A RECEPCAO DE
MACHADO DE ASSIS
EM PORTUGAL
Pedro CalhelroB
Universidade de Aveiros
Vou falar de uma grande surpresa minha, de urn. espesso
misterio que nao estou certo de poder deslindar. Machado de
Assis e urn desconhecido em Portugal, e nem tenho a certeza
de poder acrescentar 0 costumado adjetivo que muito serve
nestas situa~oes. Na hora da bebedeira de telenovelas brasileiras na televisao portuguesa, mesmo depois do acolhimento
dado a Jorge Amado ou Lins do Rego, a Erico Verissimo ou
a Guimaraes Rosa, e alguns outros escritores contemporaneos,
o patriarca das letras brasileiras pouco ou nada diz ao comurn
dos portugueses .
Ja em 1923 Rui Gomes referindo-se a Machado de Assis
e Lima Barreto intitulava urn artigo seu, publicado no Mundo
Literario do Rio de Janeiro, de 5 de Outubro: " Vida Intelectual
Brasileira - Os grandes desconhecidos em Portugal"l.
Se a literatura brasileira recebeu 0 sopro de vida no outro
lado do Atlantico, se 0 romantismo e 0 realismo portugueses
serviram tambem de impulso it independencia literaria desta
na~ao americana lusofalante, ou lusoescrevente, tambem e
verdade que os escritores nordestinos deste seculo fecundaram
em boa parte a literatura que os neorealistas puderam escrever
em Portugal. A corrente de influencias inverteu-se, mas esta
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reviravolta nao atingiu de grande maneira 0 fundador da
Academia Brasileira de Letras, cuja dimensao universal, cuja
mensagem humanista intemporal, poderia ainda hoje servir de
espelho a muitos escritores portugueses, se 0 retorno da dire~ao dos ventos do espirito os tivessem feito soprar com maior
for~a na terra de Camoes e de Pessoa.

1. NO SEU TEMPO
As coisas nao com~aram de todo mal. Ainda Machado
Assis nao era uma celebridade, ainda nao atacara 0 Primo
Basilio, nem come~a a ser estatuado e ja alguns escritores
portugueses se ocupavam das obras que ele ia publicando.
Eram os simulacros de equilfbrio, os renvoi d'ascenseur, na
altura em que os exportadores de folhetins eram os europeus
lusofalantes.
d~

Sem ter nem a pretensao nem a possibilidade de ser
exaustivo, com~arei assinalando que Os Deuses de Casaca
mereceram a aten~ao de Pinheiro Chagas, 0 qual consagrou
uma critica a esta comedia machadiana no Anuario do arquivo
Pitoresco, de Lisboa, em Mar~o de 1866, a qual nao passpu
despercebida no Brasil, pois foi logo retranscrita no mes
seguinte na Semana Ilustrada, do Rio de Janeiro(2). Um outro
grande nome, para a epoca, das letras portuguesas, JUlio Cesar
Machado comenta uma coletanea de poesias do seu homonimo
colega. 0 popular romancista portugues publicou na revista
lisboeta A America urn texto intitulado "Falenas - Do Poeta
Brasileiro Machado de Assis" (Mar~o de 1871, n. 03, vol. 111)3.
Antonio Feliciano de Castilho ap6ia a sua defesa das
segunda mao com 0 exemplo dado por Machado,
nas falenas, ao traduzir os poemas da "Lira Chinesa,,4.

tradu~oes de
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Em 1884 Inocencio Franciso da Silva dicionariza 0
escritor brasileiro, dando-Ihe duas entradas no XII volume do
seu Dicionario Bibliografico Portugues, 0 qual engloba como
o subtitulo 0 assinala autores nao s6 portugueses mas tambem
brasileiros.
Em 1898, Sousa Bastos volta a dicionarizA-lo na sua
Carteira do Artista - Apontamentos para a historia do teatro
portugues e brasileiro, acompanhados de noticias sobre os
principais artistas, escritores dramaticos. e compositores estrangeiros. Machado tern honra de retrato publicado, mas
outros desconhecidos hoje em dia tambem tem. 0 seu estampado. A gravura mostra-o de barbas branqueadas, de mon6culo
e engravatado. A pequena nota bibliognifica sobre 0 distinto
escritor brasileiro enumera as comedias que ele para 0 teatro
esereveu com muito aplauso, sem esquecer de assinalar algumas das muitas peyas que tem traduzid05.
Ainda em vida de Machado de Assis, Sylvio Romero fez
publicar em Lisboa, em 1905,0 seu livro Outros Estudos de
Literatura Contemporanea, no qual se pode ler uma analise
dasPoesias Comp/etas de Machado.
No ano seguinte, 1906, urn outro ensaista brasileiro,
Pedro de Couto, da aestampa, tambem em Lisboa, 0 seu livro
Paginas de Critica, oferecendo algumas paginas sobre os
romances e os contos de Machado de Assis.
.Urn o:utro ano depois, 1907, de permeio, quase como
excessao a regra dos mensageiros brasileiros, Sanches de
Frias, primeiro, nas suas Memorias Literarias escreve indiretamente algumas linhas sobre Machado de Assis, a prop6sito
de Faustino Xavier de Novais e de sua irmaCarolinacom quem
Machado de Assis casou.
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2. NO NOSSO TEMPO
2.1 - Da Morte do Escritor Ate ao Centenario do Seu Nascimento.•.
Os principais agentes da divulg~o de Machado de
Assis em Portugal neste seculo, embora muito reduzida, sao
brasileiros. Sylvio Romero e Pedro Couto acima repertoriados
jA 0 indicam. Muito naturalmente, havem excess6es, mas se os
brasileiros na.o se tivessem dado ao cuidado de melhor fazer
apreciar 0 seu gigantesco escritor, a fortuna de Machado no
pais de sua mae teria sido ainda pior.
Meia dlizia de anos depois de ter evocado Machado de
Assis nas suas Memorias Literarias, Sanches de Frias, em
1913, no livro sobre Artur Napoleao, nao deixa de falar outra
vez no marido de Carolina, de novo de maneira colateral,
relatando os saraus musicais e literArios em que 0 escritor
brasileiro participara.
Mesmo no fun do segundo decenio, os portugueses
puderam ler urn capitulo sobre a obra de Machado de Assis,
intitulado "0 Mestre Supremo", no livro do academico escritor
maranhense Raul de Azevedo, Confabuillfoes, publicado em
Lisboa e~ 1919, alem de urn outro artigo escrito pel0 ensaista
na altura damorte do criador do romance psicol6gico'brasileir06 .
Cinco anos mais tarde, em 1924, urn outro brasileiro,
desta feita de grande relevo,Coelho Neto, dois anos antes de
ser eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, publicou no Porto, 0 seu livro As Quintas, incluindo urn texto sobre
a subscri~ao nacional feita por iniciativa da Academia para
levantar uma estatua ao seu primeiro presidente.
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Dois anos depois, em 1926, outro critico e academico
brasileiro, Joao Ribeiro, publicava, tambem no Porto e na
mesma casa editora, 0 seu livro Cartas Devolvidas, onde trata
do Alienista, numa passagem, e numa outra, das suas controversas relayoes com 0 pai de Bras Cubas.
Em 1935, Chagas Franco nao deixou de consagrar algumas linhas a Machado de Assis na parte sobre a literatura
portuguesa e brasileira qu~untou asua traduyoo da Iniciafiio
Literaria de Emile Faguet .
Em 1937, os livros sobre Machado de Assis de Augusto
Meyer, de Lucia Miguel Pereira e Teixeira Soares mereceram
comentarios em frances de uma revista francesa, publicada em
Coimbra, 0 Bulletin des Etudes Portugaises et de l'Institut
Franfais au Portugal, da autoria do professor frances Pierre
Hourcade8 .

