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3
Tradução e recepção de Machado de 

Assis na Itália*

Data de 1963 um pioneiro artigo de Italo Calvino, Sul 
tradurre,1

1 destinado ao diretor da revista Paragone, em defesa da 
tradução italiana de Passage to India, de Edward Morgan Foster, 
feita por uma colaboradora da editora Einaudi. Na função de edi-
tor, Calvino reivindicava a não arbitrariedade do julgamento críti-
co e defendia a necessidade de o comentador expor os seus critérios 
teóricos e metodológicos, de modo que se pudesse discutir sobre 
a avaliação proposta a partir de princípios críticos. Atualmente, as 
questões relativas à tradução ocupam grande espaço acadêmico e 
de pesquisa, com a criação de cátedras no âmbito institucional e a 
produção de material didático e teórico. No entanto, embora haja 
inúmeros estudos sobre a análise comparativa do prototexto e do 
metatexto,2

2 pouco espaço ainda se dedica à crítica das traduções 

1 Cf. I. Calvino, “Sul tradurre ” [1963], in Opere complete, vol. II, Milão: Monda-
dori, 1995, p. 1777.

2 Usamos esses termos também para “texto de partida e texto de chegada”, sinôni-
mos, igualmente, de original e tradução.

Esta seção, reelaborada, foi publicada inicialmente na Rivista di Studi Portoghesi 
e Brasiliani, n. XIII, 2011, pp. 25-36.

*
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326 Machado de Assis e o cânone ocidental: itinerários de leitura

como um trabalho que equilibre teoria, história e crítica no âmbi-
to da nova ciência da tradução.

Embora se traduza muito e bem na Itália, via de regra, no 
que diz respeito à situação da crítica à tradução literária de obras 
em língua portuguesa, ela é quase inexistente, resultando tal situ-
ação numa perda da especificidade do trabalho tradutório e numa 
inserção genérica das obras traduzidas na cultura italiana que as 
acolhe.3 A tarefa da crítica profissional, no entanto, não se deve 
esgotar apenas na função avaliativa da qualidade da tradução e da 
intermediação entre texto de partida e texto de chegada. E não 
se deve restringir à função de divulgação mercadológica. Tarefa 
da crítica é a de dar conta de todas aquelas particularidades que 
caracterizam a poética de um autor e a sua língua, analisando os 
códigos de época presentes no seu texto. É nesse sentido que a tra-
dução vai além do exercício linguístico para se tornar um processo 
de amplo respiro cultural e hermenêutico. 

Só muito recentemente, e ainda de forma bastante limitada, 
Machado de Assis começou a ser conhecido na Itália, fora do cír-
culo de estudiosos luso-brasileiros. O escritor tampouco satisfez, 
enquanto vivo, o desejo de ver suas obras traduzidas em italiano, 
apesar dos esforços do seu jovem amigo Magalhães de Azeredo, 
diplomata morto em Roma, em 1963. Todavia, a tradução para 
as principais línguas de cultura muito deveu à Itália.4 Não deve-

3 Cf. I. Even-Zohar, “La posizione della letteratura tradotta all’interno del poli-
sistema letterario” [1995], in Teorie contemporanee della traduzione, Milão: Bom-
piani, 2002, pp. 225-38.

4 Cf. A. Piccarolo. As traduções italianas estão entre as primeiras realizadas. Recen-
temente, com a maior importância acadêmica dedicada à atividade da tradução, 
temos tido notícias de traduções machadianas em âmbito hispano-americano, 
ainda em vida de Machado. O Memórias póstumas de Brás Cubas foi traduzido, 
em 1902, em Montevidéu, e o Esaú e Jacó, em 1906, na mesma cidade. Cf. P. 
Rocca, “Os contrabandistas: tensões e fundamentos da primeira circulação de 
Machado de Assis no Rio da Prata”, in Dau Bastos e José Luís Jobim (orgs.), Ma-
chado de Assis, novas perspectivas sobre a obra e o autor, no centenário de sua morte, 
Rio de Janeiro: De Letras / Niterói: EdUFF, 2008, pp. 141-73.
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327Machado de Assis e a Itália

mos nos esquecer da tradução do Dom Casmurro para o italiano, 
realizada por Antonio Piccarollo, em 1914, em São Paulo.5 Nos 
anos 1970, o boom relativo à literatura latino-americana na Itália 
contemplou ótimos autores como Jorge Amado, Guimarães Rosa 
e Clarice Lispector; os primeiros, beneficiados pelo fascínio do 
chamado realismo fantástico, e a última, pelos estudos de gêne-
ro, que a colocam como representante privilegiada do universo 
feminino. Quanto a Machado, as traduções parecem responder 
mais a escolhas individuais do que a uma expectativa efetiva ou a 
uma tendência particular que venha do sistema literário e cultural 
como um todo, como os romances que falam de imigração, os 
quais tanto interesse despertam neste início de século. Mas a tri-
logia da idade madura, que examinaremos neste capítulo, e quase 
todos os contos foram traduzidos, com maior ou menor mérito. 

A colocação editorial dos romances mais conhecidos também 
é boa, contando editoras de prestígio como a Rizzoli e a UTET, 
embora haja muitas edições feitas por editoras ligadas a universi-
dades, principalmente depois da institucionalização das cátedras de 
tradução no país. O quadro geral dos romances que analisaremos  
é o seguinte: 6

5 Cf. M. de Assis, Don Casmurro, trad. italiana de A. Piccarolo, São Paulo: La 
Revista Coloniale, 1914, 387 pp.

  Disponível em: <http://operadata.stanford.edu/?f[composerSort_facet][]=Ara
%C3%BAjo+%28jr.%29%2C+Jo%C3%A3o+Gomes+de&f[country_facet]
[]=Brazil&f[librettistSort_facet][]=Piccarolo%2C+Antonio>. Acesso em: 10 jan. 
2014.

6 Para a pesquisa dos volumes traduzidos, além das histórias literárias e de publica-
ções específicas, consultamos o Sistema Bibliotecario Nazionale italiano, dispo-
nível em: <http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp>. Acesso em: 
12 dez. 2014. Em torno às comemorações do centenário da morte de Machado 
de Assis, muitas traduções foram feitas na Itália, geralmente em pequenas edito-
ras regionais. Não se deve excluir a possibilidade de outras traduções publicadas 
por editoras menos conhecidas, portanto, e com difícil distribuição no mercado, 
em nível nacional. Para este estudo, consideramos um quadro bastante completo, 
no âmbito de mercado e de bibliotecas públicas nacionais.
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Memórias póstumas de Brás Cubas (1881):
Ano Título Tradutor(a) Editora

1928 Memorie postume di 
Braz Cubas Mario da Silva Corbaccio 

1929 Memorie postume di 
Braz Cubas Giuseppe Alpi Carabba 

1953 Memorie dall’aldilà Laura Marchiori Rizzoli 

1983 Memorie postume di 
Brás Cubas Rita Desti UTET 

1991 Memorie dall’aldilà Laura Marchiori Rizzoli 

2005

Marcela mi amò per 
quindici mesi e undi-
cimila scudi, niente di 
meno

Silvia Marianecci Azimut 

2010 Memorie dell’aldilà S. Bucelli Marti-
nozzi Barbès

                
Quincas Borba (1891):

Ano Título Tradutor(a) Editora

1930 Gioachin Borba, l’uomo 
o il cane? Giuseppe Alpi Corticelli 

1934 La fortuna di Rubiano 
(Quincas Borbas) Giuseppe Alpi Corticelli 

1967 Quincas Borba Laura Marchiori Rizzoli 
2009 Quincas Borba Elena Tantillo7 Sette Città 

7

Dom Casmurro (1899)
Ano Título Tradutor(a) Editora

7 Cf. M. de Assis, Quincas Borba, organização, prefácio e notas de S. Netto Sa-
lomão, tradução de E. Tantillo e posfácio de J. L. Jobim, Viterbo: Sette Città, 
2009, 323 p.
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329Machado de Assis e a Itália

1930 Don Casmurro Giuseppe Alpi Istituto Cristofo-
ro Colombo 

1954 Don Casmurro Liliana Borla F.lli Bocca 

1958 Don Casmurro Laura Marchiori Biblioteca Uni-
versale Rizzoli 

1997 Don Casmurro Gianluca Manzi e 
Léa Nachbin Fazi Editore 

2006 Don Casmurro Guia Boni Fabula 

2010 Don Casmurro               Gianluca Manzi e 
Léa Nachbin Fazi Editore

3.1. A diacronia das obras traduzidas: o que informam os 
paratextos 

Desde o exaustivo estudo de Gerard Genette8 sobre os pa-
ratextos, não é mais possível ignorar o valor dos elementos que 
contextualizam uma obra e com ela dialogam. No caso da tradu-
ção, os prefácios, posfácios, notas, glossários, epígrafes e toda a re-
cepção crítica são elementos estruturalmente importantes e fazem 
parte da produção do texto. Faz parte da enciclopédia de um tra-
balho de tradução tudo o que foi dito e escrito sobre o autor e que, 
num período de globalização e de forte presença de instrumentos 
de comunicação eletrônicos, está à disposição do tradutor e do 
crítico. Os processos tradutórios revelam muitos elementos que 
devem fazer parte do conhecimento crítico do autor. Indispensá-
vel, também, é a atenção filológica ao exemplar a ser traduzido e 
tudo o que se refira ao processo até a sua colocação editorial.9 Em 

8 Cf. G. Genette, Seuils, Paris: Éd. du Seuil, 1987.
9 Entre os poucos teóricos que se dedicaram ao assunto, P. Torop propõe nove 

tipos de crítica da tradução. Daquela mais informativa àquela histórico-literária, 
responsável pela posição do autor na literatura nacional e mundial, e da obra 
traduzida no macrotexto do autor e da cultura que a recebe. Cf. P. Torop, La 
traduzione totale [1995], trad. de B. Osimo, Milão: Hoepli, 2010, p. 30.
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âmbito brasileiro, um autor central e clássico como Machado de 
Assis ainda apresenta uma obra com defeitos de edição crítica, o 
que vai influir na qualidade da tradução.

Os chamados paratextos, portanto, devem ser considera-
dos como parte integrante de todo o trabalho de tradução porque 
informam, muitas vezes, sobre o método utilizado pelo tradutor 
na sua versão, ao mesmo tempo que indicam a situação editorial 
do autor no contexto cultural para o qual será transplantado. As 
notas apresentam importante função estruturante, – ao contextu-
alizarem situações culturais específicas, – assim como os glossá-
rios, que explicam as palavras marcadas culturalmente e de difícil 
tradução na língua e na cultura italianas (os chamados realia10). 
Quanto à tradução na Itália da trilogia da segunda fase do autor, 
Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891) 
e Dom Casmurro (1899), o primeiro aspecto que sobressai diz res-
peito à questão editorial. As traduções mais antigas encontram-se 
apenas para consulta em bibliotecas e fazem parte, quase sempre, 
de coleções especiais, geralmente provenientes de bibliotecas de 
grandes estudiosos da nossa literatura ou de literaturas afins, na 
Itália. Passemos à resenha dos paratextos.

