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3.2
Assertividade métrica,

mas ainda pouca cor local

�• �

Não demorou muito para que, após a notícia do Diário, as críticas às Falenas 
viessem a público. A primeira delas apareceu apenas dois dias depois e foi impressa na 
seção “Folhetim” d’A Reforma, sem assinatura. Ubiratan Machado463 atribui as palavras 
do texto intitulado “Falenas” a Joaquim Serra, “talentoso poeta maranhense”464 que tra-
duziu o primeiro poema escrito em língua francesa e publicado por Machado em livro, 
“Un vieux pays”, que está nesse segundo livro de poemas. Essa tradução, como veremos 
adiante, foi publicada por Machado nas “Notas” do livro465 e cessa qualquer resquício 
de murmúrio que possa ter ficado da polêmica d’A Marmota sobre “Os cegos”.466

O artigo não muito extenso e de parágrafos curtos é especialmente elogioso, 
sendo o único senão o que se relaciona à falta de cor local nos versos machadianos 
de “Pálida Elvira”: “todavia falta nesse poema-romance o cunho brasileiro. O poeta 
descreveu paisagens magníficas, mas que podem ser tanto nossas como da Suíça. / 
Se algum senão há a notar em semelhante trabalho, acho que esse é o único”.467 Dos 

463 Machado (2003).

464 Assis (1870, p. 214).

465 “Não são conhecidas as circunstâncias em que Machado de Assis confiou esse poema a seu amigo Joaquim Serra. Provavelmente 
se viram na redação da Semana Ilustrada, ou do Diário do Rio de Janeiro, ou da folha oficial. À vista dos versos em francês, Joaquim 
Serra decerto manifestou o desejo de traduzi-los, com o que o autor concordou” (Magalhães Júnior, 2008b, p. 142).

466 Na ocasião, princípios de 1858, Serra e Machado discutiam sobre o tema proposto por Paula Brito: “qual dos dois cegos mais 
sente / O penoso estado seu: / O que cegou por desgraça, / O que cego já nasceu?” (Brito apud Massa, 1971, p. 190)

467 Reis (2009, p. 677, grifos do autor).
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elogios bastante variados, destacamos a “riqueza musical”, que é alcançada graças aos 
versos em boa parte metrificados e rimados, e a figura de Machado poeta. O escritor 
fluminense é chamado “o verdadeiro poeta” e carrega o título de “um poeta essencial-
mente lírico”.468

O mais extenso texto dedicado às Falenas será assinado por Luís Guimarães 
Júnior e publicado no Diário do Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1870. O crítico 
abre o artigo com parágrafos dedicados ao vácuo que se instalara na literatura daquele 
período e nomeará algumas obras que graciosamente preencheram o espaço que o 
mercado literário tinha aberto. Dentre essas obras, será destacado o livro de poemas 
de Machado de Assis publicado naquele ano.

Machado de Assis é chamado pelo crítico “poeta e artista pelo coração e pela 
inteligência”,469 mas suas Falenas não teriam originalidade suficiente para serem cha-
madas uma obra de “suprema qualidade”. Além disso, Guimarães Júnior faz uma 
interessante comparação entre os dois livros de poemas do escritor:

O livro das Crisálidas é aquele em que mais salientemente se 
patenteia a índole poética de Machado de Assis. As Falenas re-
velam o artista, o método, a correção na estrutura e na plástica. 
Nas Crisálidas advinha-se o poeta, o sonhador, o homem da 
inspiração e o músico da alma. Há mais estase, há mais arrou-
bos, há mais doçura nas Crisálidas (…).470

Das quatro partes em que se dividem as Falenas, o crítico mostra predileção 
pela primeira, não só pelas palavras, mas pela extensão do texto e pela transcrição de 
várias estrofes de alguns poemas. Contudo, em relação às Falenas, há o elogio aos ale-
xandrinos e ao poema “No espaço”. Tal poema é admirado pelo crítico justamente por 
ser, segundo ele, o que mais se afeiçoa ao espírito das Crisálidas.

Rapidamente Guimarães Júnior irá descrever as outras três partes da publica-
ção de 1870 e fará as perguntas: “é um bom livro do Sr. Machado de Assis? É um vo-
lume agradável? Inquestionavelmente. Uma obra útil? Não”.471 Novamente o crítico 
fará a comparação entre os dois livros de poemas e apontará o fato de as composições 
do segundo terem ficado sujeitas ao método do velho classicismo latino e português.

Sobre “Pálida Elvira”, Guimarães Júnior parece concordar com o que fora es-
crito poucos dias antes por Serra, pois cobra a cor local nos versos: “essa ‘Pálida Elvira’ 

468 Id. ibid., p. 675-676.

469 Id. ibid., p. 680.

470 Id. ibid., p. 681.

471 Id. ibid., p. 687.
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é uma caprichosa narrativa tão própria para ser recitada em uma gôndola veneziana, 
como em um quiosque oriental ou no mais democrático de todos os salões. É um 
poema belíssimo, ganharia cem virtudes mais se fosse um poema brasileiro como o 
autor que o assina”.472 E alguns parágrafos à frente o crítico reforça ser a “ausência do 
espírito pátrio” o principal e único defeito do livro.