2.2 - A FEBREZITA DO CENTENARIO
No ano do centen8rio do nascimento do autor de Dom
Casmurro, LUcia Miguel Pereira publica, na Revista de Portugal, urn pequeno artigo intitulado "Machado de Assis e Eya
de Queiroz", confrontando 0 autor de urn dos melhores romances que ja escreveram em portugues - refere-se a Dom Casmurro - com 0 substancial escritor portugues9; a ensafsta
brasileira levanta ai 0 problema da recepyao do escritor brasileiro em terras lusas. A especialista de Machado comeya 0 seu
artigo afrrmando que Machado de Assis esta muito longe de
ser tao lido e amado em Portugal como Eya de Queiroz no
Brasil lO . Tentando explicar tamanha anomalia, Lucia Miguel
Pereira escreve que, no caso de Eya, nao epreciso ser intelectual para sentir-lhe a seduyao, enquanto os livros de Machado
requerem iniciayao para serem apreciados 11. A machadiana
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tenta imaginar, escrito por E~a, 0 livro mais vivo, mais colorido, mais rico de emo~ao de toda a obra de Machado de Assis,
referindo-se a Dom Casmurro, parecendo-Ihe que 0 autor dos
Maias teria elaborado urn romance mais movimentado, mais
positivo, mais pitoresco. Proclamando que os dois escritores
foram ambos tao grandes, cada urn a seujeito e que de algurn
modo eles se completam, 0 filho da sombra, e 0 filho da luz,
Lucia Miguel Pereira acaba por afrrmar que Machado de Assis
e mais universal e que E~a talvez seja mais compreensivel para
portugueses e brasileiros 13. Esta Ultima explic~o da ma
fortuna portuguesa de Machado nao e muito convincente,
porque nao se ve bem como urn escritor pode ser considerado
universal se 000 consegue penetrar no pais de que herdou a
lingua. A primeira sugestao sobre 0 lado iniciaticodos Ultimos
romances machadianos e mais pertinente. De resto, a ensaista
reconhece tambem que, mesmo no Brasil, 0 universal escritor
nao conquistou as camadas populares, e, em Portugal, acrescenta ela hipoteticamente, talvez 0 seu maior admirador tenha
sido 0 proprio E~a de Queiroz, que recitava de cor 0 trecho
perfeito do delirio do Bras Cubas, e logo quis saber, quando
foi proclamada a Republica, da opiniao de Machado de Assis.
"Que pensa de tudo isso 0 Machado de Assis?", contam haver
indagad04 .
Na revista da oposi~ao ao govemo salazarista, Seara
Nova, dois escritores brasileiros, mais urna vez, defendem a
honra da casa.
Primeiro, 0 professor de Direito e Sociologia, futuro
ministro e academico, Hermes Lima deu a ler nessa revista
lisboeta 0 texto intitulado "Centenano de Machado de Assis,
Rafzes e ideias da sua obra" 15.
Depois, nurn pequeno artigo de duas paginas, datado do
Rio de Janeiro, Junho de 1939, intitulado "Centenano de
Machado de Assis, Dom Casmurro, ateu radical", Eduardo
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Frieiro teceu algumas considerayoes sabre 0 simpatico opilsculo de Dom Hugo Bressane de Araujo, "0 aspecto religioso
da obra de Machado de Assis". 0 articulista constatando que
na grande estima que vota ao escritor, D. Hugo custa a admititr
o materialismo de Machado, n~o acaba de crer fora ateu
convicto, afmna peremptoriamente ~ue Machado era um ateu
radical e tenta vagamente prova-lo 1 . Eduardo Frieiro afirma
um pouco rapidamente que e foryoso convir que todo 0 sentimento religiosa que se acha na obra de Machado cabe inteiro
num centimetro quadrado de papel, especificando que da a
express1\o "sentimento religioso" 0 sentido de teismo judeucrist1\0 17. No seu artigo, Eduardo Frieiro esboya uma tese
materialista e umtanto quanto naturalista, que faz do sentimento religioso uma propriedade hereditAria. Machado n1\o
poderia deixar de ser fatalmente um increu total 18 por nascimento, por constituiyao bio16gica. 0 critico publica esta profissao de fe que bern pouco tera de cientifica, dado que os
termos em que esta redigida revelam 0 seu carater de crenya:
tenho para mim que·os homens nascem devotos ou indevotos.
sera tudo para mim uma quesmo de f6rmula end6crina ou de
estrutura quimica, da qual e produto a individualidade total do
homem, tanto corporal como psfquica 19.
Nao sera de todo abusivo pensar que para a Seara Nova
era muito mais importante esta tomada de posiyao ideol6gica
que a divulgayao do escritor brasileiro. Machado era quase
como que um pretexto para reforyar 0 combate ideo16gico dos
seareiros, muito empenhados na defesa .do neorealismo. De
resto, s6 tenho conhecimento destas duas paginas publicadas
sabre Machado de Assis na vasta serie de volumes da revista
de grande projeyao intelectual em Portugal durante todo 0
consulado salazarista.
Igualmente para comemorar 0 centenario de nascimento
do criador de Dom Casmurro , no dia 23 de Novembro de

58

Travessia 27

1939, Julio Dantas leu wn discurso seu, it. Classe de Letras.da
Academia das Ciencias de Lisboa, intitulado muito simplesmente "Machado de Assis,,20.

2.3. DO CENTENARIO ATE A
REVOLUCAo DOS CRAVOS
2.3.1 - Na Brasilia
Em 1942, tres anos depois da celebra~ao do centenario
do nascimento de Machado de Assis via a luz em Coimbra uma
revista batizada com 0 nome da cidade em que nos encontramos e que, evidentemente, ainda nao existia, ou estava no
limbo. Nela vao aparecer mais alguns artigos, poucos, sobre 0
pai de Bras Cubas. No primeiro volume, Jose Os6rio de
Oliveira, wn dos criticos que mais fez pela divulga~ao da
literatura brasileira, e em particular das obras de Machado de
Assis, como haveremos de ver, publica algwnas paginas sobre
o "Brasileirismo de Machado de Assis", texto redifundido,
nesse mesmo ano, no seu livro Enquanto possivel. 0 artigo
teve repercussao no Brasil; pois Cassiano Ricardo replicou
como 0 artigo publicado no Suplemento literario de A Manhii,
intitulado "Esta coisa estAvel que e a sociedade", artigo que
tambem foi retranscrito na Revista da Academia de Letras, a
21
12 de Setembro do mesmo ano de 1942 .

e

Ainda nesse mesmo ano, a mesma revista lusobrasileira
de Coimbra publicava wn artigo de Jose Pereira Tavares sobre
"Alguns Aspectos da Linguagem de Machado de Assis" 22.
No terceiro volwne da revista Cruz MallJ:.ique publica "Para
wn possivel perfil de Machado de Assis" 3.
Depois ha urn grande silencio sobre Machado na revista
lusobrasileira coimbra, pois s6 tenho noticia de mais um estudo
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publicado em 1965, por Gladstone Chaves de Melo, mais urn
brasileiro para demonstrar que a divulga~ao do grande escritor
em Portugal se deve em grande parte aos seus compatriotas.
Gladstone Chaves de Melo da aBrasilia urn texto que ja tinha
publicado com 0 mesmo titulo, sete anos antes, em 1958, em
o Euclidiano, de Sao Jose de Rio Pardo (Sao Paulo), em
Novembro desse ano: "Machado de Assis, Defensor do Homem,,24. 0 professor brasileiro pretendeu com a sua conferencia e com a segunda publica~ do seu texto, como ele pr6prio
escreve, contestar a exagerada negatividade de Machado, e
apresenta-Io como defensor do homem ate como portador de
uma mensagem crista, - no que entra em conflito com Mario
Matos, que considerao escritor como anti-cristao. 0 prop6sito
e bern aventuroso, tanto mais que 0 autor termina 0 seu texto
escrevendo que Machado convidou, (...) 0 Homem(...) a caminhar para as bem-aventuran~as do Sermao da Montanha25 .
Afrrmar isto e capaz de ser uma solicita~ao excessiva da obra
e vida do criador das Memorias Postumas de Bras Cubas de
Quincas Borba ou do 0 Alienista. Talvez seja for~ar-lhe a mao,
negar 0 espfrito de seu legado cetico e pessimista, que nao
acreditava em nada, que deixava, ao cabo da leitura, gosto de
cinza na boca, uma se~ao de desencanto, de vazio, de nada,
como Gladstone 0 entendeu durante a sua pr6pria juventude,
segundo confessa, acrescentando : "Urn analista do homem,
que nao acreditava no homem,,26.Para 0 seu autor, 0 artigo e
ocasilio de desandar no pobre naturalismo, e no evolucionismo
de que seria urn produto e de gabar Machado por ter evitado
deixar-se por ele seduzido, 0 que esta longe de ser verdade, a
cern por cento. Gladstone escreve que Machado percebeu 0
erro de raiz do naturalismo dominante e pressentiu as catastrofes a que ele conduziria, acrescentando logo a seguir esta
caricatura convencional, cheia de lugares-comuns, sobre a
famigerada corrente literaria :
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Todos, mais ou menos, sabem que 0 naturalismo consiste em reduzir 0 superior ao inferior, em explicar 0 superior
pelo superior, apsicologiapela biologia, a biologiapelafisica
e pela mecanica, amoral pelos costumes, e assim por diante.
Ea negafoo rasa do transcendencia, 0 nivelamentopor baixo,
a explicafoo do homem por um macaco bem sucedido 0 qual,
por sua vez, e0 resultado feliz de uns acasos fisicos e bio16gicoi 7.

