimentos inovadores 

machadianos a outras fontes de diálogo. Portanto, se não me equivoco, enquanto seus 

pares buscavam atualizar-se através das receitas do romance francês realista ou 

naturalista, Machado talvez tenha refletido sobre o debate inglês da segunda metade do 

século XIX, que pode ter sido importante para ele, assim como a literatura de 

Shakespeare e a de Sterne foram certamente decisivas. Então, dificilmente haverá elogio 

maior do que definir um escritor como a autêntica metonímia do plágio – Shakespeare. 

Aliás, não é verdade que, por definição, o plagiário tem de vir após o tempo histórico de 

seu modelo? Portanto, Machado não se destacou como um escritor a despeito de seu 

tempo e lugar. Em vez disso, desenvolveu um método originalíssimo para as idéias de 
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 19 

autoria e de público leitor, já que, como Roberto Schwarz propôs com agudeza, ele foi 

um “mestre na periferia do capitalismo”. Uma vez mais, esse é o dispositivo que 

transforma o “atraso” num projeto crítico, pois necessariamente demanda a atualização 

do par indissociável imitatio e emulatio. Recordo que tal hipótese surgiu a partir da 

leitura dos textos machadianos. Vejamos alguns exemplos na obra de Machado da 

presença do mesmo campo semântico que, como já vimos, dominou o debate vitoriano: 

cópia, plágio, originalidade, imitação, emulação. Na “Advertência” de seu poema herói-

cômico, Almada, Machado escreve:  

 

Observei quanto pude o estatuto do gênero, parodiar o tom, o jeito e as 

proporções da poesia épica. No canto IV atrevi-me a imitar uma das mais belas 

páginas da antiguidade, o episódio de Heitor e Andrômaca, na Ilíada.  

 

[...] 

  

Não se limitou Dinis à única imitação citada. Muitas fez ele da Ilíada, as quais 

não vi até hoje apontadas por ninguém, talvez por se não ter advertido nelas. 

Indicá-las-ei sumariamente.  

  

[...] 

  

Agora direi que não é sem acanhamento que publico este livro. Do gênero dele 

há principalmente duas composições célebres que me serviram de modelo, mas 

que são verdadeiramente inimitáveis, o Lutrin e o Hissope. Um pouco de 

ambição me levou contudo a meter mãos à obra e perseverar nela. Não foi a de 

competir com Dinis e Boileau; tão presunçoso não sou eu. [...]
39

 

 

Não proponho conclusões definitivas a partir dessas passagens, mas a explicitude 

do vocabulário empregado talvez estimule a hipótese que busco desenvolver. Machado se 

move no campo de práticas literárias propriamente pré-românticas e parece fazê-lo com 

desenvoltura. A referência às imitações realizadas por Dinis que somente não foram 

identificadas talvez por se não ter advertido nelas implica o elemento-chave na poética 

da emulação, qual seja, um circuito literário em que os pólos da produção e da recepção 

compartilham o mesmo repertório. Por isso, a citação direta ou a alusão às fontes 

clássicas era um procedimento intrinsecamente associado à arte literária, pois revelava o 

                                                 
39

 Machado de Assis. O Almada. Afrânio Coutinho (org.). Obra completa. Vol. III. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1986, pp. 227-228, grifos meus.  



 20 

pertencimento à tradição – aliás, tradição copiosa em modelos imitáveis, logo, objetos 

passíveis de emulação. Não recordo os versos iniciais de Os Lusíadas e sua relação com a 

Eneida porque certamente o leitor já pensou nesse exemplo. Em alguma medida, o elogio 

romântico do gênio possui um lado muito menos impressionante do que o divulgado 

pelos defensores da estética da criação. Refiro-me à emergência de um público de massas 

incapaz de identificar alusões, citações e apropriações simplesmente por 

desconhecimento do repertório clássico. Consulte-se, nesse contexto, a notável crítica de 

Machado da contribuição de Antônio José, em artigo homônimo. A questão central de 

seu juízo repousa no problema da imitação: o Judeu foi original ou limitou-se a 

reproduzir modelos prévios? Ou seja, numa pergunta direita: Antônio José emulou ou não 

os mestres que seguiu? A resposta não poderia ser mais eloqüente e merece uma longa 

transcrição-colagem: 

 

Cotejando o Anfitrião de Antônio José com os de seus antecessores, vê-se o que 

ele imitou dos modelos, e o que de sua casta introduziu. 