Memórias póstumas de Brás Cubas

A primeira obra de Machado traduzida na Itália foi o ro-
mance Memórias póstumas de Brás Cubas (MPBC, 1881), aqui 
considerado tanto pelo valor crítico da interpretação feita nos pa-
ratextos, quanto pelo significado de conceitos da literatura com-
parada. Os paratextos garantem, portanto, perspectivas críticas e 
informações documentais, sendo que as notas e os glossários ins-
truem sobre a mudança histórico-semântica dos lexemas conside-
rados no percurso das várias traduções tomadas diacronicamente. 

10 Cf. P. Torop, La traduzione totale, cit.,  p. 226.
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Indicam, igualmente, a mudança não só da recepção da obra do 
autor, como as mudanças no método de traduzir e no modo de 
perceber a obra traduzida e o contexto cultural que representa. 

São seis as propostas tradutórias das MPBC,11 com uma ree-
dição, como registrado no quadro acima. A tradução de Mario da 
Silva (Memorie postume di Braz Cubas, Corbaccio, 1928) é prece-
dida por uma breve introdução, que apresenta ao leitor italiano a 
obra de um autor desconhecido na Itália. O título, versão literal, 
segue a grafia brasileira do período. O tradutor nos informa so-
bre um único estudo publicado na Itália, aliás, de sua autoria,12 
e outro, editado na França, por Victor Orban,13 com prefácio de 
Anatole France. O célebre escritor francês, a propósito, teria ho-
menageado o autor carioca em Paris, numa sessão solene por ele 
próprio coordenada na Sorbonne, em 1909. É interessante a com-
paração feita com Eça de Queirós, na qual se afirma que:

Memorie di Braz Cubas […] sono a tutt’oggi il più originale e 
umano romanzo che possega la letteratura brasiliana e uno fra i 
più profondi di tutta la letteratura della lingua portoghese; cer-
tamente superiore ai romanzi di Eça de Queiroz, più scintillan-
te ma più superficiale, che per qualche tempo fu considerato 
il rivale d’oltreoceano di Machado de Assis, fra gli scrittori di 
lingua portoghese.14

11 Cf. nota anterior sobre a pesquisa dos volumes traduzidos (nota 6, p. 327).
12 Cf. G. Alpi, rivista Colombo, dell’Istituto Cristoforo Colombo, dicembre 1926 (o 

tradutor não fornece o título do trabalho).
13 Alpi não fornece o título que, após algumas pesquisas, julgamos ser: V. Orban, 

Machado de Assis, une oeuvre littéraire, une vie, Paris: Garnier Frères, 1914.
14 M. da Silva, Memorie postume di Braz Cubas, Milão: Corbaccio, 1928, p. 7. 

“Memórias póstumas de Brás Cubas [...] são, até agora, o romance mais original 
e humano que possua a literatura brasileira e um dos mais profundos de toda 
a literatura de língua portuguesa; certamente superior aos romances de Eça de 
Queirós, escritor mais cintilante porém mais superficial, embora por algum tem-
po tenha sido considerado o rival de Machado de Assis, entre os escritores de 
língua portuguesa, situado do outro lado do oceano.” (Trad. nossa.)
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Do ponto de vista crítico-estilístico, as Memórias póstumas 
são consideradas o melhor romance de Machado, juntamente 
com o Memorial de Aires. A observação é relevante porque coinci-
de com uma revalorização recente da obra machadiana, do ponto 
de vista do memorialismo e dos dispositivos ficcionais que tanto 
Memórias póstumas quanto Memorial de Aires colocam em ação 
relativamente ao discurso indireto livre e à posição do narrador, 
para citar dois exemplos. Embora avaliado como “irônico” e “riso-
nho”, o tradutor observa que o romance é profundamente amargo 
e implacável, ao contrário dos modelos sobre os quais, segundo a 
própria declaração do autor carioca – nota Silva –, Machado ter-
-se-ia baseado para escrever a obra: Sterne e De Maistre.  Para Sil-
va, portanto, Machado teria desrespeitado os modelos em que diz 
apoiar-se, pelo menos do ponto de vista axiológico dos conceitos 
emitidos no romance. Tal observação nos faz lembrar da célebre 
expressão machadiana: “a pena da galhofa e a tinta da melanco-
lia”, que tem a função de uma advertência ao leitor, justamente no 
prefácio ficcional do romance.15 Como assinala Genette, os prefá-
cios ficcionais “simulam um prefácio sério”,16 e “nutrem” o texto 
por meio de estratagemas lúdico-ficcionais. Neste caso específico, 
Machado sugere ao leitor não confundir o estilo de Sterne e De 
Maistre (“a pena da galhofa”) com o húmus filosófico da narrativa 
(“a tinta da melancolia”). 

A questão dos modelos literários tem ocupado a crítica es-
pecializada, sendo um dos pontos de interesse do romance em 
pauta.17 Completam o paratexto do volume poucas notas, nas 
quais a minúcia das explicações culturais confirma a preocupação 
do tradutor quanto ao pouco conhecimento que se tinha do país 
latino-americano na Itália. Dividem-se em notas de rodapé – en-

15 Referimo-nos, aqui, à dedicatória ficcional, “Ao leitor”, anterior ao primeiro ca-
pítulo do romance.

16 Cf. G. Genette, Seuils, cit., p. 267.
17 Cf. S. P. Rouanet, Riso e melancolia, cit.
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tre as quais se destacam as palavras contos, tinhorão, chácara, cuba, 
capitão-mor, cará, aluá, angu, solo, beija-flor, goiaba, sinhô, barata, 
moleque –, as mesmas geralmente comentadas pelos demais tradu-
tores, e oito notas mais extensas, no final do volume; estas, sobre 
personagens e fatos histórico-culturais. Em alguns casos, como o 
nome do inseto, “barata”, é imprescindível a nota, do contrário 
não se compreende a brincadeira de Brás Cubas e de Quincas 
Borba, ainda jovens na escola, a zombar do professor Barata, no 
capítulo XIII, “Um salto”. A caçoada consistia em colocar nos 
bolsos do pobre mestre uma barata morta, e coisas do gênero. O 
docente reagia e xingava os alunos com palavras como: sevandijas, 
capadócios, malcriados, moleques. Observe-se que, para muitos re-
alia, Silva traduz diretamente, sem colocar nota. Vejamos alguns 
exemplos que escolhemos como corpus a ser comparado entre as 
propostas tradutórias:

1. contos “Un conto vale mille milreis, e cioè, alla pari, 1600 lire 
italiane.”

2. chácara “Casa di campagna in Brasile, e anche il terreno quasi 
sempre coltivato che la circonda.

3. Barata “È cognome molto comune, nondimeno vuol dire scara-
faggio.”

4. mucama Não coloca nota. Traduz diretamente por balia.

5. tinhorão “Pianta erbacea della famiglia delle aroidee (Coladium 
bicolor).”

6. saudade Não coloca nota. Traduz diretamente por nostalgia.

7. moleques Não coloca nota. Traduz diretamente por monelli. 

Quanto à tradução do exemplo 4, mucama, por balia, 
perde-se o valor etimológico da palavra, oriunda do quimbundo 
(mu’kama), com o significado de “escrava negra moça e de esti-
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mação, que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou 
para acompanhar pessoas da família, e que, por vezes, era a ama 
de leite”.18 Balia, uma boa tradução, conjuga a ideia de quem cui-
da da criança com a de ama de leite. Perde-se, porém, a ideia da 
escrava negra de casa. O exemplo no 7, moleques, é bem traduzido 
por monelli. Neste caso, diferentemente de mucama, a palavra mo-
leque é muito usada ainda hoje. Caberia, nos dois casos, a trans-
ferência, com explicação em nota, quando da primeira entrada da 
palavra. Fica claro, nesses exemplos, o valor da presença ao menos 
das notas. Voltaremos a esta questão nos exemplos sucessivos.

A tradução do ano seguinte (Memorie postume di Braz 
Cubas, Carabba, 1929) é de Giuseppe Alpi, ligado à Embaixada 
do Brasil em Roma e autor de um estudo sobre Carlos Magalhães 
de Azeredo,19 jovem amigo de Machado, um dos fundadores da 
Academia Brasileira de Letras, diplomata, durante muitos anos, 
na Itália, onde morreu como grande conhecedor da cultura italia-
na. O título é mantido, e o trabalho, dividido em dois pequenos 
volumes, é precedido por um mais substancioso prefácio e por 
muitas notas. O tradutor italiano conhecia a bibliografia crítica 
sobre o autor, provavelmente a partir de notícias fornecidas por 
Magalhães de Azeredo. Cita, além do diplomata e poeta, Mario 
de Alencar, Alfredo Pujol, Alcides Maya, Graça Aranha, Sylvio 
Romero, Benedicto Costa e Victor Orban. A Azeredo devemos, 
segundo prováveis notícias de primeira mão, uma curiosida-
de quanto aos versos que Machado dedica, em A Marmota, em 
1855, a uma italiana, verossimilmente, à cantora Casaloni. Alpi 
refere-se muitas vezes, portanto, ao testemunho dos que conhece-
ram o autor carioca, mencionando, além de Carlos Magalhães de 
Azeredo, Mario de Alencar. Quanto às fontes frequentadas pelo 
nosso autor, o tradutor cita Rabelais e Montaigne, Shakespeare 

18  Novo Dicionário Aurélio, 20084, p. 1368.
19 Cf. G. Alpi, Carlos Magalhães de Azeredo. Poeta e Umanista Americano, Roma, 1931. 
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e Cervantes, Stendhal e Mérimée, Swift e Sterne. Segundo Alpi, 
Schopenhauer estaria presente sobretudo pelo princípio moral 
que colocava a piedade como base efetiva de toda justiça livre. No 
traçado biográfico que elabora, refere-se aos nomes de Ramos Paz 
e Manuel de Mello, com os quais Machado teria desenvolvido 
o seu talento de bibliófilo e apurado o rigor filológico. No pre-
fácio de Alpi, colhemos, também, uma importante confirmação 
do conhecimento que Machado tinha de Luciano de Samósata 
e de Anacreonte, autores que fazem parte do cânone de estudos 
clássicos na Itália. 