Everdade que Gladstone Chaves de Melo segure alguma
for~a do pensamento machadiano, expresso em certos textos,
mas esquece outras que as negam, que as con~m, pelo
menos parcialmente, muitas das vezes de maneira ambigua ou
dissimulada. 0 artigo e tambem pretexto para uma tomada de
posi~ao conservadora no ataque cerrado ao materialismo naturalista e dialetico. Nos parllgrafos que seguem os precedentemente citados, Gladstone Chaves de Melo enfiava mais estas
farpas no cientificismo doseculo passado, e mesmo no atual:

Ainda 000 nos libertamos do naturalismo. Longe disso.
Ate aumentou aparte cientijica, para tentar mostrar 0 pecado
e apenas 0 resultado do mal funcionamento glandular, de
desequilibrios de metabolismo, de defeituosa composifoO do
sangue, de carencias alimentares. Quando niio de desajustes
sociais, que, por seu turno, resultam de forfas cegas e desencontradas, ou defatores economicos. As guerras noo saofruto
da paixoo, do orgulho, do 6dio, mas resultados de lutas de
mercado, de disputa de um campo de balalas, porque Humanitas tem fame, como sentencia 0 demente-fi16sofo machadiano28 .
Do ajuste de contas com 0 naturalismo, 0 professor
brasileiro passa muito facilmente ao ataque contra ao comunismo, as "frentes de libe~ao nacional", as "democracias
populares", aos tanques russos e ao jugo moscovita29 .

Litera(cul)tura

61

Este texto de Brasilia parece mais destinado a servir os
fins politicos da alian~a lusobrasileira tal como a concebia
Salazar, do que adivu1ga~ao da gigantesca figura literaria30 .
Nao sera uma tentativa de recuper~ao ideol6gica afirmar que
a obra toda (sublinhado por Gladstone Chaves de Melo) de
Machado e uma longa parafrase do Eclesiastes31 ? ,Como nao
ficar espantado quando se Ie neste artigo que Machado(teve
uma visao do Eclesiastes identica ado especialista da Escola
Biblica de Jesusalem, Paltrel, que entendia que a este livro lhe
faltava 0 Ultimo selo, que vira a ser 0 Sennao da Montanha,
proclamando que bem aventurados sao os pobres32 ? Como
nao ficar impressionado, e desconflado, quando se Ie esta
recupera~ao que nao sera dificil explicar:
Esta visao do Eclesiastes teve-a, de maneira impressionante e inexplicavel pelos caminhos da ciencia humana, Machado de Assis33 .
.
Decididamente Machado serve para tudo. Este texto de
Brasilia, mais de cruzada que de isenta exegese universitaria,
esta ideologicamente nos antipodas do artigo de Eduardo
Frieiro para a Seara Nova, na altura do centenario de nascimento de Machado. Feliz ou infelizmente foi o ultimo grande
artigo sobre 0 escritor que naquela revista coimbra se publicou.
Nesse volume de Brasilia, 0 mineiro Gilhermino Cesar faz
uma resenha critica de duas paginas e meia sobre 0 livro de
Alberto Machado da Rosa, Efa, discipulo de Machad0 34 .

2.3.2 - Na Ocidente
Tambem, os poucos artigos publicados por esta revista
lisboeta nao fogem a regra da autoria brasileira dos poucos
textos sobre 0 grande escritor brasileiro em Portugal.Em 1961,
no volume LXI de 0 Ocidente, Jose Aderaldo Castelo, publi-
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cou urn artigo que tern por titulo "Interpreta~oes da Obra de
Machado de Assis,,35. Tres anos depois, urn outro brasileiro,
Renato Sampaio, envia da Bahia urn artigo sobre 0 "Estilo de
Machado de Assis,,36. 0 articulista baiano nao poupa encomios a originalidade do estilo do grande romancista, ao seu
recurso ao estilo indireto livre e as virtudes cardiais de estilo
machadiano, que ele define, a semelhan~a de muitos outros
37
criticos como sendo a correfiio, clareza e concisiio .
Durante a ditadura salazarista foram estas duas revistas
Brasilia e Seara Nova que algurn esfor~o fIzeram a dar a
conhecer aos portugueses 0 grande escritor do pais irmao.
Nao devo acabar esse sobrevoo sem assinalar aqui urna
periodo, urna tentativa louveivel de conquistar
urn outro publico para Machado de Assis, levada a cabo pela
revista aveirense Labor, Revista do Ensino Liceal, que abriu
as suas colunas a Cruz Malpique, para que ele publicasse nas
suas peiginas urna serie de tres art~os sobre 0 escritor brasileiro
em nUmeros seguidos da revista .
excep~ao neste

2.4. A partir de 1974
lei depois do 25 de Abril e na Broteria, revista dos
jesuitas portugueses e na Col6quio que seriam publicados
alguns textos de Machado de Assis.

2.4.1 - Na Broteria
Na revista cat6lica Broteria tambem alguns portugueses
puderam ler dois ou tres artigos sobre Machado de Assis. Em
1975, de Teresinka Pereira, a Broteria publicou "Uma interpreta~ao de Dom Casmurro" 39.Quase dez anos depois, em
1984, Broteria oferecia aos seus leitores dois artigos mais
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extensos sobre Machado de Assis. L. C. Ishimatu analisava "A
fun~ao da mimica em tres contos de Machado de Assis,,40. Jose
S. Teixeira assinava 0 artigo "Dois aspectos da semi6ticas das

Memorias Postumas de Bras Cubas4

.

2.4.2 - Na Co/6quio Letras
Hl em 1970 a ColOquio publicara urn pequeno artijO de
Wilson Martins 0 "Direito e avesso de Dom Casmurro,,4 . Seis
anos depois 0 portugues abrasileirado it for~a, Jorge de Sena,
respondendo ao pedido que the foi feito, enviou, de Santa
Barbara da California it prestigiada revista, urn artigo introdutorio sobrea questao do realismo portugues e brasileiro. Neste
texto teorico, denso e sintetico, Machado de Assis e comparado com os melhores escritores portugueses, nao so com 0
inevitAvel E~a de Queir6s, mas tambem Camilo e JUlio Dinis44, roubando a palma a estes Ultimos ao comparar-se a sua
obra da primeira fase com a deles, segundo a opiniao do
escritor portugues. Jorge de Sena garante que pouquissimas
literaturas possuem "realistas" da magnitude de E~a de Queiros ou de Machado de Assis43. 0 professor portugues sustenta
ainda que Joaquim Manuel de Macedo, parte da obra de Jose
de Alencar, Manoel Antonio de Almeida, 0 Machado da
primeira fase, etc, competem e ganham, em visao urbana, com
Camilo ou JUlio Dinis (44). Depois de aproximar de Henry
James 0 Machado critico do Naturalismo e cultor do realismo
psicologista, Jorge de Sena define 0 Machado da Ultima fase
como urn dos maiores "escritores" do realismo psicologico,
excluindo dessa hoste ~a de Queir6s urn dos maiores realistas-naturalistas da literatura universal, que fez triunfar em
Portugal 0 realismo urbano45.
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Para

0

escritor portuguis

Este Machado Ultimo (que muitos de seus contos anunciavam sem de tal aviso ninguem se desse conta) foi, estranhamente, a derradeira e refinada flora~ao amargamente ironica e
desabusadamente pessimista, sem deixar de ser devastadoramente enrica, daquela cultura urbana do Rio de Janeiro, a qual,
todavia, respeitando imenso 0 velho Machado, (a vida deste
foi uma serie de progressivos triunfos sociais que culminaram
na presidencia da Academia Brasileira de Letras), nao sabia
que fazer de tao sutil escritor urbano, preocupado ao mesmo
tempo com a experimen~ao tecnica, como demonstrar a
impossibilidade da objetividade do "realismo", e em patentear,
em pungentes tragicomedias novelisticas, como personagens
mediocres podiam ser extremamente complexas. Com efeito,
prossegue Jorge de Sena, Machado, sem abandonar as aparencias tradicionais do realismo, fez, nos seus Ultimos romances
que sao a sua maior gl6ria, uma cntica sistematica das pretensoes do realismo Ii objetividade e Ii omnisciencia, variando de
todos os modos possiveis os pontos de vista narrativos46.
Nesse mesmo nu.mero da revista Lidia Neghme Echeverria propunha a leitura de "Vma imagem quixotesca em
Machado de Assis", aproximando os capitulos XV a XVII das
Memorias Postumas de Bras Cubas que dizem respeito Ii
evoca~ao de Marcela, dos capitulos XII, XIII e XIV da primeira parte de Dom Quixote 47,
Dois anos depois, ColOquio publicava uma resenha de
Bella Josef sobre 0 livro consagrado Ii analise da obra de
Machado de Assis por Amarilles Guimarlles Hill, intitulado A
Crise da DiferenfQ 48.