 

[...] 

 

Antônio José não só não seguiu nessa parte os modelos recentes, mas até 

carregou a mão sobre o que imitou de Plauto. 

 

[...] 

 

Vamos agora ao que o judeu imitou diretamente de Moliére. 

 

[...] 

 

Se, neste ponto, já não se trata de uma situação, de um caráter novo, mas de 

uma idéia entrelaçada no diálogo, importa repetir que, ainda imitando ou 

recordando, o judeu se conserva fiel à sua fisionomia literária; pode ir buscar a 

especiaria alheia, mas há de ser para temperá-la com o molho de sua fábrica.
40

  

 

A riqueza do campo semântico fala por si só, revelando a possibilidade de 

reconsiderar determinados aspectos dos procedimentos literários machadianos a partir de 

um horizonte pré-romântico, ou seja, a partir de uma opção estética, por assim dizer, 
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deliberadamente anacrônica, cuja produtividade se esclarece na renovação do pacto entre 

autor e leitor. No entanto, não se trata de afirmar que a obra de Machado se transforma 

num museu imaginário, relíquia de uma velha tradição. Tudo se passa como se Machado 

tivesse recuperado o sistema pré-romântico, com base no relacionamento dinâmico entre 

os termos imitatio e emulatio como a forma própria de sua condição de escritor na 

periferia do capitalismo e, assim, aprendesse a ser ao mesmo tempo pré-romântico e pós-

romântico – aliás, como John Barth intuiu, numa avaliação da obra de Machado que 

citarei em breve. Antes, porém, vejamos uma passagem crucial na sempre citada crítica a 

O Primo Basílio. Machado recorda que um personagem do romance, Sebastião, associa a 

história de Luísa e Basílio ao entrecho de um título célebre e, claro, como não poderia 

deixar de ser, anterior ao livro de Eça de Queirós: 

 

– „Mas é a Eugênia Grandet! exclama o outro‟. O Sr. Eça de Queirós incumbiu-

se de nos dar o fio da sua concepção. Disse talvez consigo: – Balzac separa os 

dois primos, depois de um beijo (aliás, o mais casto dos beijos). Carlos vai para 

a América; a outra fica, e fica solteira. Se a casássemos com outro, qual seria o 

resultado do encontro dos dois na Europa? – Se tal foi a reflexão do autor, devo 

dizer, desde já que de nenhum modo plagiou os personagens de Balzac. A 

Eugênia deste, a provinciana singela e boa, cujo corpo, aliás robusto, encerra 

uma alma apaixonada e sublime, nada tem com a Luísa do Sr. Eça de Queirós.
41

  

 

Na seqüência, Machado levanta o famoso problema acerca da personalidade 

anêmica de Luísa, mas esse não é o ponto que desejo ressaltar. É curioso que a um leitor 

tão arguto como Machado tenha deixado de ocorrer a relação com Flaubert e Madame 

Bovary. Logo, Eça lança mão de Balzac mais para despistar do que para orientar o leitor. 