Sendo praticamente da mesma geração ou da geração 
seguinte a Machado, o tradutor italiano sugere que o fato de 
ter aprendido inglês, língua pouco familiar aos brasileiros do 
tempo, “deve aver avuta la sua parte nello sviluppo della ten-
denza all’humour e nel dotarlo di quel senso squisito del deco-
ro, che distingue l’opera sua e lo preservò forse dall’influenza 
del naturalismo”.20 Alpi também observa que Machado não 
se deixou influenciar pela escola condoreira nem, tampouco, 
pelo indianismo, tomando como sua uma frase do romancista: 
“l’essenziale è l’anima dell’uomo”, e acrescentando ao comentá-
rio: “qui è tutta l’estetica di M. de A., fornito ben più di spirito 
critico che di sentimento romantico”.21 

Outro dado importante do trabalho de Alpi é o conhe-
cimento que demonstra ter da primeira edição da obra que tra-
duziu. Esse conhecimento permite-lhe observar que Machado 
cancela a palavra “epilética”, substituindo-a por “convulsa”, no 

20 M. de Assis, Memorie postume di Braz Cubas, trad. e introduzione de G. Alpi, 
cit., p. 9. “[O aprendizado da língua inglesa] deve ter influenciado, em parte, a 
sua tendência ao humour, apoiando aquela particular sensibilidade para o decoro 
que distingue a sua obra e que o preservou talvez da influência do naturalismo.” 
(Trad. da autora.)

21 Ibidem, p. 13. “O essencial é a alma humana [...] aqui está toda a estética de M. de 
A., melhor fundamentada no espírito crítico do que no sentimento romântico.”  
(Trad.  da  autora.)
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capítulo I, “Óbito do autor”, quando o narrador se refere à dor 
de Virgília no seu enterro: “Não digo que se carpisse, não digo 
que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era 
cousa altamente dramática”. Sublinha, assim, a discrição do au-
tor sobre a sua doença. Paralelamente, nota que Machado não 
deixou um sistema filosófico delineado de modo sistemático. 
Apela, mais uma vez, aos estudos de Magalhães de Azeredo22 e 
de Alcides Maya,23 citando o trecho que ilustra os argumentos 
deste crítico, segundo o qual o pessimismo de Machado era a 
expressão do seu tempo, não necessariamente fruto da Crítica da 
razão pura, de Kant, da Filosofia do inconsciente, de Hartmann 
ou do Mundo como vontade e representação, de Schopenhauer. 
Alpi resume a questão, tomando “O delírio” como síntese do 
pensamento machadiano:

Non crede nelle riforme sociali, nell’efficacia dell’operare, in-
dividualmente considerato. La natura, per lui, è un complesso 
di forze cieche. Nella satira sanguinosa dell’umanitismo irride e 
ferisce a un tempo i sistemi di morale più discussi presentemen-
te: quello che si fonda sulla solidarietà religiosa della specie e 
quello che consacra l’individualismo come unica forza feconda 
dell’espansione umana.24

Para o tradutor, enfim, “il pessimismo di M. de A. ha 
come un timbro nuovo: filosofia del supremo disinganno, nella 

22 Cf. C. M. de Azeredo, Homens e livros, Rio de Janeiro-Paris: H. Garnier, 1902.
23 Cf. A. Maya, Machado de Assis: algumas notas sobre o humour, Rio de Janeiro: 

Livraria Editora Jacintho Silva, 1912.
24 M. de Assis, Memorie postume di Braz Cubas, trad. e intr. de G. Alpi, cit., p. 20. 

“Não acredita nas reformas sociais,  na eficácia da ação, considerada individual-
mente. A natureza, para ele, é um complexo de forças cegas. Na sátira sanguinosa 
do Humanitismo, ridiculariza e ataca, ao mesmo tempo, os sistemas de moral 
mais discutidos atualmente: o que se funda na solidariedade religiosa da espécie e 
o que consagra o individualismo como única força fecunda do desenvolvimento 
humano”.  (Trad.  da  autora.)

p14_MIOLO_Machado.indd   336 09/08/2019   15:48:27



337Machado de Assis e a Itália

quale il dubbio è meno dubbio, poi che svanisce nella certezza 
dell’irreparabile”.25

Quanto aos lexemas escolhidos anteriormente, se compa-
rarmos o quadro, há divergência quanto às notas. Moleques é tra-
duzido por schiavi, sentido bem restritivo; para chácara e tinhorão, 
prefere-se uma equivalência.26 Saudade merece uma longa expli-
cação, com a curiosa referência à alma lusitana, quando se trata 
de romance brasileiro. A referência indica a inclusão etnocêntrica 
do Brasil na esfera lusitana. Quanto ao nome próprio Barata, o 
tradutor não oferece a tradução literal, scarafaggio, preferindo for-
necer ao leitor o valor da palavra:

1. contos Realiza-se a transliteração: contos.

2. chácara Não coloca nota. Traduz diretamente por proprietà ou 
villa.

3. Barata “È il nome portoghese corrispondente all’italiano piat-
tola, e al romanesco bagarozzo.”

4. mucama “Era la schiava che seguiva la signora, quando questa 
usciva in bussola; oggi, cameriera negra.”

5. tinhorão Não coloca nota. Traduz diretamente por fogliame.

25 Ibidem, p. 19. “Para o tradutor, enfim, o pessimismo de M. de A. possui uma es-
pécie de timbre novo: filosofia do supremo desengano, na qual a dúvida é menos 
dúvida, uma vez que se dissipa na certeza do irreparável.” (Trad. da  autora.)

26 A tradução por equivalência substitui um segmento do texto da LO (língua 
original) por outro da LT (língua de tradução) que, embora não o traduza lite-
ralmente, possui em relação ao segmento um valor funcionalmente equivalente. 
A terminologia usada para as estratégias tradutórias parte dos resumos de J. 
P. Vinay e J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier: 
Paris, 1976; e de P. Newmark, La traduzione: problemi e metodi [1981], Milão: 
Garzanti, 19942, pp. 45-77.
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6. saudade

“Il testo dice, veramente, saudade, parola che non so 
se sia traducibile in italiano. Saudade è desiderio d’un 
bene di cui alcuno è privato, dolore e pena causati 
dall’assenza di persona amata, ricordo soave e triste 
di amici, nostalgia: sentimento peculiare dell’anima 
lusitana.”

7. moleques Não coloca nota. Traduz diretamente por schiavi.

A próxima tradução, de Laura Marchiori (Memorie 
dall’aldilà, 1953), é feita, como se vê, vinte e nove anos depois da 
de Alpi. O título é diverso, fruto da interpretação da tradutora, 
embora bastante próximo ao original.27 Laura Marchiori tradu-
ziu, também, Eça de Queirós e se preocupa em sublinhar o total 
desconhecimento do autor carioca na Itália, notando que, na sua 
obra, não se encontrará o pitoresco e a cor local que tanto carac-
terizaram o romantismo brasileiro: 

Joaquim Maria Machado de Assis, il massimo romanziere brasi-
liano, a quasi cinquant’anni dalla morte, è, per la grande parte 
del pubblico europeo, ancora un ignoto. Pure quest’uomo che 
non varcò mai i confini della sua patria, che, anzi, non si mosse 
quasi mai da Rio de Janeiro, è uno degli scrittori più univer-
sali del suo tempo. Invano si cercherà, infatti, nella sua opera 
narrativa l’esibizione del color locale, l’interferenza del folklore 
sulle scene dei suoi conflitti psicologici: egli rifuggì dalle facili 
suggestioni di uno sfondo pittoresco, e reagì all’insidia del facile 
romanticismo brasiliano, cristallizzato nelle esuberanti manifes-
tazioni dell’“indianismo”, e della “scuola condoreira” (così det-

27 Cf. L. H. Hoek, La Marque du titre, Mouton: Le Havre, 1982. O título modifi-
cado, nas traduções, serve para adaptar o tema ao contexto da LT ou para atrair 
a atenção do público, na maioria dos casos. 
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ta dal condor, il rapace americano), che esagerava l’importanza 
dell’elemento naturale nell’opera d’arte.28

A tradutora sublinha, em vários trechos do prefácio, justifi-
cando a sua tradução, o caráter universal da obra machadiana e o 
fino estudo psicológico dos personagens:

Per il suo messaggio d’universalità, per le sue pagine geniali 
dettate dalla sottigliezza di uno spirito di introspezione di raro 
acume, egli merita di essere conosciuto e amato ovunque, di 
occupare finalmente il posto che gli spetta, fra i grandi scrittori 
di tutti i tempi e di tutti i paesi.29

As fontes são outro elemento de interesse na sua análise; 
além dos ingleses, Marchiori avalia que a bizarria de Luciano, 
o pessimismo de Lucrécio e a introspecção sábia de Montaigne 
são elementos da própria personalidade machadiana. A tradutora 
demonstra uma percepção crítica muito moderna do autor das 
Memórias póstumas. Colhe a elegância do estilo, o seu modo de 
jogar com os vários aspectos de um mesmo problema, a eficácia  
de respostas inesperadas. É por isso que, seguramente, interpretando 

28 Cf. M. de Assis, Memorie dall’aldilà, trad. Laura Marchiori, Milão: Rizzoli, 1953, 
p. 5. “Joaquim Maria Machado de Assis, o maior romancista brasileiro, a quase 
cinquenta anos da morte, é, ainda, para grande parte do público europeu, um 
desconhecido. Todavia, este homem que jamais ultrapassou as fronteiras da sua 
pátria, que, aliás, quase não se afastou do Rio de Janeiro, é um dos escritores 
mais universais do seu tempo. De fato, será estéril buscar na sua obra narrativa 
a exibição da cor local, a interferência do folclore nas cenas dos seus conflitos 
psicológicos; ele evitou o fascínio imediato de um pano de fundo pitoresco, e 
reagiu contra a armadilha do romantismo brasileiro já pronto e cristalizado nas 
exuberantes manifestações do “indianismo” e da “escola condoreira” (assim cha-
mada por causa do condor, o predador americano), que exagerava a importância 
do elemento natural na obra de arte.” (Trad.  da  autora.)

29 Ibidem. “Pela sua mensagem universalista, pelas suas páginas geniais ditadas pelo 
espírito sutil de introspecção de rara perspicácia, ele merece ser reconhecido e 
amado em toda parte, e ocupar, finalmente, o lugar que merece entre os grandes 
escritores de todos os tempos e de todos os países”. (Trad.  da  autora.)
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o tema do volume, o denomina “Memórias do outro mundo”, ou 
seja, ditadas do outro mundo: “dall’aldilà”.