Bella Josef refere-se superlativamente a Machado de
Assis como sendo inegavelmente 0 maior escritor do seculo
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na America e sublinha que 0 autor do livro faz alinhar as

Memorias entre as narrativas de pesquisa existenciaZ 49 .
No segundo semestre de 1991, a ColOquio publicou um

nfunero dup10 consagrado ao tema: "Entre Machado e ~a:
Reflexoes sobre 0 romance". Dos 14 artigos sobre 0 tema 6
dedicados a Machado de Assis e destes, metade tratam de Dom

Casmurro.

o artigo de abertura, assinado por Helder Macedo intitula-se "Machado de Assis: entre 0 lusco e 0 fusco". Mesmo
se 0 seu titulo nao 0 deixa adivinhar 0 seu objeto de analise e
essencialmente uma tentativa de leitura de Dom Casmurro 50 .
Helder Macedo comenta igualmente 0 lado anarquistico e
subversiv0 51 das Memorias e a impiedosa satira contra 0
determinismo sociaZ52 de Quincas Borba.
Vma das perspectivas de analise de Dom Casmurro por
Helder Macedo consiste em ver 0 romance organizado em
tomo de uma pormenorizada especul~ao sobre a natureza 53
de Capitu, 0 que 0 leva a recusar a identific~ao do senhorial
Bento Santiago como 0 alter ego de Machado e a propor essa
identifica~ao com a marginalizada Capitu, no caso de ser
possivel ou necessario identificar Machado de Assis com
54
algumas de suas personagens . Ao meu ver, uma situa~ao nao
exclui necessariamente a outra, mas nao posso comentar aqui
o excelente artigo de Helder Macedo.

o segundo artigo, de Abel Barros Baptista que tern por
titulo "Antes do Livro. Primeira nota sobre Dom Casmurro "
debru~a-se pesadamente sobre os dois primeiros capitulos do
romance. Fiquei com a impressao que ele nao conquistara
muitos mais leitores para a ohra de Machado.
o terceiro texto, assinado pelo expatriado J03.0 Camilo
dos Santos tece "Algumas reflexoes sobre 0 0 Alienista",
como 0 seu titulo claramente 0 indica.
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o quarto artigo analisa 0 que 0 pemambucano Edilberto
Coutinho, seu autor, tem como "0 melhor conto" de Machado.
o quinto texto proposto por Paulo Pereira intitula-se:
"Dom Casmu"o: alegorla politica do 2°. reinado".

No Ultimo desta serle de 6 consagrados a Machado de
Assis neste nfunero da Co16quio, Maria da Piedade Moreira
de Sa situa "Aires entre Flora e Fidelia".

2.4.3 • Em outras revistas
Em 1974, urn frances publica, na Revista da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, e em frances, urn artigo
. sobre urn amigo portugues do escritor brasileiro 55 .
Em 1976, Hennio Morgan Birchal compara na revista
minhota Bracara August~ a ironia e 0 "hurnour" de Eya,
Machado e Payo de.Arcos 6.
Um ano depois, em 1977, Howens Post da aestampa no
Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboaurn artigo

com 0 tema interessante, propondo uma visao do romancista
como existencialista "avant la lettre,,57.
Deixei de lado por razoes que se adivinham das pliginas
literanas dos jomais. Tenho forte suspeitas de que se serlas e
demoradas pesquisas forem efetuadas nesse campo a colheita
sera muito desproporciqnada ao esfof(;o dispendido.

2.5. NOS ENSAIOS
Ate 1991 nao apareceu nenhum ensaio portugues inteiramente dedicado a Machado de Assis. Encontra;.se um ou
outro capitulo que the e dedicado em recolha de critica, mas
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livros exclusivamente tratando da sua obra nao. Nem uma
biografia. Nesse ano Abel Barros Baptista publicou Em nome
do aRelo do nome: duas interrogafoes sobre Machado de
Assis58 , no qual seu autor anda a volta do escritor e das suas
Memorias Postumas de BrOs Cubas .
A editora lisboeta Verbo inclui Machado de Assis na sua
coleyao "Gigantes da Literatura Universal", editando em
1972 um volume bastante ilustrado, com extratos de algumas
de suas obras, precedidos de uma apresentayao geral e de
alguns coment3rios intitulado Machado de Assis, mas 0 texto
que acom~anha a antologia era da responsabilidade de Josue
Montello .
A editora portuense LelIo publicou em 1984 uma biografia do escritor, intituladaA Vida de Machado de Assis mas
o seu autor e 0 brasileiro Luis Viana Filho e saiu em Portugal
vinte anos depois de ter sido publicada no Brasil60 .
Em 1945, Duarte de Montealegre consagrara algumas
paginas do seu Ensaio sobre 0 Parnasianismo Brasileiro a
Machado de Assii 1•
Tres anos depois, em 1948, os portugueses poderiam ler
algumas considerayoes sobre 0 estatuto do narrador das Memorias Postumas de Bras Cubas num capitulo do livro de
Wolfgan§ Kayser, Fundamentos e Interpretafao e de Analise
Literaria 2.
Em Estudos de Cultura e de Literatura Brasileira, Jorge
de Sena tomou publico urn estudo sobre os cinco romances da
ultima fase do escritor brasileiro, intitulado "Machado de Assis
e 0 seu Quinteto Carioca,,63.
Quem dira que os portugueses apanharam uma indigestao de estudos machadianos ?
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2.6. OS PASSADORES PORTUGUESES
Urn dos embaixadores portugueses de Machado de Assis
mais ativos foi Jose Os6rio de Oliveira de quem ja referi
algumas intervenyOes. Note-se todavia que este critico portugues viveu no Brasil, na altura em que seu pai ai exercia as
fun~Oes de Consul de Portugal.
Em abril de 1952, uma entrevista dada ao Jomal de
Letras do Rio de Janeiro, Jose Os6rio de Oliveira afirmou
trocar E~a por Machado. 0 jornal carioca aproveitou a deixa
para fazer desta ~ao 0 titulo da entrevista, sublinhando
em subtitulo·a cruzada que ha trinta anos 0 escritor portugues
organizara e desenvolvera para a divulga~ao da literatura
brasileira em Portugal64 . A proclama~ao sensacional de Jose
Os6rio de Oliveira deu mesmo aso a wna replica R. Magalhaes
JUnior no Diorio de noticias do Rio de Janeiro de 09 de Maio
desse mesmo ano, intitulada "Troca de Escritores" .
No ano de centenano do ano de nascimento de Machado
de Assis Jose Os6rio de Oliveira publicara uma Historia Breve
da Literatura Brasileira , na qual urn importante capitulo e
inteiramente consagrado ao criador de Bras Cubas. 86 tres
outros escritores brasileiros sao tratados a parte, Gon~alves
Dias, Jose de Alencar e Castro Alves e todos eles em capitulos
de menores dimensoes65 . Referindo-se a este capitulo Mario
de Andrade escreveu: "0 admiravel estudo sobre Machado de
Assis e uma das belas paginas de acuidade e isen~ao critica,
que ja Ii em Iiteratura de lingua portuguesa,,66. Esta Historia
Breve da Literatura Brasileira atingiu pelo menos, uma quinta
edi~ao e teve tambem uma tradu~ao castelhana, publicada em
Madrid em 1958.
Jose Os6rio de Oliveira trata superlativamente 0 romancista e contista Machado de Assis, e muito justamente, mas
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sem deixar de apontar a sua fraqueza como poeta, passando
completamente sob silencio a sua produ~ao dramatUrgica com
a maior lucidez. Perante 0 significado absolutamente excepcional do prosador, nao vale a pena citar 0 poeta, com todo 0
seu talento 67.
Come~ando por tra~ar 0 retrato do escritor que tanto
admira Jose Os6rio de Oliveira, escreve estas frases id6latras:

Nenhum ficcionista (exclui, portanto, os escritores de
ideais), especifica ele, teve no Brasil como em Portugal, tlio
grande riqueza interior. So assim se compreende a sua extraordinaria capacidade de analise psico16gica, e so assim se
explica 0 seu genero literario, que tem qualquer coisa de
maravilhoso68.

o

auto-didata Machado e descrito como urn homem
excepcional por ter adquirido uma cultura literaria completa,

um perfeito conhecimento da lingua, a ciencia de todos os
segredos da arte de escrever69.

o fervor machadiano e tanto que 0 escritor portugues
nlio hesita em publicar alguns pensamentos talvez urn pouco
excessivos:
o seus livros estlio cheios de conceitos e pensamentos,

tlio concisos e penetrantes que outros iguais nlio epossive/,
co/her em obra nenhuma de escritor brasileiro ou portugues
70

Para Jose Os6rio de Oliveira nao hA, confia ele, em nossa
lingua livro tao pessimista como as Memorias Postumas de
Bras Cubas que ele define tambem como sendo 0 livro mais

singular das duas literaturas, do Brasil e Portugaz7 1.

As paginas do delirio do defunto autor, afian~a Jose
Os6rio de Oliveira, slio das mais admiraveis que se tem escrito
em portugues72.
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Referindo-se ao cont'ibio de galhofa e melancolia que se
poderia encontrar nas suas tres obras maximas: Memorias
Postumas de Bras Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro,
Jose Os6rio de Oliveira distingue 0 hurnorismo de Machado
da galhofa de E~a e do sarcasmo de Camilo e recusa a pretensa
origem inglesa do seu hurnorismo, para the atribuir paralelos
paulistas ou mineiros, ao afmnar que Machado de Assis na sua
ironia e brasileiro - nao como todos os brasileiros, mas como
os de Sao Paulo e os de Minas Gerais73.