Apenas um dia depois da publicação das palavras de Guimarães Júnior acerca 
das Falenas, sai no Dezesseis de Julho o artigo de Oscar Jagoanharo.473 O crítico se 
aproveita dos títulos dos livros de poemas machadianos para iniciar seu texto: “nada 
mais natural do que sucederem as Falenas às Crisálidas”.474 É biologicamente natural 
que após o casulo venha a borboleta.

O grande elogio de Jagoanharo ao livro se dará por conta da tradução “Estân-
cias a Ema”, na qual o pensamento “manifesta-se vigoroso”.475 Porém, o crítico do 
Dezesseis gastará bons parágrafos para tratar daquilo que chama “correção virgiliana”, 
o excesso de correção na forma. Para ele, a forma acabou por aprisionar o pensamen-
to fluido dos poemas e acrescenta: “é preferível a nonchalange de um Garrett, ao selo 
mal-entendido e afetada correção de muitos escritores”.476 E nesse artigo, novamente 
Machado é criticado pela falta de cor local nos seus versos: “justíssimas queixas de-
veria expor ao seu autor pela ingratidão com que se tem havido para com este tão 
formoso Brasil, (…) longas increpações teria de fazer, pela manifesta preferência que 
volta ao grito da cigarra de Anacreonte sobre o melodioso canto do sabiá (…)”.477 O 
texto termina com a transcrição do poema “Manhã de inverno”.

O quarto texto de crítica seria publicado n’A Vida Fluminense de 2 de abril 
de 1870, sob a assinatura de Augusto de Castro. O pequenino texto, assim como 
o de Jagoanharo, também brinca com o título do volume de poemas, mas diz que 
esperava borboletas crepusculares no lugar das noturnas Falenas: “depois de de-
sabrochadas as Crisálidas, e quando todos esperavam uma miríade de borboletas 
crepusculares, apresenta-nos o autor, repassado de modéstia, as suas Falenas, borbo-
letas noturnas, cuja leitura encetei logo (…)”.478 E se aproveitando do ar escuro que 
o inseto carrega, o crítico elucida o descuido pelo excesso de sombras nas composi-
ções, seja no interior dos versos, seja nos títulos dos poemas.

Apesar de não apontar, como fizeram todos os críticos até aqui, a falta de cor 
local nos versos, Castro condena o fato de o livro não ser todo machadiano, mas 

472 Id. ibid., p. 689.

473 Pseudônimo do cearense Tristão de Alencar Araripe Júnior (1848-1911), um dos mais renomados críticos daquele século.

474 Reis (2009, p. 691).

475 Id. ibid., p. 693.

476 Id. ibid., p. 692.

477 Id. ibid., p. 693.

478 Id. ibid., p. 694.
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conter “imitações, e traduções, até o chim”.479 Agradaram o crítico, que considera 
as “Falenas incontestavelmente superiores às Crisálidas”, “Ruínas”, “Ite, missa est” e 
“Menina e Moça”.

Em 30 de maio de 1870, n’A Crença, jornal pernambucano, Sílvio Ramos (o 
futuro Sílvio Romero), faz críticas ao “lirismo subjetivista” e ao “humorismo pre-
tensioso” do livro de poemas machadiano. Não pudemos, contudo, consultar o pe-
riódico, o qual está indisponível para consulta da hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Valemo-nos das pesquisas de Magalhães Júnior.480

O último artigo de crítica endereçado às Falenas veio mais de um ano depois, 
em março de 1971, e foi publicado em Lisboa, n’A América. O artigo assinado por 
Júlio César Machado é elogioso desde o parágrafo de abertura:

Dizia-me de uma ocasião com maior ingenuidade um conhe-
cido meu, que escrevia de vez em quando nos periódicos: “eu 
tendo de elogiar alguém, fico sem saber o que hei de dizer!”. Por 
essa regra deveria eu ficar mudo diante das Falenas, de Machado 
de Assis, poeta brasileiro de superior e extraordinário talento 
para quem parecem haver sido inventadas as palavras “reco-
mendável, distinto, singular, peregrino, admirável” de que se 
adubam cotidianamente os guisados encomiásticos com que os 
literatos se ficam a lamber os beiços.481

O crítico se enamora de diversas composições do poeta brasileiro e transcreve 
seis estrofes de “No espaço”, além de dedicar todo um parágrafo para as “traduções 
primorosas” da “Lira Chinesa”. Não há nenhum senão feito pelo crítico ao livro de 
poemas, e o artigo se encerra dando a Machado de Assis o título de “poeta verdadeiro, 
(…) a quem se abaixe a cabeça com alegria!”.482

De maneira geral, o livro parece ter agradado a crítica, que, ainda embebida 
daquele nacionalismo exagerado de um romantismo ufanista, apenas apontou por 
vezes a falta de cor local nos versos e o excesso de correção da métrica. Machado de 
Assis estava se afirmando enquanto poeta e vinha ganhando respeito nessa posição 
antes pelas críticas mais embasadas e detalhadas, como a de Guimarães Júnior, que 
pelos elogios de “verdadeiro poeta” ou “poeta verdadeiro” que recebeu de Serra e 
César Machado, respectivamente.

479 Id. ibid., p. 695.

480 Magalhães Júnior (2008b).

481 Reis (2009, p. 697).

482 Id. ibid., p. 700.