Beirando uma conotação crítica impressionista, Marchiori 
acredita que as Memórias póstumas, no final, sejam autobiográfi-
cas. Não no sentido da fidelidade dos casos, a própria tradutora 
faz a ressalva; mas na perspectiva da sutil psicologia machadiana 
que estaria como que destilada na obra. Outra observação muito 
apropriada diz respeito à plasticidade obtida pela narrativa, escrita 
a partir de pequenos fotogramas que lhe dão o movimento, como 
numa montagem cinematográfica. Aqui, também, as notas com-
pletam o paratexto do livro. Entre as primeiras, estão: tinhorão, 
cuba, capitão-mor, cará, aluá, angu, solo, beija-flor, goiaba, bara-
ta. É curiosa a tradução de “moleques” por “negri”. “Moleque”, 
embora seja também dicionarizado como “negrinho”, tem, aqui, 
o sentido de canalha, patife, velhaco. De qualquer modo, um sen-
tido mais próximo aos monelli de Silva. As informações histórico-
-culturais referem-se, basicamente, aos nomes dos personagens 
históricos brasileiros ou portugueses como Evaristo da Veiga, Pe. 
Manuel Bernardes, Pe. Antônio Vieira, D. José I de Portugal, D. 
Manuel I, D. João VI. 

Quanto aos lexemas escolhidos, há uma tendência a tradu-
zir diretamente com uma sinonímia lexical ou com termo equi-
valente, simplificando muito as notas. Veja-se, por exemplo, o 
caso do vocábulo tinhorão, traduzido como albero tropicale; e de 
saudade, que se traduz com rimpianto. 

1. contos Não coloca nota. Traduz diretamente por scudi.

2. chácara Não coloca nota. Traduz diretamente por villa ou giar-
dino.

3. Barata “Barata in portoghese significa scarafaggio.”

4. mucama Não coloca nota. Traduz diretamente por bambinaia.
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5. tinhorão Albero tropicale.

6. saudade Não coloca nota. Traduz diretamente por rimpianto.

7. moleques Não coloca nota. Traduz diretamente por negri.

A nova tradução dista trinta anos da antecedente. Rita Des-
ti, futura tradutora de José Saramago e de Paulo Coelho, apresen-
ta-nos uma versão atualizada das Memorie postume di Brás Cubas 
(UTET, 1983), voltando ao título original, com atualização gráfi-
ca do nome, “Brás”, em prefácio sintético mas bastante atualizado 
criticamente, em que os pontos principais sobre a vida e a obra 
do autor são apresentados. Quanto ao romance em questão, por-
tanto, são lembradas as fontes mais citadas (o Eclesiastes, os Diá-
logos dos mortos, de Luciano, e, ainda, Leopardi e Schopenhauer). 
Afirma-se, neste caso, a filiação ao impressionismo literário, com 
a sua carga de memorialismo e de tintas tênues que equilibrariam 
o niilismo do romance. Para a tradutora,

[...] le Memorie, con l’artificio del racconto post mortem, appli-
cano lo straniamento all’io, rendono plausibile il mescolamen-
to costante dei piani temporali perché, nel suo rifugio fuori del 
tempo, l’autore è veramente, e in forma compiuta, narratore 
onnisciente. Non solo, lo svincolamento dall’urgenza del tempo 
gli consente un racconto aperto alla divagazione, all’apologo, al 
flash-back come anticipazione, alla descrizione del passato come 
di un futuro.30

30 Cf. M. de Assis, Introduzione a Memorie postume di Brás Cubas, traduzione 
del brasiliano di R. Desti, Turim: Einaudi, 1983, p. X. Notar a generalização 
do termo “brasiliano”, como se a língua fosse “brasileira”. Na verdade, seria 
correto “portoghese brasiliano”. “As Memórias, com o artifício da narrativa post 
mortem, aplicam o estranhamento ao eu narrativo e tornam plausível a mistura 
constante de planos temporais porque, no seu refúgio fora do tempo, o autor é 
verdadeiramente, e de modo completo, narrador onisciente. Não só; o libertar-
-se da urgência do tempo permite-lhe criar uma narrativa aberta à divagação, 
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Nessa edição, Desti declara o seu método de trabalho e o 
justifica, chamando a atenção para a particularidade estilística, 
principalmente quanto ao uso estratégico do lugar-comum e da 
frase feita como economia estilística:

Machado che scrive osservandosi mentre scrive, usando la frase 
fatta, il modo di dire banalizzante come accettazione di una con-
dizione di uomo incapace di alzarsi al di sopra della massa, ma che 
poi compie improvvisi la piroetta, il guizzo stilistico demarcatore 
della propria inconfondibile originalità, non è apparentemente 
autore difficile. Non lo è lessicalmente proprio perché non gioca 
sull’espressionismo linguistico, non inventa parole avendone fin 
di troppo di quelle che già esistono. Ma lo è invece stilistica-
mente perché il perfetto equilibrio di ogni sua frase, di ogni sua 
connessione aggettivo-sostantivo non ammettono inversioni, 
stravolgimenti, manomissioni. Per quanto me lo consentiva la 
norma italiana, ho cercato di essere fedele: sintatticamente oltre 
che lessicalmente. Quanto al lessico, ho conservato molte parole 
nella loro forma originaria: a cominciare dall’onomastica. Mi è 
parso che non avesse ormai più senso (se non nei casi di assoluta 
coincidenza, come Marcela-Marcella, Virgília-Virgilia, Prudên-
cio-Prudenzio, ecc.), in un mondo sempre più piccolo e avvezzo 
agli scambi internazionali, tradurre Biagio Cubas o Gioacchino 
Borba o, peggio ancora, rendere in un problematico italiano i 
nomi dei quartieri e delle strade di Rio de Janeiro che radio e 
televisione ci divulgano ogni giorno così come essi sono.
Basterà a giustificare questa nuova traduzione aver mantenuto al 
libro più intatto il suo intrinseco sapore.31

ao apólogo, ao flash-back como antecipação, à descrição do passado como do 
futuro.” (Trad. da autora.)

31 Ibidem, p. XI. “Machado, que escreve observando-se enquanto escreve, usando a 
frase feita, o modo de dizer banal como aceitação de uma condição que impede 
o homem de colocar-se acima da massa, mas que depois realiza piruetas improvi-
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Do comentário, podemos perceber a aproximação com os mo-
delos tradutórios e críticos contemporâneos. Já estamos próximos, na 
década de 1980, do mundo globalizado, com meios de comunicação 
mais ágeis, como o serão, a seguir, a internet e todos os motores de 
pesquisa e comunicação relativos à rede. Nas notas, há a informação 
sobre os autores que Machado convoca em nível intertextual, como 
Capistrano de Abreu, Pe. Bernardes, Garrett, assim como compare-
cem as definições, a modo de glossário, dos realia. Na tradução de 
moleques teremos uma atenuação dos negri, da tradução de Marchio-
ri, por negretti, sempre no capítulo XIII. A tendência já averiguada 
para o modelo tradutório de Marchiori mantém-se quanto às notas.

1.contos Não coloca nota. Traduz diretamente por scudi.

2. chácara Não coloca nota. Traduz diretamente por villa ou giar-
dino.

3. Barata  “In port. Scarafaggio.”

4. mucama Não coloca nota. Traduz diretamente por bambinaia.

5. tinhorão Não coloca nota. Traduz diretamente por verzura.

6. saudade Não coloca nota. Traduz diretamente por nostalgia.

7. moleques Não coloca nota. Traduz diretamente por negretti.

sadas, o impulso estilístico que demarca a sua inconfundível originalidade, não é, 
aparentemente, autor difícil. Não o é lexicalmente, porque, justamente, não joga 
sobre o expressionismo linguístico, não inventa palavras, já que possui em número 
até demasiadamente grande aquelas que já existem. Mas é autor estilisticamente 
difícil, porque o perfeito equilíbrio de cada uma das suas frases, de cada conexão 
adjetivo-substantivo não admite inversões, mudanças, violações. Até onde me con-
sentia a norma italiana, procurei ser fiel: sintaticamente e lexicalmente. Quanto ao 
léxico, conservei muitas palavras na sua forma originária: a começar pela onomás-
tica. Pareceu-me que não tivesse mais sentido (a não ser nos casos de absoluta coin-
cidência, como Marcela-Marcella, Virgília-Virgilia, Prudêncio-Prudenzio etc.), em 
um mundo sempre menor e habituado aos intercâmbios internacionais, traduzir 
Biagio Cubas ou Gioacchino Borba, ou, pior ainda, traduzir em um problemático 
italiano os nomes dos bairros e das estradas do Rio de Janeiro, que rádio e televisão 
nos divulgam todos os dias, assim como são. Será suficiente para justificar esta nova 
tradução ter mantido o livro mais intacto no seu sabor intrínseco.” (Trad. da autora.)
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A edição de 1991 da Rizzoli, sempre de Laura Marchiori, 
é a exata reedição daquela de 1953, com mudança do prefácio. 
O de Laura Marchiori apresentava um profundo conhecimento 
do autor, como observado; seguramente preferiu-se, em 1991, o 
reconhecimento internacional que Machado já merecia na déca-
da de 1990. O prefácio será a tradução de um ensaio de Susan 
Sontag,32 escrito para a revista The New Yorker, em 1990, em que 
a ensaísta, crítica e romancista americana efetivamente focaliza as-
pectos relevantes da biografia e da vasta obra do escritor, afirman-
do, a respeito de Memórias póstumas:

Conosco un solo esempio di autobiografia immaginaria, un ge-
nere affascinante che conferisce al progetto autobiografico una 
completezza ideale che, a conti fatti, è anche comica: il capolavo-
ro dello scrittore brasiliano Machado de Assis Memorie dall’aldilà 
(1880). Nel primo paragrafo del Capitolo I, “Morte dell’autore”, 
il narratore Biagio Cubas annuncia allegramente, “Io non sono 
veramente un autore defunto, ma un defunto autore”. Questa 
è la battuta che fa da cornice alla composizione del romanzo 
ed essa si riferisce alla libertà dello scrittore. Il lettore è invitato 
a partecipare al gioco secondo cui il libro in questione è una 
prodezza letteraria senza precedenti: memorie postume scritte in 
prima persona.33 

32 Cf. S. Sontag, “Afterlives: The Case of Machado de Assis”, in The New Yorker, 
May 7, 1990.

33 Cf. M. de Assis, Memorie dall’aldilà, Milão: Rizzoli, 1991, p. III. “Conheço 
apenas um exemplo de autobiografia imaginária, um gênero fascinante que 
confere ao projeto autobiográfico uma completude ideal que, feitas todas as 
contas, é também cômica: a obra-prima do escritor brasileiro Machado de 
Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas (1881). No primeiro parágrafo do 
capítulo I, ‘Morte do autor’, o narrador Brás Cubas anuncia alegremente: ‘Eu 
não sou verdadeiramente um autor defunto, mas um defunto autor’. Esta é 
a frase que emoldura a composição do romance e ela se refere à liberdade do 
escritor. O leitor é convidado a participar do jogo, segundo o qual o livro em 
questão é uma excelência literária sem precedentes: memórias póstumas escri-
tas em primeira pessoa”. (Trad. da autora.)
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Obviamente, não tendo sido atualizada a tradução, o nome 
do personagem é aquele da edição de 1953: Biagio Cubas e não 
Brás Cubas, como já aparece no título da edição de 1983. A ser 
sublinhado o fato lastimável de que uma editora importante como 
a Rizzoli praticamente ignore as mudanças no que se refere às 
técnicas de tradução, menosprezando o caráter histórico da língua 
italiana e do contexto brasileiro, em particular.