Para Jose Osorio de Oliveira, os capitulos XII a XV de
Dom Casmurro, descrevendo a cena de amor dos dois adolescentes no quintal - esses tres pequenos capitulos de Dom
Casmurro (...) constituem, simplesmente, uma obra prima. 0
retrato fisico e moral, completo", de "Capitu '~ trafado nestas
paginas, e uma pura maravilha 4.
o espanto e tao grande que 0 autor portugl!es chega
mesmo a perguntar se sera brasileiro urn tal escritor?75 Depois
de discutir 0 problemaacaba por responder a questao levantada
citando Eduardo Frieiro quando esse cntico evocava 0 indisfar~avel saienete brasileiro da sua lingua~em, 0 perfumfi de
brasilianismo que se desprende de sua obra 3. Nessa discussao
pouco antes, Jose Os6rio de Oliveira referia 0 poder de anBlise
de Machado de Assis, 000 de um naturalista mas de um
modemo, de urn escritor de hoje76.
Tanto louvar, tanto fazer ver, tanto esfor~o para quase
nada. Os editores da antologia de conto de Machado de Assis,
selecionados por Jose Os6rio de Oliveira, lamentam numa
"Advertencia" a impossibilidade de oferecer aos leitores portugueses outras obras do escritor que, na hist6ria literana de
seu pais, ocupa a posi~ao central, ao mesmo tempo que, em
lingua tao rica de valores, precisam eles, um dos cumes da arte
de escrever78 , acrescentando:
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o nosso desejo seria tornar acessiveis aos leitores portugueses os Ires mais nottiveis romances de Machado de Assis:
Memorias Postumas de Bras Cubas, Quincas Borba e Dom
Casmurro, bem como as suas Ires mais perfeitas colettineas
de contos; mas nao depende da boa vontade em servir a
literatura brasileira a realizafaO de seu desejo, que seja 0
cumprimento de um dever cultural e uma honrapara qualquer
editor deste pais que ele, por ser glOria do Brasil tambem
dignificou. Adotamos 0 unico meio que era nos permitido,
oferecendo ao publico portugues uma antologia que so faro
que os novos leitores conquistem as Obras Completas de
Machado de Assi/9 .
Jose Osorio de Oliveira exprime a mesma inten~oo no
fim de seu Prefl:icio:
Possa esta colettinea criar, em Pc,..tugal, 0 gostopor um
escritor que, independentemente do dever intelectual, que nos
incumbe de conhecer a literatura braSileira, todo 0 portugues
deve saber apreciar porque e uma das mais altas glOrias da
Lingua80 .
Depois de ter proposto, em 1950, em Lisboa, uma ExplicQfao de Machado de Assis e do Dom Casmur.ro, Jose
Osorio de Oliveira foi 0 autor da entrada sobre Machado de
Assis do Dicionario de Literatura, publicado sob a orien~ao
de Jacinto do Prado Coelho. Quero assinalar todavia, que as
fichas sobre as Memorias P6stumas de Bras Cubas, Quincas
Borba, Dom Casmurro, e Capitu sao da autoria de Jacinto do
Prado Coelho. De todos os personagens de Machado de Assis
sO Capitu mereceu verbete a parte e
obras sO as acima
mencionadas. Isto e revelador da pouca penetra~ao da obra'de
Machado Assis. Por outro lado, olhando com aten~oo para as
bibliografias dadas no flm das entradas, e constrangedor nOO
encontrar nelas quase nenhum trabalho de autoria portuguesa.

aas
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Na ficha do Dicionario deLiteratura Machado de Assis
e coberto dos rasgados elogios. Jose Os6rio de Oliveira deita
a mao a toda gama de express5es superlativas de fenomeno ao
excepcional romancista para Hustrar 0 retrato do criador de
Bras Cubas. Le-se ai esta caracteri~ que nao deve estar
muito longe dos maiores Sonhos de gloria do mais ambicioso
escritor:

Nunca se deu, alias, na literatura brasileira, muito
raramente em qualquer literatura, umfenomeno como este de
Machado de Assis, que, quase de repente, ja na maturidade,
se pos a figurar com brilho proprio e tao intenso que passou
a ser, e ainda hoje e, 0 mais original escritor de seupals. Antes
dos cinquenta anos, pode ser celebradopelos contemporaneos
como "0 primeiro de todos", "0 unico"· e, se niio e 0 unico,
numa literatura que conta, alguns valores absolutos, e, pelo
menos, 0 maior escritor brasileiro de todos os tempos, 0 mais
extraordinario contisfa do idioma e um dos raros romancistas
de interesse universal, como 0 atestam as tradufoes das suas
obras mais representativas para os principais idiomas cultos,
sem que haja injluido nessapreferencia a atualidade dos seus
livros, mas, sim, a perenidade da sua quase ferina analise
humana 81 •
Como se pode constatar, Jose Os6rio de Oliveira ve
Machado de Assis como um astro cuja intemporalidade e luz
universal nao the parece poder ser contestada por alguem.
Joao Gaspar Sim5es e outra excessao num quadro de
desconhecimento ou de desinteresse gerais pela obra machadiana. Tendo a estampa, na Revista do Brasil, do Rio de
Janeiro, na jornada de julho de 1941, um artigo datado de
Lisboa, de fevereiro deste mesmo ano, intitulado "Machado de
Assis e E.;a de Queir6s ou 0 humor e a ironia", Joao G~ar
Sim5es retoma este texto no seu caderno de um romancista 2.
Neste mesmo livro 0 critico portugues consagrava urn outro
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ensaio a Machado de Assis e Sterne. Ainda nesta mesma obra,
urn outro estudo e dedicado a Machado de Assis e 0 problema
do romance brasileiro.
Devo referir ainda que Joao Gaspar Simoes criticou 0
livro de H. Pereira da Silva, A Megalomania Literaria de
Machado de Assis, intitulando a sua replica "a suposta megalomania litenUia de Machado de Assis"S3. Os contos de Machado de Assis forneceram-lhe alguma materia para 0 artigo
que publicou, a 08 de Mar~o de 1953, no Letras e Artes ,
suplemento de A Manhti, do Rio de Janeiro, intitulado "0
Papel da Lingua Falada na Literatura Brasileira"S4.
Noutro livro, Liberdade de Espirito, Joao Gaspar Simoes em duas passagens diferentes teceu conside~oes sobre 0
ataque feito ao Primo Basilio por Machado e comentou 0 livro
Machado de Assis de Moises VelinhoS5 .
Deixei de lado os livros ou os textos sobre E~a, onde
algumas passagens evocam Machado de Assis quase inevitavelmente, a prop6sito das crfticas do escritor brasileiro aos dois
romances mais naturalistas de E~a, dado que sao sobejamente
conhecidos. Neles 0 objeto de analise e E~a e nao Machado,
mesmo se este marca a sua presen~a as vezes com vigor. Pelas
mesmas razoes nao falarei dos livros de H. Lyra, 0 Brasil na
vida de Er;a de Queiros, de Alberto Machado da Rosa, Er;a,
discipulo de Machado?, de Vianna Moog, Er;a de Queiros e 0
seculo XIX ou de Joao Medina, Er;a de Queiros e 0 seu tempo,
entre outros exemplos.
Convem referir mais uma vez os artigos escritos por
Jacinto do Prado Coelho para 0 Dicionario de Literatura que
dirigiu. 0 professor portugues deixou-se levar pelas falas
mansas do malicioso narrador de Dom Casmurro e convenceu-se da culpabilidade de Capitu e de Escobar. Capitu, de
feitio ambicioso e perjido, escreve Jacinto do Prado Coelho,
enganou deveras Bentinho, ingenuo e confiante, explicando
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que esta atrai~oa-o com Escobar, e no dia em que este e
enterrado mais uma vez exerce a sua arte defingir,enxugando
rapidamente duas lOgrimas, "consolando" a pobre viUva... 8~o!
Neste pequenissimo verbete, Jacinto do Prado Coelho fei
pouco caso da" ambiguidade, ate mesmo da ambivalencia, no!
sentido psicanalitico da linguagem do Casmurro narrador.\
Parece s6 ter encarado os misterios de Capitu e ter completamente desconhecido 0 grande enigma de Bentinho, mais escondido ainda que 0 que Dom Casmurro atribui a sua mulher.
Na ficha sobre Dom Casmu"o, tece esta
global sobre 0 romance:

aprecia~lio

Enredo vulgar: simples caso de adulterio, drama do
ciume (e lembre-se, a propOsito, que, no vida real,Machado
de Assis era um ciumento). Mas que fino humorismo, que
discreta ironia, que profunda compreensao do homem! No
amago, Dom Casmurro e 0 romance do desengano 87 •
Para Jacinto do Prado Coelho as Memorias Postumas de
Bras Cubas sAo
uma autentica obra prima pelafinura psicolOgica, pela
serena inteligencia das coisa e pelajusteza da expressdo, ora
travessa, maliciosa, ora de concisa gravidade (..)88.
.

o dicionarista portugues

ve em alguns epis6dios das

Memorias Postumas de Bras Cubas divertidos ap6logos, ricos
de enxfuldia moral (dum moralismo nAo edificante mas pragmAtico, tal 0 de La Fontaine) e da obra capital do mestre
brasileiro dA no fun do seu verbete este balantro entusiasta:

Romance dum moralista,fruto dum esplrito reflexivo, as
Memorias nao sao, porem, monotonas efrias, por demasiado
abstratas; e que as personagens, mesmo as de segundo plano
(um Viegas, um Cotrim), se nos impoempela verdade humana,
surpreendida nos tra~os definidores; descobrimo-nos na mistura fruste de boas e mas tendencias, com 0 predominio dum.
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compiacente amor-proprio, que preenche a vida moral de
Brtis Cuhas e de Virgilia; alim disso, 0 curso dos eventos,
entremeados de sutis conceitos, desdohra-se com arte muito
ductil, sahiamente caprichosa e amena Ita forma livre dum
Sterne ou dum Xavier de Maistre ,,89.
Reconhecendo as qualidades de Quincas Borba, Jacinto
do Prado Coelho emite algumas reservas na.o 0 considerando
aaltura de Dom Casmurro ou das Memorias:

Sem chegar acraveira do Dom Casmurro e das Memorias Postumas de Bras Cuhas, este romance de Machado de
Assis ostenta os hahituais predicados do A.: sagaz analise
psicolOgica de "quem conhece 0 solo e 0 suhsolo da vida'~
filosofia desencantada e serena, humorismo em que a amargura se ahranda num sorriso, maneira chistosa de narrar,
linguagem tensa, incisiva, de frases cur:tas e ageis90 .
A figura feminina principal do romance, como de resto
a outra mulher fatal de Dom Casmurro, merece ao dicionarista
uma aten~ao bem particular nesta entrada, que talvezjustifique
nao ter tido verbete aparte. Chega a aflrmar que 0 destino do
protagonista masculino seria diverso se Ruhiiio nOo tem conhecido a perturhante Sofia... 91. Parecendo irresistivelmente
atraido pela fatal mulher, 0 ilustre professor chega mesmo a
dar-lhe 0 primeiro lugar entre as personagens do romance:
Das personagens do romance, Sofia e talvez a mais
hahilmente retratada: a sua honestidade (ironia ainda!) evidente - ao marido que do fato de Carlos Maria, um jovem
enfatuado, nOo terpersistido em conquistli-la. Frivola coquete, amhiciosa, com passageiros rehates de consciencia, 0 seu
egoismo traduz-se nafalta de interessepelofiel Ruhiiio enlouquecido - em constraste com 0 desvelo da hondosa Dona
Fernanda. Niio deixa de ser uma adUltera mental, mas (excetuada a inclinafiio por Carlos Maria) refreia, em devido
tempo, os impetos da imaginaflio insatisfeita, para a qual 0
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proprio Rubiiio serve de pretexto. Figura viva, e por isso
complexa e jluida92 .
Nao e que nao tenha aceita~ao; ela e bern grande da parte
do publico letrado e erudite e/ou universitario. Nao tem pene~ao. E um sucesso deestima junto de um publico restrito.
Faz-me pensar na fortuna critica dos filmes de Manuel de
Oliveira enos poucos espectadores que os conhecem e apreciam.

2.7. TESES
Consultando os dois Ultimos volumes do repert6rio de
doutoramento na Universidade de Coimbra, 0
primeiro abrangendo os anos de 1940 a 1984 e 0 segundo indo
deste ano ate 1988, Com grande estupefa~ao minha, neles nao
93
encontrei urn s6 titulo respeitante a Machado de Assis .
disse~oes de

Examinando a lisia das teses de licenciatura da Faculdade de Letras, da mesma universidade, encontrei registradas
apenas 2 I teses sobre Literatura Brasileira, elaboradas num
periodo relativamente curto de 9 anos entre 1963 e 1975. Antes
e depois sobre literatura brasileira nada mais consta nesse
repert6rio. A mais antiga e sobre Lins do Rego (1963) e a
ultima sobre Octavio de Faria. 1964 e 1968 foram anos brancos. Em 1967 foram apresentadas 8 teses, 0 maior nu.mero,
imediatamente seguido de 1970, ano em que se defenderam 6.
Em todos os outros anos deste curto periodo s6 foi preparada
urna tese por ano, aexcep~ao de 1966, com duas. Nos anos de
maior produ~ao - 1967 e 1970 -, Machado de Assis aparece
entlio no rol uma vez em cada ano. Quer dizer, portanto, que
s6 foram defendidas em Coimbra duas teses de licenciatura
sobre Machado de Assis. Nessa situa~ao se encontra Jose de
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Alenear (1966 e 1967). A Manuel Bandeira foram eonsagradas
duas teses no mesmo ano, em 196794 .

8. NAS EDlc;OES PORTUGUESAS
Em janeiro de 1959, no ano a: seguir do eentenano cia
morte do grande eseritor brasileiro, a nova serie de Livros de
Portugal - Novidades - Ecos - Bibliograjia, boletim mensal
do Gr~mio Naeional Dos Editores e Livreiros, abriu com
retrato de Machado de Assis na eapa. No reverse cia eapa deste
primeiro nfunero a legencia da gravura identifiea 0 retrato,
assinalando que 0 einquentenano cia sua morte tinha side
reeentemente eomemorado no Brasil e Portugal. No interior
da revista na se~ao "Eeos" estas celebr~es sAo objeto de uma
pequena eoluna. Referindo 0 muito que se fez no Brasil e 0
poueo ou nada que se realizou em Portugal, ai se escreve:

No ultimo Outono comemorou-se, em Portugal e no
Brasil, 0 cinquentenorio de Machado de Assis. Entre nos
recordou-o a Imprensa Academia, mas no Brasil as homenagens ao grande escritor, sem duvida um dos maiores vultos
literorios de todos os tempos, assumiram um caroter verdadeiramente nacional, a ela se associando o Governo, 0 Parlamento, a Imprensa, as Academias. Foi uma verdadeira
mobiliznrao
intelectual em honra
do autor de Dom Casmurro
32
-y
.
(Livros de Portugal.Novidades - Ecos - Bibliograjia,n. 1,
Janeiro de 1959, Lisboa, p. 11)
Repara-se na eonjun~ao opositiva
Evocando as novas edifoes que se fizeram no Brasil de
Machado de Assis e dando noticia tambem dos estudos acabados de publicar, 0 Boletim Mensal Dos Editores e Livreiros
Portugueses refere os livrosfontes para 0 estudo de Machado
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de Assis, pelo professor Jose Galante de Souza; Machado de
Assis juncionario publico, de R. Magalhiies Junior, mais
quatro !ivros, respectivamente, de Augusto Meyer, Eugenio
Gomes, Astrogildo Pereira e Dirce Cortes Riedel; epor ultimo
uma obra de Agripino Grieco que ha quem considere a "Homenagem maximaprestada ao maior de todos os escritoresdo
Brasil".
(Op.cit.,p.ll)

Concluindo a breve nota Livros de Portugal 56 acrescenta esta pequena frase respeitante a atividade editorial que 0
cinquentenano provocou em Portugal:

Em Portugal, tambem a Bertrand fez nova edi~do de
seus livros. (Op. cit., p.ll)
E tudo 0 que 0 Boletim Do Gremio Dos Editores e
Livreiros Portugueses registra neste seu primeiro nfunero da
nova serie, no que diz respeito ao impacto editorial do cinquentenano da Morte de Machado em Portugal. NAo hA aqui nem
em todas as outras se~oes da revista mais nenhuma men~lio
aos titulos reeditados. Repare-se que nenhum estudo de autoria
portuguesa e assinalado, por nlio ter havido nenhum e nota-se
tambem que a maioria dos editores lusos foi, segundo esta
nota, indiferente a efemeride.
Sintomaticamente, nas tres pAginas precedentes, estA
retranscrito um artigo do Diario de Noticias de 5-XI-1958 intitulado "As altandegas do livro ", no qual e questlio do
agravamento da taxa cambial para importa~ao de livros, de
55%, encarecendo a importa~lio de livros no Brasil de cerca
de 40%. Isto nao justifica 0 desinteresse ou pouco ativismo na
divulga~ao de Machado de Assis em Portugal, mas com polfticas destas nao se ajuda muito os cruzados sinceros da alian~a
cultural Luso-Brasileira .
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Muito haveria que dizer sobre este artigo e sobre esta
ques'tOO mas tenho que tentar tra~ar um panorama nipido da
pobreza editorial dRS obras de Machado de Assis em Portugal.
A Porbase da Biblioteca Nacional de Lisboa revelou-se
de consulta demoradissima e pouco segura. Como nao me foi
possivel efetuar uma via-sacra das bibliotecas portuguesas,
consolei-me com a certeza das incertezas que 18. encontraria e
vasculhei as bibliotecas de Coimbra, a Central de Faculdades
de Letras e as dos Institutos, alem, evidentemente da Geral.
As edi~6es portuguesas de obras de Machado de Assis
sao muito pouco numerosas, parcelares e muito espa~adas. E
nao sepense que essas lacunas editoriais sao compensadas pela
circula~ao dos livros brasileiros. Um exemplo, em forma de
sondagem: consultando os wtimos dados da Bibliograjia Portuguesa, estabelecida a partir do dep6sito legal, para 0 periodo
que vai de 1889 ao prlmeiro trimestre de 1993, s6 aparecem
repertoriadas duas obras de Machado de Assis. Em 1989 e
1990 e no primeiro trimestre de 1993 nao foi editado nenhum
livro do escritor brasileiro. Em 1981, as edi~6es Europa-America fIzeram uma segunda de Helena96 , na sua cole~ao de
livros de balso 0 que teoricamente the deve assegurar uma
maior circul~ao que numa edi~ao normal. A passagem recente
na televisao da telenovela brasileira com a adap~ao do romance de Machado nao se deve ser estranha a esta reedi~ao de
Helena. Na contracapa Machado de Assis e apresentado como
o Mestre incontestado do conto e do romance e e especifIcado
que ele e por muitos considerado como 0 maior nome da
literatura brasileira. 0 editor assinala tambem que 0 seu estilo
pessoa/{ssimo (...) faz dele um dos mais perftitos prosadores
da lingua portuguesa e que Machado de Assis foi um dos
primeiros escritores do mundo a analisar e denunciar afaM·
cia da civilizar;lio individualista burguesa. Destacando algumas obras do esp6lio literario do escritor brasileiro