Fique o reparo para outra ocasião, para o interesse deste ensaio, é mais urgente considerar 

a avaliação do primeiro romance de Eça; avaliação duríssima (diria o crítico José Dias, 

nesse caso com razão): 

 

Que o Sr. Eça de Queirós é discípulo do autor do Assommoir, ninguém há que o 

não conheça. O próprio O Crime do Padre Amaro é imitação do romance de 

Zola, La Faute de l’Abbé Mouret. Situação análoga, iguais tendências; 

diferença do meio; diferença do desenlace; idêntico estilo; algumas 

reminiscências, como no capítulo da missa, e outras; enfim, o mesmo título. 
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Quem os leu a ambos, não contestou decerto a originalidade do Sr. Eça de 

Queirós, porque ele tinha, e tem, e a manifesta de modo afirmativo; creio até 

que essa mesma originalidade deu motivo ao maior defeito na concepção d‟ O 

Crime do Padre Amaro.
42

 

 

Ora, apesar do romance ser uma imitação, ele esclarece de modo afirmativo a 

originalidade do autor. Em ambos os casos, o raciocínio de Machado é similar e antecipa 

o método do estudo do teatro de Antônio José, sugerindo o caráter bem-vindo da imitatio 

desde que seguido pelo indispensável gesto da emulatio. Nesse horizonte, o crítico 

reconstrói com habilidade o possível diálogo de Eça com a tradição francesa e não 

condena a apropriação queirosiana, mas discorda da ênfase concedida pelo escritor 

português aos princípios do Naturalismo. Na verdade, Machado usa outra denominação, 

como a passagem abaixo revela: 

 

O Sr. Eça de Queirós é um fiel e aspérrimo discípulo do realismo propagado 

pelo autor do Assommoir. Se fora simples copista, o dever da crítica era deixá-

lo, sem defesa, nas mãos do entusiasmo cego, que acabaria por matá-lo; mas é 

homem de talento, transpôs ainda há pouco as portas da oficina literária; e eu, 

que lhe não nego a minha admiração [...].
43

 
 

Porém, salvo engano, o que de fato essa passagem traz à superfície é a adesão 

machadiana à poética da emulação, pois o simples copista, como  o habilidoso João 

Maria, limita-se a imitar e nunca se arrisca no momento indispensável da emulação. 

Além disso, precisamente por não se encontrar no centro do mundo capitalista, mas na 

provinciana cidade do Rio de Janeiro, nas últimas décadas do século XIX, Machado de 

Assis teria sido capaz de olhar com distância as idéias que se presumiam universais. Por 

exemplo, a imagem do autor-como-originador. Afinal, Brás Cubas, “defunto autor”, não 
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pode mais “criar”, mas talvez tenha à disposição no outro berço um rico arsenal para suas 

“invenções”.  

Essa mesma condição periférica, transformada em projeto crítico, teria estimulado o 

desenvolvimento de uma paródia das teorias científicas da época, personificadas no que 

Machado chamou “Humanitismo” – no fundo, um deboche sofisticado do Positivismo, 

entre outras doutrinas, sem esquecer inclusive o Espiristismo: Auguste Comte e Alan 

Kardec, ao fim e ao cabo, dão-se as mãos no desejo de uma racionalidade, cujo caráter 

absoluto faz fronteira com o absurdo. No capítulo CXVII de Memórias póstumas de Brás 

Cubas, o leitor é presenteado com uma brincadeira muito divertida do sistema filosófico 

comtiano, centrada no estabelecimento de três (quatro) fases ao longo da história da 

humanidade. No evangelho de Comte, após as fases teológica e metafísica, chegaria a 

hora da fase positiva. Na prescrição de Quincas Borba, os números conhecem uma ligeira 

torção: “Conta três fases Humanitas: a estática anterior a toda a criação; a expansiva, 

começo de todas as cousas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma a 

contractiva, absorpção do homem e das cousas” (614). Os três momentos são 

subitamente transformados em quatro etapas – afinal de contas, por que não duas fases, 

ou cinco períodos? A arbitrariedade, disfarçada sob a racionalidade do discurso 

científico, é posta em primeiro plano pela irrisão ficcional. 