Mas a próxima tradução (Marcela mi amò per quindici mesi 
e undicimila scudi, niente di meno, Roma: Azimut, 2005) também 
apresentará problemas. Silvia Marianecci, a tradutora, declara o 
objetivo de “atualizar” o romance:

L’aspetto più temerario di questo progetto risiedeva senz’altro nel 
tentativo di rendere pretenziosamente attuale una materia così 
lontana, nel tempo e nello spazio, dai nostri orizzonti culturali, 
senza privarla delle sue specificità e del suo colore locale.34

O livro, de fato, apresenta uma capa muito moderna, ou 
pós-moderna, no sentido da mistura dos estilos, e muito colorida. 
O título da tradução é extremamente livre: trata-se da primeira 
frase do capítulo XVII, “Do trapézio e outras coisas”. Refere-se à 
famosa ironia machadiana, sobre os amores do jovem Brás Cubas, 
e contrasta, no título quase barroco, com o projeto que a tradutora  
apresenta. O projeto editorial segue o projeto tradutório, com o 
intuito flagrante de modernização do volume. Deve-se perguntar 
se Machado teve a mesma intenção, quanto ao projeto editorial 
da obra, o que não nos consta. Curiosas resultam as traduções de 

34 Cf. M. de Assis, Marcela mi amò per quindici mesi e undicimila scudi, niente 
meno, trad. e intr. de Silvia Marianecci, Roma: Azimut, 2005, p. 197. “O as-
pecto mais temerário deste projeto residia, sem dúvida, na tentativa de tornar 
atual, de modo pretensioso, matéria tão distante dos nossos horizontes culturais 
− no tempo e no espaço −, sem a privar da sua especificidade e da sua cor local.” 
(Trad. da autora.)
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mucama por tata (moderníssimo!) e de moleques por diavoli, um 
dos sentidos figurados da palavra, em registro popular.35

1.contos Não coloca nota. Traduz diretamente por scudi.

2. chácara Não coloca nota. Traduz diretamente por villa ou giardi-
no.

3. Barata “Barata in portoghese significa scarafaggio.”

4. mucama Não coloca nota. Traduz diretamente por tata.

5. tinhorão “Erba delle aracee (Caladium bicolor).”

6. saudade Não coloca nota. Traduz diretamente por nostalgia.

7. moleques Não coloca nota. Traduz diretamente por diavoli.

A nova proposta de tradução de Bucelli Martinozzi (Memo-
rie dell’aldilà, Barbès, 2010)  apresenta uma boa introdução, com 
breve cronologia biográfica e notas no final de um volume bem 
editado. A editora Barbès nasce em Florença a partir da Edson, 
iniciando com a literatura francesa, para depois afirmar-se, nestes 
breves anos, com os clássicos de todo o mundo, tendo como linha 
editorial a proposta de divulgar contextos estrangeiros e histórias 
que se cruzam, favorecendo a contaminação das culturas. É neste 
sentido que se propõe a introdução ao volume. Segundo o tradu-

35 A palavra moleque (do quimbundo mu’ leke, ‘menino’) tem dez significados 
básicos, dicionarizados: “(subs. masc.) 1. Bras., negrinho; 2. Bras., indivíduo 
sem palavra ou sem gravidade; 3. Bras., canalha, patife, velhaco; 4. Bras., 
menino de pouca idade; 5. CE pop., diabo; 6. Afr. jovem doméstico; (Adj.) 
7. engraçado, pilhérico, trocista, jocoso; 8. Bras., canalha, velhaco. 10. Zool. 
Aramandaia.” No texto machadiano, como referido anteriormente, o sentido 
é o terceiro: canalha, patife, velhaco, com valor de adjetivo (n. 7). [Cf. Novo 
Dicionário Aurélio da língua portuguesa, 2008, p. 1349]. Segundo o verbete de 
Il dizionario della lingua italiana, de G. Devoto e G. C. Oli, 1995, p. 1228, 
monelli possui dois sentidos básicos, sendo o primeiro aquele de acordo com 
o texto machadiano: 1. “ragazzo la cui vivacità, eccessiva e impertinente, può 
essere giudicata sfavorevolmente come grave difetto di educazione” e 2. Arc. 
“furfante, ladro”.
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tor, apresenta-se ao leitor italiano um autor fora dos esquemas de 
mercado. Nas suas palavras, sugere que,

Il lettore moderno, lungi dal lasciarsi ammansire, debba rifiuta-
re la normalità della cavalcatura, il morso e le briglie del merca-
to, e seguire invece in qualche modo un desiderio di bellezza au-
tentico, interiore. Che cerchi e scovi da sé, distinguendole dalle 
patacche, le pietre preziose nascoste tra gli scaffali, e nei libri 
stessi. Proporre questo romanzo è appunto scegliere di allonta-
narsi dai clamori della moda e condurre il lettore su una strada 
meno battuta ma forse più intrigante.36

Em relação ao corpus de lexemas escolhido, temos as seguin-
tes soluções:

1. contos Não coloca nota. Traduz diretamente por scudi.

2. chácara Não coloca nota. Traduz diretamente por villa e cortile.

3. Barata Em nota: in portoghese scarafaggio.

4. mucama Não coloca nota. Traduz diretamente por tata.

5. tinhorão
Transfere diretamente por  tinhorão e, na nota: Caladium, 
pianta tipica del Brasile, presente in Italia come pianta da 
appartamento.

6. saudade Não coloca nota. Traduz diretamente por nostalgia.

7. moleques Não coloca nota. Traduz diretamente por negri.  

36 M de Assis, Memorie dell’aldilà, trad. di S. Bucelli Martinozzi, Florença: Barbès, 
2010, p. 5. “O leitor moderno, longe de se deixar domesticar, deve recusar a nor-
malidade da cavalgada, a mordida dos freios do mercado e seguir, ao invés, seja 
como for, o desejo de beleza autêntico, interior. Que busque e descubra por si só, 
distinguindo-as das  quinquilharias, as pedras preciosas escondidas nas prateleiras 
e nos próprios livros. Propor este romance é justamente escolher se afastar dos 
clamores da moda e conduzir o leitor por uma estrada menos batida, mas, talvez, 
mais instigante.” (Trad. da autora.)
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A tradução é correta, tende à perspectiva comunicativa, 
com simplificação da retórica do autor, diversamente das propos-
tas de Marchiori e Desti, que comentamos anteriormente. Pelo 
corpus se compreendem também as escolhas tradutórias: tata para 
mucama, scudi para contos, negri para moleques.

Quincas Borba

Publicado inicialmente na revista A Estação, de junho de 
1886 a setembro de 1891, Quincas Borba sai em volume naquele 
último ano. A primeira tradução italiana, Gioachin Borba: l’uomo 
o il cane?, é realizada por Giuseppe Alpi  (Milão: Corticelli, 1930). 
O título, como em outras traduções estrangeiras (“Philosopher or 
Dog?”), assinala o jogo do nome atribuído tanto ao filósofo en-
sandecido quanto ao seu cão. Essa tradução apresenta o mesmo 
cuidado com a literalidade do texto (tradução semântica37), com 
a postura que havíamos já remarcado quanto ao trabalho anterior 
do tradutor, nas Memórias póstumas. Afirma Alpi:

In considerazione della grandezza dell’artista e del filosofo, ab-
biamo voluto tradurre il presente romanzo con uno scrupolo che 
a qualcuno parrà, e forse non senza ragione, eccessivo: anche 
in particolari in cui avremmo potuto ben correre o sorvolare. 
Abbiamo detto il perché: trattandosi di grandi, una fedeltà quasi 
assoluta al testo non pare mai considerarsi pedantesca.38  

37 A tradução predominantemente semântica respeita o estilo do autor e tende à 
literalidade das escolhas.

38 M. de Assis, Gioachin Borba: l’uomo o il cane?, trad. G. Alpi, Milão: Corticelli, 
1930, p. III. “Em consideração à grandeza do artista e do filósofo, quisemos 
traduzir o presente romance com um escrúpulo que a alguém parecerá, talvez 
não sem razão, excessivo; inclusive nos particulares sobre os quais poderíamos 
ter passado adiante, ou ignorado. Já dissemos o porquê: quando se trata dos 
grandes, uma fidelidade quase absoluta ao texto jamais parece pedante.” 
(Trad. da autora.)
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A tradução foi novamente proposta, em 1934, pela mesma 
editora, com o título de La fortuna di Rubiano, com um Proemio 
dell’autore alla seconda edizione, no qual se explica que, no novo 
volume, foram feitas algumas correções e que o título do livro é 
retirado do nome de um dos personagens de Memórias póstumas 
de Brás Cubas.39 O tradutor sublinha ser este o único nexo entre 
os dois romances, para ele muito diferentes quanto ao tipo de 
narrativa. 