80

Travessia 27

estranhamente, talvez por razaes de concorrencia para nao
fazer publicidade aos outros editores nio e referido Dom
Casmu"o , enquanto se assinala Ressurreiflio, A Mlio e a

Luva, as Memarias, Quincas Borba, Esau e Jacob e 0 Memorial de Air~s, que eu saiba nio fazem parte do repert6rio da
editora. No pequeno resurno da intriga do romance, e posta em
evidencia 0 Drama de uma adivinhada aftiflio supostamente

incestuosa por aquele que, afinal, nlio era seu irmlio.
Talvez seja este 1000 melodramatico muito ao gosto do
espirito das telenovelas que levaram outros dois editores a
lan~ar no mercOOo duas edi~oes de Helena. Com efeito, 0
97

Circulo de Leitores tambem publicou fraco romance em
98
1979 e a Discolivro fez 0 mesmo, em 1983, na sua cole~io
"Romances de Todo Mundo". Serio as inten~oes puramente
comerciais ou tera havido vontade de levar a Machado urn
publico imenso preparado para preparar as suas obras primas?
Em 1992, 0 editor lisboeta Hiena publicou 0 Alienista,
com uma introdu~ao de Abel Barros Baptista 99. A editorial
Inquerito ja tinha publicado 0 Alienista, mas em 1914 100, dois
anos depois de dado a publico a Histaria Breve da Literatura
Brasileira de Jose Os6rio de Oliveira.
Encontrei s6 tres edi~()es portuguesas de Dom Casmurro
Duas saidas no mesmo ano, em 1984, uma publicOOa pela
editora portuense Lello & Irmio, na sua "Biblioteca de Inicia~io Literana,,101, e a outra pela editorial alfacinha Inqueri1
to 02. A terceira e tambem uma edi~io lisboeta, publicOOa pela
Bertrand103.
As Memarias Postumas de Bras Cubas mereceram a
aten~io de Bertrand 104 lisboeta, da Lello 105 portuense, em
1985, que publicou na sua Biblioteca de Inici~ao Literana e
dois anos mais tarde, em 1987, portanto, da Dina Livro106
lisboeta que as editaram na sua cole~io "Autores Brasileiros".
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De Quincas Borba tenho noticias de duas edi~5es, uma
provavelmente de 1967, da Bertrand 107, na cOle8fo "ObrasPrimas da Lingua Portuguesa" e outra da Lello I 8, de 1981,
na cole~ao "Biblioteca de lnicia~ao Literana". A primeira e
acompanhada por um dossier completo, ilustrado com oito
gravuras, preparado pelo brasileiro Thiers Martins Moreira,
composto pelas seguintes se~5es: Introdu~ao, Cronologia de
fatos mais notAveis (de 1839 a 1908), Principais Edi~5es de
Quincas Borba, Opera Omnia e Obras sobre Machado de
Assis. Dossier de viote e sete paginas fazendo figura de caso
raro na edi~o portuguesa de obras de Machado de Assis.

o Memorial de Aires foi contemplado com uma edi~o

de grande divulga~ao, pois foi publicado pela Verbo I09lisboe_
ta, na sua cole~ao Livros RTPIBiblioteca BAsica Verbo. Na
contracapa 0 autor e apresentado como um dos grandes prosadores da linguaportuguesa e 0 editor explica implicitamente a sel~o desse romance afinnando espantosamente que dos
nove romances que escreveu, Memorial de Aires, datado de
1908, e por certo 0 mais pessoal e mais alto, pelo tom simultaneamente sarcastico e de sutil humorismo que nele se alia a
perfei~ao de estilo. Desconfio que a razAo da escolha seja bem
outra. Talvez pelo fato de ser muito questao de Lisboa no
romanc~, de ter em exergue uma cantiga de Joham Zorro e
outra d' el-rei Dom Diniz. No dorso da primeira pagina de titulo
tambem e exaltada a sua arte do conto:

A sua produfao de contista - em que foi pioneiro no
Brasil e em que permanece como um dos expoentes da literatura universal - eextensa e variada, revelando um extraordinario dom de oralidade: 0 conto de Machado de Assis nao
descreve, fala.
La se foi tambem publicado uma outra coletanea de
contos machadianos, tarefa talvez mais facil do ponto de vista
de penetra~ao do publico leitor portugues, mas nem esta
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explica~!o e certa, nem os calculos revelaram-se exatos e
produziram os efeitos desejados.

Ja falei da antologia de Contos de Machado de Assis,
publicOOa pelo editor lisboeta Livros do Brasil, em 1948,
escolhidos por Jose Osorio de Oliveira e citei a Advertencia
dos Editores lamentando n!o publicar os romances machadianos, sendo obrigados a contentar-se com as coletaneas de
contosII o. Referi tambem a estrategia do organizador da antologia, que desejava com ela conlltuistar novos leitores para
os romances de Machado de AssisI I.
Em 1963, 0 portugues radicado no Brasil, Jo!o Alves
das Neves, preparOU para a editora Arcadia de Lisboa uma
antologia, de 18 contos retirados de cinco livros intitulado.Os
Melhores Contos de Machado de Assis II2 , da qual fazem parte
os inevitaveis 0 Alienista e Missa do Galo, antologia esta que
fez preceder por uma "Apresenta~!o de Machado de Assis" de
17 paginas. A metade da apresenta~!o e consagrada adifus!o
e comentario de informa~oes dispersas acerca de Machado de
Assis e Portugal, entre as quais se revestem de especial
interesse, especifica Alves das Neves, a suas aproxima~oes.
com E~a de Queir6s 113 . Comentando Afranio Coutinho, diz
n!o querer entrar no debate ocioso de saber se Machado e 0
primeiro prosador da lingua, como pretende este critico brasileiro, ou apenas um dos primeiros, Alves das Neves afirma
que 0 autor de Dom Casmurro ocupa, por merito proprio, lugar
decisivo nas literaturas de express!o portuguesa, seja qual for
a margem atlantica em que nos situemos, figurando sem favor
ao 1000 de Camilo Castelo Branco ou de E~a de QueirosII 4 .
Alves das Neves, na senda do mesmo critico, Afranio
Coutinho , citando-o longamente, discute a brasilidade de
Machado de Assis para assinalar tambem a sua universalidade,
acabando com esta cita~!o:
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Ele triunfa porque e brasileiro quando logra encher
suas paginas de elemento carioca, tornando-se mais universal, como todos osgenios, um Cervantes} um Shakespeare, que
quanto mais nacionais mais universais J5.
Alves das Neves refere ainda a principal caracteristica
de escritor da cidade l16 apontada por Mario Matos e lembra
tambem, cltando-o, a tecnica em mosaico 117 dos romances da
maturidade assinalada por Josue Montello.
apresen~

do excepcional con!ista que foi 0 autor de "0 Alienista" 118, Alves das Neves
consagra outra parte da sua apresenta~ao as "Origens de Machado" e a Ultima e mais volumosa a E~a e Machado". Depois
de citar vanas vezes loao Gaspar Simoes, 0 antologistaretranscreve integralmente a cartade E~a para Machado, que na altura
noo se encontrava reproduzida em nenhum volume de correspondencia do escritor portugues.
Depois de ter feito a