Essa disposição espirituosa, associada a uma visão cética da “natureza humana” 

justifica o interesse de John Barth pelo escritor brasileiro. A seguinte citação é uma das 

mais agudas definições da originalidade machadiana: 

 

Descobri por um feliz acidente o romancista brasileiro da virada do século, 

Joaquim Maria Machado de Assis. A leitura de Machado – ele mesmo muito 

sob a influência do Tristram Shandy, de Laurence Sterne – ensinou-me algo que 

eu não havia aprendido inteiramente com o Ulisses, de Joyce, e, provavelmente, 

não poderia ter aprendido diretamente de Sterne, se eu já o tivesse lido: como 

combinar esportividade formal com sentimento genuíno, além de injetar 

considerável grau de realismo. Sterne é Pré-Romântico; Joyce é tardio ou Pós-

Romântico; Machado é tanto Romântico quanto romântico: brincalhão, 

melancólico, pessimista, intelectualmente exuberante. Ele era também, como 

eu, um provinciano [...].
44
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Um provinciano é um plagiário pela própria situação de sua cultura. O ato de 

reproduzir outras culturas sempre implica, pelo menos potencialmente, o gesto do sorriso 

maroto, a distância crítica necessária à pena da galhofa. No simples ato de (re)arranjar a 

tradição de uma maneira nada tradicional, novos elementos surgem e criam condições 

para ousadias formais de grande alcance. Além do mais, Barth associa à obra machadiana 

duas percepções históricas opostas: Machado poderia ser “Pré” tanto quanto “Pós”, sem 

importar que conceito se associe à sua ficção. Uma vez mais, a “pena da galhofa” e a 

“tinta da melancolia” comparecem e ocupam a cena – ao mesmo tempo. Susan Sontag 

também aponta a força oriunda da percepção de pontos de vista contraditórios: 

 

Nossos padrões de modernidade são um sistema de ilusões lisonjeiras, que nos 

permite, seletivamente, colonizar o passado, bem como nossas idéias do que 

seja provinciano. Tal fato possibilita que algumas partes do mundo sejam 

condescendentes com todo o resto. O fato de estar morto talvez signifique 

assumir um ponto de vista que não possa ser considerado provinciano. 

Memórias póstumas de Brás Cubas é um dos mais divertidos livros não 

provincianos jamais escritos. E para amar esse livro é preciso tornar-se menos 

provinciano a respeito das possibilidades da literatura e de si mesmo.
45

  

 

Periférico, provinciano: diferentes nomes para dizer o que Machado realmente é: 

um leitor inventivo, um plagiário original. Ou seja, a originalidade do plágio se baseia na 

percepção de que nenhum autor deveria desejar ser retratado como “original”, pois um 

escritor “original” é um autor que leu muito pouco. Se é verdade que há escritores que 

publicam mais do que escrevem,46 pelo contrário, o plagiário é um escritor que leu muito 

mais do que jamais poderia ter publicado. Machado de Assis é um escritor ciente de ser, 

em primeiro lugar, um leitor. Jorge Luis Borges, por sua vez, imaginou um plagiário que 

se tornou um grande escritor – seu nome é Pierre Menard. Se o projeto de copiar o Dom 

Quixote na íntegra tivesse sido realizado, então, Cervantes seria convertido em mais um 

plagiário, como o libreto de Satanás terminou sendo contaminado por uma das peças de 

Shakespeare. Seja como for, e não obstante o fato de que, como avalia Susan Sontag, 

“Borges, o outro grande escritor produzido no continente, parece nunca ter lido Machado 
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de Assis”,
47

 o escritor argentino não teria discordado dos diferentes nomes atribuídos a 

Pierre Menard. Poder-se-ia chamar Shakespeare, como diz o velho tenor italiano em Dom 

Casmurro. Na avaliação de MacFarlane são muitos os candidatos ao posto: “Johnson, 

Wilde, e Pater, como Eliot depois deles”.
48

 Ou, ainda, um obsessivo leitor de Otelo: 

Machado de Assis. 
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