Em 1967, Laura Marchiori apresenta uma tradução mais 
atualizada do Quincas Borba (Milão: Rizzoli), introduzindo a sua 
versão com um estudo de bem dez páginas sobre toda a obra, em 
que alcança o valor da intertextualidade da narrativa, realizado 
por meio do jogo de pergunta retórica e resposta crítica:

Qualcuno dirà che egli ha immesso nella propria opera troppi 
apporti letterari, e che la realtà vi si riflette attraverso strati di 
impressioni e di meditazioni già elaborate anteriormente e non 
generate insieme con la materia dell’opera.
A questo proposito, giova ricordare le dichiarazioni di Gide: “Se 
una pagina, una parola, un verso hanno esercitato un influsso sulla 
mia personalità, non hanno fatto altro che rivelare in me una parte 
ancora ignota di me stesso. Gli influssi agiscono per affinittà”.40

39 M. de Assis, La fortuna di Rubiano (Quincas Borbas), Milão: Corticelli, 1934, p. IV.
40 M. de Assis, Quincas Borba, trad. L. Marchiori, Milão: Rizzoli, 1967, p. 12. “Al-

guém dirá que ele inseriu na própria obra muitas fontes literárias, e que a realidade 
nela se reflete através das camadas de impressões e de ponderações já elaboradas 
anteriormente e não geradas juntamente com a matéria da obra. A este propósito, 
convém recordar as declarações de Gide: ‘Se uma página, uma palavra, um verso 
têm exercido influência sobre a minha personalidade, não fizeram outra coisa que 
revelar em mim uma parte ainda desconhecida de mim mesmo. As influências 
agem por afinidade.’” (Trad. da autora.)
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Na análise de Quincas Borba, Marchiori ressalta, como figuras 
principais, o “esquizofrênico” Rubião e a “atraente” Sofia, persona-
gem esta que a tradutora aproxima a Capitu, ressalvando, porém, o 
seu perfil feminino “degradado”. Sobre o tema da loucura, compara  
o autor carioca com Dostoievski, atormentado pelo mesmo mal de 
Machado. Se o autor russo descreveu a sua dolorosa obsessão por 
meio de numerosos personagens, Machado jamais deixou transpare-
cer, na sua vasta obra, um mínimo sinal da manifestação da doença. 
Marchiori, no entanto, surpreende, no romance que traduziu, uma 
descrição do “abismo da inconsciência”, em um daqueles momentos 
em que, segundo a tradutora, o cérebro machadiano seguramente se 
tornava rígido para resistir à ameaça dos ataques epiléticos. Cita como 
exemplo o capítulo CXXIX, que aqui colocamos em português:

Quando Rubião voltava do delírio, toda aquela fantasmagoria 
palavrosa tornava-se, por instantes, uma tristeza calada. A cons-
ciência, onde ficavam rastos do estado anterior, forcejava por 
despegá-los de si. Era como a ascensão dolorosa que um homem 
fizesse do abismo, trepando pelas paredes, arrancando a pele, 
deixando as unhas, para chegar acima, para não tombar outra 
vez e perder-se. (OC, I: 793).

Conclui Marchiori que a única alternativa que restou a Ru-
bião, para escapar ao alternar-se de convites e repulsas de Sofia, 
foi a loucura:

L’evasione nella beata incoscienza della follia è l’unica salvezza 
che rimane a Rubião, farneticante per le vie di Barbacena; e la 
follia domina col suo incanto sinistro le pagine più dense, più 
acute, più drammatiche di questo romanzo veramente sofferto.41

41 Ibidem, p. 14. “A evasão na beata inconsciência da loucura é a única salvação 
que resta a Rubião, delirante pelas vias de Barbacena; e a loucura domina com o 
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A última tradução, de Elena Tantillo (Quincas Borba, 2009), 
atenta aos códigos de época, aos aspectos semânticos do texto e ao 
particular estilo irônico, realiza uma moderada modernização da 
linguagem que, de qualquer modo, respeita o código histórico e 
estilístico do século XIX, ao mesmo tempo que traz para o leitor 
contemporâneo o gosto e o impacto que Machado desejava provo-
car.42 Como organizadora da edição, ressaltamos, na Introdução, 
a necessidade de uma inserção crítica do autor carioca no sistema 
cultural italiano. Quem não conhece Machado tende a associá-lo 
a autores românticos ou realistas, esperando um estilo já datado. 
O nosso objetivo foi o de chamar a atenção do leitor para as raízes 
ocidentais da narrativa machadiana, mostrando, ao mesmo tem-
po, o quanto de brasileiro há na sua prosa. Eis um exemplo: 

Le prime traduzioni dell’opera di Machado sembrano rispondere 
più a scelte individuali che a una domanda effettiva o a una ten-
denza letteraria particolare, con funzioni precise rispetto al siste-
ma generale. Ma è doveroso notare che la terra di Manzoni e di 
Leopardi, per non parlare di Dante, è molto presente nell’opera 
machadiana a livello tematico, intertestuale, e non solo. Molto 
del pessimismo e del nichilismo di Machado provengono dalle 
stesse radici leopardiane, per esempio. In tempi più vicini a noi 
possiamo dire, inoltre, che l’assurdo mondo pirandelliano delle 
maschere e delle apparenze, così come l’uomo sotterraneo di Sve-
vo sono già in qualche modo preannunciati nella sua opera.43

seu encanto sinistro as páginas mais densas, mais agudas, mais dramáticas deste 
romance verdadeiramente sofrido.” (Trad. da autora.)

42 Tantillo fez a sua tese de licenciatura e de mestrado sobre Machado de Assis, além 
de ter frequentado cursos específicos sobre o autor na Sapienza, Universidade 
de Roma. Conhecia bem o estilo do autor e a sua língua literária, assim como a 
bibliografia crítica estudada ao longo de sua formação. A tradução foi feita sob a 
nossa supervisão.

43 Cf. S. N. Salomão, “Quincas Borba in Italia”, prefácio a M. de Assis, Quincas 
Borba, cit., p. 7. “As primeiras traduções da obra de Machado parecem responder 
mais a escolhas individuais do que a um apelo do mercado ou a uma tendência 

p14_MIOLO_Machado.indd   351 09/08/2019   15:48:28



352 Machado de Assis e o cânone ocidental: itinerários de leitura

Integra o volume um posfácio do professor José Luís 
Jobim,44 crítico machadiano, com um estudo específico sobre o 
romance, aprofundando, principalmente, o Humanitismo no âm-
bito do cientificismo do século XIX.

Dom Casmurro

Quanto a Dom Casmurro, é o segundo romance de Ma-
chado de Assis mais traduzido na Itália. Começa-se na década de 
1930 com Alpi (Istituto Cristoforo Colombo, 1930), chega-se aos 
anos 1950, passados vinte e quatro anos, com Liliana Borba (F.lli 
Bocca, 1954) e Marchiori (Biblioteca Universale Rizzoli, 1958). 
Esta útima tradução a pouca distância é uma exceção, no quadro 
geral das traduções machadianas. Dela, há uma reedição em 2001 
– após cinquenta anos da primeira publicação –, que, embora te-
nha envelhecido bem menos que a de Alpi, até porque é mais 
recente de 28 anos, não se justifica. Quanto ao prefácio de Alpi, 
confirma-se a total veneração do tradutor. Vejamos um trecho da 
sua pequena introdução:

Don Casmurro, capolavoro dei suoi capolavori, che vede oggi la 
luce in italiano, è stato definito da taluno un libro crudele. No, 
non è un libro crudele: amaro e doloroso certamente; ma non 
crudele, se non è crudeltà mostrare agli uomini quel che essi 
sono. O Machado de Assis, solitario e mite e buono, forse inge-
nuo, io lo so, nella vita tumultuosa e tentacolare della tua mul-

literária particular, com funções precisas em relação ao sistema [literário] geral. 
Todavia, deve-se observar que a terra de Manzoni e de Leopardi, para não falar de 
Dante, está muito presente na obra machadiana em nível temático, intertextual, 
e não só. Muito do pessimismo e do niilismo de Machado provêm das mesmas 
raízes leopardianas, por exemplo. Quanto ao período mais recente, podemos di-
zer, por outro lado, que o absurdo mundo pirandelliano das máscaras e das apa-
rências, assim como o homem subterrâneo de Svevo são preanunciados na sua 
obra, de qualquer modo.” (Trad. da autora.)

44  J. L. Jobim, in Ibidem, posfácio, pp. 315-22.
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ticolore e sfolgorante città, tu non avresti potuto mai far male, 
fare una cosa crudele! Tu che non schiacciasti mai una mosca, 
voluntariamente, nè una formica nè una farfalla, o buon cristia-
no incredulo, o schivo notomizzatore della psiche umana.45

Alpi, com instinto profético, embora reconheça que Macha-
do tenha sido amado pelos mais íntimos e pelos colegas de arte, 
sublinha que ainda não havia merecido no seu país a “apoteose” 
que mereceria um dia. Como epígrafe ao volume, traduz uma 
poesia de Machado, “Mundo interior”, da coletânea Ocidentais.

Na tradução de Liliana Borba, há apenas uma apresenta-
ção do autor e do romance na orelha do volume. Este, no entan-
to, muito bem editado, com capa dura, insere-se na “Biblioteca 
Mondiale Bocca”, subdividida, por sua vez, em outras numerosas 
coleções dedicadas praticamente aos vários países. Entre os escri-
tores traduzidos em 1954, a coleção apresenta: Graciliano Ramos, 
S. Buarque de Holanda, M. A. de Almeida, J. Lins do Rego, Ciro 
dos Anjos, G. Freyre e S. Lopes Neto, ao lado de uma coletânea 
de poetas. Machado, portanto, está muito bem acompanhado e 
assim é caracterizado, ao lado de Dom Casmurro, na referida ore-
lha: “Genialità creativa, potenza di evocazione e di espressione, 
uno stile sobrio e preciso, furono le sue doti principali”.

Quanto a Marchiori, apresentará estudo semelhante ao 
que já realizara para o Memórias póstumas de Brás Cubas e o 
Quincas Borba, ressaltando, neste caso, a aproximação com os 

45 M. de Assis, Don Casmurro, trad. G. Alpi, Piacenza: Istituto Cristoforo Colombo, 
1930, pp. V-VI. “A Dom Casmurro, a maior das suas obras-primas, que hoje vem 
à luz em italiano, alguém definiu como obra cruel. Não, não é um livro cruel: 
amargo e doloroso, certamente; mas não cruel, se não é crueldade mostrar aos 
homens o que eles são. Ó, Machado de Assis, solitário, benévolo e bom, talvez 
ingênuo, eu sei, na vida tumultuosa e tentacular da sua cidade multicolor e fulgu-
rante, você jamais poderia fazer mal, fazer algo cruel! Você, que não esmagou ja-
mais uma mosca voluntariamente, nem uma formiga, nem uma borboleta, ó bom 
cristão incrédulo, ó esquivo anatomista da psique humana.” (Trad. da autora.)
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autores ingleses: do “desumano sarcasmo” de Swift, à maliciosa 
ironia de Fielding, ao “humorismo grotesco” de Dickens até o 
“sorriso melancólico de Lamb”. Repete o conceito, oriundo do 
estudo anterior, de que Luciano, Lucrécio e Montaigne seriam 
os autores que, respectivamente, teriam despertado a bizarria, 
o pessimismo e a introspecção próprias do autor carioca. Mar-
chiori está bem consciente de que a figura feminina de Capitu é 
dominante. Do comentário, percebe-se que a tradutora adota o 
ponto de vista do narrador em primeira pessoa, Dom Casmurro. 
No entanto, não deixa de observar que a narrativa deixa muitas 
dúvidas no leitor:

[…] è Capitu, il personaggio terribilmente femminile nel senso 
peggiore della parola, indimenticabile con gli ‘occhi di risacca’, 
con le arti sottili dell’istintiva e pure raffinata dissimulazione. 
[…] Machado, […] con spirito ironico e allusivo fa intendere as-
sai più di quanto non dica, nella continua alternativa di sorprese 
psicologiche…46