Em 1967, 0 professor brasileiro exercendo na Universidade de Coimbra, Temistocles Linhares, selecionou e redigiu
a Introdu~ao e Nota BiogrMica da antologia Contos Escolhidosl1 9, de Machado de Assis, que a Livraria Civilizayao, do
Porto, pas adisposi~ao dos leitores portugueses. Temistocles
Linhares inicia a sua Introdu~ao assinalando que nao era a
primeira vez que se publica em Portugal uma antologia de
contos machadianos e exemplificando porque oferecia mais
uma. Para ele a inclusao do escritor brasileiro na Cole~ao
Civilizayao, ao alcance de todos os bolsos e, acrescenta ele,
diriamos atepopular se justificava por essas mesmas raWes e
por ser Machado de Assis um homem do povo l20 . 0 antologista apresenta Machado de Assis como um grande escritor,
um dos maiores da Ungua, em todos os tempos e defme-o
tambem como um perscrutador do coraryiio humano l21 . Depois de destrinyar 0 Machadinho do Machadao, sem esquecer
o "seu" Machado da fase de transi~ao, salienta que os contos
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da sua antologia sao tOOos da ultima fase, testemunho dos mais
impressionantes da sua propria singularidade, verdadeiramente unica, do homem moderno 122. Generosa e ingenuamente, Temistocles Linhares salienta ainda que a vida Machado de
Assis e uma li~tio para 0 homem do povo, para 0 operario, 0
trabalhador em geral 123, esquecendo talvez que estes nao
podem ler 0 grande escritor que do seu meio saiu.
Temistocles Linhares nao deixa de por em relevo 0
brasileirismo de Machado que nao levanta obstAculos a sua
universalidade e defende mesmo a tese de que ele teria sido
antecipador da postura surrealista l24 . Tendo explicado que
nao incluiu "0 Alienista" por the parecer por demais conhecido, 0 professor brasileiro muito honestamente nao omite de
referir as fraquezas que encontra emalguns contos de Machado, que ficou as vezes dentro do episodico ou que fez concessoes afrivolidade, pelo motivo da sua maior audiencia ter sido
feminina, explica Temistocles Linhares, prejudicando, pelo
menos em certa fase, alem de achar que Machado compraziase muitas vezes no ~to das teorias filos6ficas e sobretudo
pseudofilos6ficas 12 . No final de sua Introduyao, sem deixar
de lembrar que Machado de Assis e hoje unanimemente reconhecido como modelo do genero na arte do conto, Temistocles
Linhares levantara pouco antes outra grande reserva ao escrever:

Talvez a maior acusa~tio afazer seja mesmo a de existir
em alguns contos, altamente qualificados, mas aprejudica-los
de algum modo, certo excesso de imagina~tio intelectual,
caracterizado ntio so por digressoes e alusoes literarias, como
quer Eugenio Gomes, mas tambem por pendores filosoficos,
em que a piedade aparece unida a lucidez e a ternura a
inteligencia l26 .
Temfstocles Linhares fala de urn escritor de carne e osso
que por muito admirar nao se sente obrigado a diviniza-Io, a
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mitifica-l0 e a esconder-lhe 0 que tern por seus pecados. A
apresent~ao que faz de Machado de Assis mostra-lhes a luz
e as sombras. 0 antologista nos seus coment3rios chama a
aten~!o para os trabalhos de Lucia Miguel Pereira, Astrogildo
Pereira e Eugenio Gomes, lembrando que este ultimo achava
que 0 subjetivismo criador de Machado 0 colocava na linha

superior e transcendental da arte de um Tchekov ou de um
Henry James 127.
Em 1985, saiu a Ultima coletfulea de contos que tenho
noticia, publicada pelo Lello, na sua Biblioteca de lnicia~!o
Literana'28.
Nao quero deixar no silencio uma curiosidade significativa, simb6lica e engra~ada, You love, and love alone, texto
saido em Macau, uma publica~ao do Boletim do Instituto de
Luis de Camoes, em 1972, de Edgar C. Knowlton JUnior, e ~ue
e uma tradu~ao da pe~a de Machado Tu so, tu puro amor1 9.

CONCLusAo
Tenho a impress!o que ouvi falar muito mais de Machado de Assis em Paris do que em Lisboa.
Se nao estou emerro, julgo que uma das rames desta
situa9ao se deve ao fato de nao haver uma licenciatura em
estudos brasileiros, de as poucas cadeiras propostas nas universidades portuguesas serem quase todas, se n!o todas simples op~6es. Onde em Portugal, estao os centros de estudos
machadianos ou os Congressos especializados, como ha no
Brasil e noutros paises nao lusof6nos os Centros de Estudos
ou Congressos Camonianos, Pessoanos, ou sobre outros autores portugueses? Onde esta a rica e vasta bibliografia sobre a
literatura brasileira, como existe uma no Brasil sobre a literatura portuguesa ?
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Segundo a opiniao de alguns docentes universitarios
ligados aos estudos brasileiros, 0 pouco interesse, ou em todo
o caso, a pouca ou nenhuma ajuda da parte das entidades
brasileiras tambem contribui fortemente para a situa~ao lamentAvel da pessima difusao de uma boa parte da literatura
brasileira, e, particularmente, das esplendidas cria~oes machadianas.
Rua em Coimbra, como ha uma Avenida do Brasil,
porque era preciso ilustrar as te6ricas rela~Oes fraternais lusobrasileiras, havera outras ruas ou avenidas com 0 seu nome
noutras cidades. E provavel, mas nao creio que sejam muito
numerosas ou tantas quantas assim poderiam estar batizadas.
Havera alguma esmtua em Portugal? Tern side realizada
alguma exposi~ao bibliografica sobre a obra de Machado de
Assis? Nao 0 creio e todavia nao teria side nenhuma extravagancia nem luxo nenhum.
Muito esm por fazer, quase tudo mesmo. A falta de
estudos globais toma impossivel ir mais longe. 0 fato de eu
s6 referir estes poucos exemplos que apresentei nao significa
que nada mais havera sobre Machado em Portugal. 0 trabalho
continua por fazer. Mas e sintomatico que os estudiosos de
Machado nao refiram muitas mais referencias.
Machado de Assis e poueo familiar aos portugueses.

NOTAS
Por motjyo de falhas nos orjiinajs yjndos de Portuial. nao roi possiyel reproduzjr na inteira as Dotas de Pedro Calheiros.
(I) Ver verbete n. 419 de Fontes para 0 estudo de Machado de Assis. de J. Galantede Sousa, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1958, p.81. (Col. BI - Bibliografia XI).
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(2) Ver verbete n. 53 de Fontes para 0 estudo de Machado de Assis, de 1. Galante de Sousa, R.I, I.N.L.,1958, p.l4 (Col. BIBibliografia XI).
(3) Ver verbete n. 53 de Fontes para 0 estudo de Machado de Assis, de J. Galante de Sousa, R.I., I.N.L., 1958, p.18.
(4) Antonio Feliciano de Castilho, Theatro de Goethe, Tenta/iva
Unica. Fausto, Poema Dramatico Translado a Portuguez,
Porto, Viuva More, 1872, p.XIV.
(5) Sousa Bastos, Carteira do Artista - Apontamentos para a histaria do teatro portugues e brasileiro, Lisboa, Antiga Casa
Bertrand - Sousa Bastos, 1898, p.233.
(6) Ver verbete n. 182 e 283 de Fontes para 0 estudo de Machado
de Assis.
(7) Emilio Faguet, Inicia~lio Litertiria, traduyio ampliada na parte
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Cit. Nouvelle serie, tomo IV, 1937, fasc. 22, Coimbra EditoraLtda.
(9) Lucia Miguel Pereira, "Machado de Assis e Eya de Queir6s",
in Revista de Portugal, n. 5, Coimbra, 1939, p. 477 e 474.
(10) Id, ibid, p. 474..
(ll)Id, ibid,p. 474.
(12) Id., ibid., p. 475.

(13) Id, ibid, p. 476.
(14) Id., ibid., p. 474.
(15) Hermes Lima, "Centemirio de Machado de Assis. Raizes e
id6ias da sua obra", in Seara Nova, vol. XXXI, 1939, p.l23.
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(16) Eduardo Frieiro, "Centenario de Machado de Assis. Dom
Casmurro, ateu radical", in Seara Nova, ano XVIII, n. 627,
de 19 de Agosto de 1939, p. 166. Este texto foi igualmente
publicado mais tarde no seu livro Paginas de Critica (19381944) e Oulros Escritos, Belo Horizonte, Ed. ltataia, 1955,
p. 250-256, cap. XXVIll, com 0 titulo "Dom Hugo Bressane
de Araujo : 0 aspecto religioso de Machado de Assis. 0 "racionalismo naturista" de Quincas Borba e 0 seu "humanitismo". Indevoto, mas Ilio anticlerical.
(17) Id, ibid, p.165.
(18) Id, ibid, p. 165.

(19) Id, ibid., p. 165.

(20) Julio Dantas, Machado de Assis, separata das Memorias da
Academia das Ciencias (Classe de Letras - Torno III), Lisboa, 1940.
(21) Jose Osorio de Oliveira, " Brasileirismo de Machado de Assis, in Brasilia, Vol. I, 1942. 137-143 e id, Enquanto epossivel, Lisboa, Universo, 1942, p. 151-162; sobre a replica que
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(22) Jose Pereira Tavares, "Alguns Aspectos da Linguagem de
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