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Resumo: Em 1989, primeiro ano da redemocratização oficial do Brasil em razão do
novo texto constitucional promulgado no ano anterior, João Alexandre Barbosa, então
um dos críticos em atividade mais respeitados, publicou ensaio na Revista da USP
postulando o início de uma “tradição do rigor” com Machado de Assis na literatura
brasileira. Esta conferência propõe reflexão sobre uma possível tradição do clamor
nessa literatura, caracterizada pelo drama do sujeito, que se inicia com Cruz e Sousa,
tem sua ressonância em Mário de Andrade e alcança ponto luminoso em Orides
Fontela.