A tradução de Manzi e de Nachbin (Fazi Editore, 1997) 
toma a tradução de Marchiori como modelo, apenas atualizan-
do tempos verbais, usos linguísticos, adaptando, enfim, o tra-
balho da década de 1950, como examinaremos no item 3.2.3. 
Nos créditos, os dois aparecem como tradutores, e apenas numa 
nota bibliográfica colocada no final do volume surge um “agra-
decimento” a Laura Marchiori, “la cui versione del Don Cas-
murro ci è stata in più occasioni di guida per sciogliere i nostri 

46 M. de Assis, Don Casmurro, trad. L. Marchiori, Milão: B.U.R, Rizzoli, 1958, 
p. 6. “[…] é Capitu, a personagem terrivelmente feminina, no sentido pior da 
palavra, inesquecível com os ‘olhos de ressaca’, com a arte sutil da dissimulação 
instintiva e refinada. [...] Machado, […] com espírito irônico e alusivo, sugere 
muito mais de quanto não diga, na contínua alternativa de surpresas psicológi-
cas.” (Trad. da autora.)
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dubbi”.47 Toda a tradução é uma cópia com pequenas mudanças, 
caracterizando uma situação, praticamente, de plágio. Teria sido 
mais profissional declarar que atualizaram a boa tradução de 
Marchiori, e seriam julgados positivamente por esse esforço. A 
proposta é reeditada em 2014, mas, desta vez, desaparece o pre-
fácio com o “agradecimento” a Marchiori. Pode ser que o recente 
trabalho de crítica e de esclarecimento teórico – nas publicações 
especializadas e nos congressos – esteja funcionando, mas ainda 
de modo incompleto. Continuamos a esperar que se declare que 
se tomou como base a tradução de Laura Marchiori, com pou-
quíssimas alterações.

Na última proposta, com tradução e prefácio de Guia Boni, 
sublinham-se alguns eixos de leitura do romance, como o fato de 
tratar-se de memórias, o caráter simpático do narrador-persona-
gem, que se apresenta com as suas fraquezas, como um anti-herói, 
segundo a avaliação da tradutora, para depois, numa segunda lei-
tura, aparecer como alguém que se vinga da mulher que ele consi-
derava uma adúltera traidora. Boni cita apenas o ensaio de Helen 
Caldwell48 para justificar a mudança de ponto de vista da crítica 
brasileira, o que é correto, em parte:

Poi negli anni Sessanta, anni del femminismo, Helen Caldwell, 
una studiosa norteamericana, ne ha tentato un’altra lettura […]. 
E accanto a una spiegazione sociologica, la relazione tra Bento e 
Capitù era destinata al fallimento perché di ceti sociali diversi, è 
interessante l’approccio divergente.49

47 M. de Assis, Don Casmurro, trad. G. Manzi e L. Nachbin, Roma: Fazi, 1997, p. 294.
48 Cf. H. Caldwell, O Otelo brasileiro de Machado de Assis [1967], cit. 
49 G. Boni, prefácio a M. de Assis, Don Casmurro, Cagliari: Fabula, 2006. p. 10. “A 

seguir, nos anos sessenta, anos do feminismo, Helen Caldwell, uma estudiosa norte-
-americana, tentou uma outra leitura […]. E, ao lado de uma explicação sociológica, 
a relação entre Bento e Capitu estava destinata à falência porque de camadas sociais 
diversas, sendo interessante a perspectiva divergente.” (Trad. da autora.)  
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A partir da década de 1990, como já observado, chama-se 
muito a atenção para o caráter alusivo do romance, para o jogo do 
narrador-personagem com as estratégias do autor, e para o fato  de 
haver um realismo enganoso na obra. Podemos concluir atestan-
do que, à parte os paratextos e os estudos das histórias literárias, 
só muito recentemente Machado começa a merecer uma inserção 
crítica na cultura italiana.50 A comparação diacrônica, por outro 
lado, elucida como tanto a imagem do autor como a da cultura 
brasileira e do seu léxico tenham ganhado, ao longo do tempo, 
uma melhor compreensão, confirmando algumas estratégias tra-
dutórias. Na primeira década do século XXI, Machado debruça-
-se sobre a Itália, a respeito da qual ele lamentara um dia “não 
haver pisado esse solo tão amassado de história e de poesia”.51

3.2. As traduções italianas: sistema retórico e códigos de  
época entre duas línguas e duas culturas

Quanto à análise da qualidade e do método da tradução, o tra-
balho envolve o plano da expressão do texto de origem (do prototexto) 
e a sua recodificação a partir dos meios oferecidos pela outra língua 
e pela outra cultura no plano expressivo da tradução. Se a recodi-
ficação é um trabalho prevalentemente linguístico e formal, a 
transposição está ligada à compreensão da estrutura conteudísti-
ca do texto e do seu modelo poético, sendo um processo predo-
minantemente criativo.52 Nesse sentido, o modelo proposto por  

50 Cf. S. Netto Salomão, Machado de Assis: do ‘Morro do Livramento’ à Cidade das 
Letras, Viterbo: Sette Città, 20123.

51 Cf. C. Virgilio (org.), Correspondência de Machado de Assis com Magalhães de 
Azeredo, cit., p. 96.

52 Muitos são os estudiosos que compartilham essa posição. Cf. S. Basnett, La tra-
duzione, teoria e pratica [1980], Milão: Bompiani, 1993; U. Eco, Dire quasi la 
stessa cosa, esperienze di traduzione, Milão: Bompiani, 2003. 
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Eugene Nida53 ilustra graficamente o trabalho linguístico de 
análise e de recodificação da língua e do sistema semântico do 
texto, mas também tudo aquilo que transcende esse aspecto: 

Jakobson, num célebre e pioneiro estudo de 1959 sobre a 
tradução, afirmava que traduzir é manter a equivalência na dife-
rença. Para que isso aconteça, dois códigos diversos, duas línguas 
e duas culturas diferentes devem manter um nível de equivalên-
cia no respeito pelo código de época do autor, com o seu léxico 
próprio, sua ideologia, seu sistema retórico e, ao mesmo tempo, 
o acesso daquele texto ao leitor da língua e da cultura de chega-
da. Recentemente, Peter Torop, professor e semiólogo da escola 
de Tartu, na Estônia, propôs um método com o qual muito nos 
identificamos nos nossos cursos e nos nossos trabalhos de teoriza-
ção sobre a tradução. O trabalho foi traduzido em italiano com o 
título de “Tradução total” (La traduzione totale).54     

Sendo a tradução – muitas vezes conhecida como Trans-
lation studies – um campo recente de investigação científica, é 
comum a sinonímia de termos que se referem a essa disciplina.  

53 Cf. E. Nida e C. Taber, The Theory and Practice of Translation, Leiden: E. J. Brill, 
1969, p. 484.

54 Cf. P. Torop, La traduzione totale, cit.
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É importante ressaltar que se trata de um âmbito interdiscipli-
nar e que, à expressão “ciência da tradução”, prefiro “estratégias e 
métodos de tradução”, como nomenclatura de um trabalho que 
exige grande especialização linguística, mas, também, em teoria 
da literatura, e estudos culturais (Cultural studies). A ideia de “tra-
dução total” refere-se a esse aspecto, e, neste item, as nossas aná-
lises levam em consideração essas observações. Por outro lado, o 
estudo de traduções italianas dos principais romances de Macha-
do de Assis, assim como a orientação editorial do Quincas Borba,55 
em 2009, reforçaram o meu entendimento de que o trabalho de 
tradução e o consequente trabalho de crítica da tradução são, no 
fundo, uma atividade de confronto entre duas culturas, dois con-
textos históricos e a tradição retórica de uma literatura e de um 
autor, quando se trata de tradução literária.  

Entendemos por sistema retórico de um autor aquele me-
canismo responsável pela identidade do texto e da sua estratégia 
discursiva, como alguma coisa originária e não derivada. Em Ma-
chado de Assis, esse sistema relaciona-se com a complexa ironia 
expressa na sua construção verbal, realizada a partir da interdis-
cursividade, da dialogia, da dialética e do contraste ou contraposi-
ção, como já estudado nos capítulos anteriores, e como o próprio 
Machado nos ilustra no seguinte exemplo do Esaú e Jacó, em que 
o leitor é chamado em causa:

Francamente, eu não gosto de gente que venha adivinhando e com-
pondo um livro que está sendo escrito com método. A insistên-
cia da leitora em falar de uma só mulher chega a ser impertinente.  
Suponha que eles deveras gostem de uma só pessoa; não parecerá 
que eu conto o que a leitora me lembrou, quando a verdade é que 

55 Cf. M. de Assis, Quincas Borba, org. e prefácio de S. Netto Salomão, trad. de E. 
Tantillo, cit.
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eu apenas escrevo o que sucedeu e pode ser confirmado por dezenas 
de testemunhas? Não, senhora minha, não pus a pena na mão, à 
espreita do que me vissem sugerindo. Se quer compor o livro, aqui 
tem a pena, aqui tem o papel, aqui tem um admirador; mas, se quer 
ler somente, deixe-se estar quieta, vá de linha em linha; dou-lhe que 
boceje entre dous capítulos, mas espere o resto, tenha confiança no 
relator destas aventuras. (OC, I: 982-83).56

De acordo com esta perspectiva, as frases machadianas são 
interrogativas, coloquiais e construídas, em grande parte, por líto-
tes que ajudam a sustentar o tom dubitativo e de constante rela-
tividade com o qual o autor indaga a realidade ao seu redor, com 
forte ênfase nas questões psicológicas. Assim, teremos orações do 
tipo: “caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada; 
temente às trovoadas e ao marido”; ou, ainda: “Se não era bonita, 
também não era feia”, ambas retiradas do Memórias póstumas de 
Brás Cubas, dos capítulos XI e XII, respectivamente. Qualquer 
proposta tradutória que não leve em consideração as lítotes,57 por 
exemplo, será contrária ao estilo machadiano, ocasionando uma 
perda significativa do ponto de vista do rendimento poético 
da tradução. No trabalho de crítica da tradução emergem, por 
outro lado, características do autor que a tradução revela a partir 
daquele trabalho minucioso de confronto com todas as estratégias 
da produção estrutural de um texto artístico: do plano linguístico 
propriamente dito (sinonímia, campo metafórico, pontuação) 
àquele mais abrangente do sentido. Se o tradutor não domina a 
hermenêutica do texto, se não sabe interpretar, não saberá traduzir 
e geralmente falha nos momentos cruciais do texto.

Sendo Machado de Assis um autor do século XIX, ana-
lisaremos alguns exemplos de conservação, ou não, de aspectos 

56 Cf. M. de Assis, “Esaú e Jacó”, in Obras completas, vol. I, cit., pp. 982-83.
57 Cf. H. Martins, “A litotes em Machado de Assis”, in A rima na poesia de Carlos 

Drummond de Andrade e outros ensaios, op. cit., pp. 309-33.
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histórico-culturais e linguísticos (que se devem preservar ou, pelo 
contrário, modernizar); questões, portanto, relativas à inter-re-
lação dos códigos de época com os códigos linguísticos, quanto 
a traduções dos séculos XX e XXI. A nossa perspectiva parte da 
consideração de uma tradução e da sua crítica como fenômeno 
global, portanto, interdisciplinar e marcado culturalmente. Anali-
saremos, igualmente, questões relativas à edição, algumas vezes já 
discutidas no capítulo 3.1, relativo aos paratextos. Estes exemplos 
são modelares, representando situações que se repetem em obras 
de autores de língua portuguesa.

O primeiro tema que se coloca, assim, é aquele da língua, 
no que se refere à recriação desta palavra historicamente marcada. 
A tarefa do tradutor deve ser a recriação da relação historicamente 
viva do autor com a linguagem literária do seu tempo, oferecen-
do-nos, o mais possível, a dimensão da sua originalidade. Deve-se 
abandonar, portanto, soluções que, pelo contrário, evidenciem o 
envelhecimento e a “usura” da língua, porque se deve privilegiar  
o uso que o autor fez da língua no seu tempo. 

3.2.1. Memorie postume di Braz Cubas; Memorie dall’aldilà;  
Marcela mi amò per quindici mesi e undicimila scudi, niente di meno58

Podemos partir, justamente, do modelo tradutório, levando 
em consideração o que, em geral, chamamos de “unidades de 
tradução”.59 Quanto ao projeto de modernização de Memórias 
póstumas de Brás Cubas, como afirmamos anteriormente, não 
pode significar um desrespeito à semiose do romance. De modo 
que, em alguns exemplos interlinguísticos, as alterações parecem 
forçadas, gratuitas e não funcionais. Logo na abertura do 

58 As obras estão indicadas pelas iniciais, entre parênteses, nas citações; respectiva-
mente: MPBC, MDA, MMAPQMEUSNDM. (N. da R.).

59 Cf. F. Alves, “Unidades de tradução: o que são e como operá-las”. In PAGANO, 
et al., Traduzir com autonomia, estratégias para o tradutor em formação, São Paulo: 
Contexto, 2000, pp. 29-38.
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romance, no primeiro capítulo, “Óbito do autor”, encontramos 
este exemplo:

M. de Assis, 1881 – “Óbito do autor”:
Algum tempo hesitei60 se devia abrir estas memórias pelo princípio 
ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou 
a minha morte. (OC, v. I, p. 513).

L. Marchiori, 1953 – “Morte dell’autore”:
Ho esitato alquanto prima di decidere se dovessi iniziare queste me-
morie dal principio o dalla fine, cioè: se dovessi mettere prima la 
mia nascita o la mia morte. (MDA, p. 17).

S. Marianecci, 2005 – “Morte dell’autore”:
Ho pensato a lungo se iniziare queste memorie dall’inizio o dalla 
fine, cioè se cominciare in primo luogo dalla mia nascita o dalla mia 
morte. (MMAPQMEUSNDM, p. 7).

Do ponto de vista do português contemporâneo, a frase 
machadiana é ainda atual, na norma culta da língua. O imperfeito 
composto (se devia abrir) é uma característica estilística do autor e 
enfatiza, nesta ou em qualquer frase do português, a dúvida inicial 
da oração expressa pelo verbo “hesitar” e pelo tempo gasto pelo 
narrador: “algum tempo”.  Quando existe a correspondência em 
italiano, como no caso do verbo “esitare”, não se compreende por 
que eliminá-lo. Do mesmo modo, a expressão “se iniziare”, sem-
pre no caso da segunda proposta de tradução, efetivamente torna 
a frase mais ágil em italiano, mas, ao longo do texto, o processo 
vai simplificando muito o estilo e o sentido “arrastado” que é pró-
prio dos mortos, já que o narrador, como se sabe, é um “defunto 
autor”. De modo que o imperfeito deveria ser mantido.

60 As marcas no texto são nossas, para indicar os diversos fenômenos comentados.
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Uma outra unidade de tradução do romance é o capítulo 
IX, “Transição”, que merece um comentário a propósito da ques-
tão da diacronia. Vamos comparar, neste exemplo, duas traduções 
mais contemporâneas e mais próximas no tempo: a de Rita Desti 
e a de Silvia Marianecci:

M. de Assis, 1881 – “Transição”:
E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior 
transição deste livro. Vejam: o meu delírio começou em presença 
de Virgília; Virgília foi o meu grão pecado da juventude; não há 
juventude sem meninice; meninice supõe nascimento; e eis aqui 
como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, 
em que nasci. Viram? [...] De modo que o livro fica assim com 
todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na ver-
dade era tempo. Que isto de método, sendo, como é, uma cousa 
indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensó-
rios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá 
da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a 
eloquência, que há uma genuína e vibrante, de uma arte natural 
e feiticeira, e outra tesa, engomada e chocha. Vamos ao dia 20 de 
outubro. (OC, v. I, p. 525).

R. Desti, 1983 – “Transizione”: 
E guardate ora con che destrezza, con che arte faccio la più gran-
de transizione di questo libro. Guardate: il mio delirio cominciò 
in presenza di Virgilia; Virgilia fu il mio gran peccato di gioventù; 
non c’è gioventù senza infanzia; l’infanzia presuppone la nascita; 
ed ecco qui come arriviamo, senza sforzo, al giorno 20 ottobre 
1805, in cui io nacqui. Avete visto? nessuna giuntura apparente, 
nulla che svii l’attenzione moderata del lettore: nulla. In modo 
che al libro restano tutti i vantaggi del metodo, senza la rigidità del 
metodo. In verità era tempo. Che questa storia del metodo, essen-
do com’è, una cosa indispensabile, è tuttavia meglio averlo senza 
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cravatta né bretelle, ma un po’ in libertà e senza legami, come chi 
non si cura della vicina di fronte, né dell’ispettore di quartiere. È 
come l’eloquenza: ce n’è una genuina e vibrante, di un’arte natu-
rale e incantevole, e un’altra tesa, inamidata e insipida. Passiamo 
al giorno 20 ottobre. (MPBC, p. 30).

S. Marianecci, 2005 – “Correlazione”:
E guardate ora con quale abilità, con quale arte, faccio la più 
grande correlazione di questo libro. Dunque, il mio delirio è co-
minciato in presenza di Virgilia; Virgilia è stata il mio grande 
peccato di gioventù; non c’è gioventù senza fanciullezza; la fan-
ciullezza presuppone la nascita; ed ecco come siamo arrivati senza 
sforzo al 20 Ottobre 1805, giorno in cui nacqui. Visto? Nessun 
nesso apparente, niente che svii l’attenzione del lettore, niente. 
In questo modo il libro mantiene tutti i vantaggi della norma, 
senza la rigidità della norma. Francamente, era ora. Pur essendo il 
metodo una cosa indispensabile, è tuttavia meglio lasciarlo senza 
cravatta e bretelle, vestito leggero e in libertà, come chi non bada 
alla vicina che gli abita davanti, o all’ispettore di quartiere. È come 
l’eloquenza: ce n’è una genuina e vibrante, di un’arte naturale e 
magica, e un’altra rigida, inamidata e vuota. Andiamo al 20 otto-
bre. (MMAPQMEUSNDM, p. 22).

Todo o romance, como se sabe, é dominado pela função 
fática e conativa, por meio da relação de ironia e autoironia es-
tabelecida pelo narrador-interlocutor no diálogo desenvolvido 
através da voz de um simpático causeur, podendo-se falar de uma 
verdadeira função interlocutória do narrador. Desse modo, o nar-
rador estabelece com o leitor um jogo de cumplicidade e para-
doxal distanciamento, fazendo-o participar da narrativa com os 
demais personagens, mas alertando-o sempre para o fato de que 
está lendo. É importante, portanto, manter o tom coloquial das 
expressões usadas por Machado, do tipo: “E vejam [...]. Vejam: o 
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meu delírio começou... [...] e eis aqui como chegamos nós [...]. 
Viram? [...]. Vamos ao dia 20 de outubro”. 

Se confrontarmos essas elocuções com as traduções mais 
remotas no tempo, passamos do “si veda”, de Silva (1928), e do 
“ora vedete un po’”, de Alpi (1929), aos mais coloquiais “guarda-
te”, a partir de Marchiori (1953). Do mesmo modo, o “Viram?”, 
conclusivo, é traduzido com o “È chiaro?”, de Silva, e o afirmativo 
“Avete visto.”, de Alpi. Nesse sentido, Marchiori e Desti (1983) 
mantêm o registro linguístico e o mesmo nível de correlação, com 
“avete visto?”, e Marianecci (2005) e Bucelli Martinozzi (2010) 
simplificam com “Visto?”, sendo que Marianecci troca a segunda 
expressão, “Vejam”, por “Dunque”. São pequenos detalhes que, 
no final, contam muito, porque a língua de Machado envelheceu 
pouco. E, hoje, diríamos exatamente como nos trechos evidencia-
dos, sem que haja necessidade de uma excessiva “modernização” 
italiana, mais apropriada a outro tipo de interação verbal.

Outra unidade de tradução é o próprio título, “transição”, 
que pode ser perfeitamente traduzido com “transizione”, tradução 
literal, portanto. Marchiori prefere “salto”, Marianecci, “correlazio-
ne”, e B. Martinozzi, “Il balzo”, que não correspondem ao senti-
do da palavra “transição”, nem tampouco ao sentido do capítulo, 
proposto pela irônica ambiguidade machadiana. Para evitar um 
processo de hipertradução, ou seja, de escolha de um único signi-
ficado, quando há muitos, o tradutor deveria manter-se em equi-
líbrio; principalmente quando a transferência interlinguística lhe 
permite: “transição > transizione”. Este trecho, um dos mais citados 
de Machado em função não só do seu efeito metalinguístico, como 
também da sua própria teoria sobre o método, palavra-chave no 
momento de entrada de teorias cientificistas no Brasil, apresentará 
outras curiosidades. Na frase: “De modo que o livro fica assim com 
todas as vantagens do método, sem a rigidez do método”, na tradu-
ção de Marianecci a palavra “método” é traduzida como “norma”, 
talvez para evitar a repetição da palavra, uma vez que a tradutora, 
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no mesmo capítulo, também usa a palavra “metodo”. Acontece que 
a repetição é desejada por Machado. A ênfase na questão do método 
é proposital e faz parte do sistema semiótico do texto, já que Ma-
chado começa, nesse romance, a sua teoria do Humanitismo, forte 
crítica aos sistemas cientificistas, rígidos e com metodologia bem 
delimitada. Portanto, a “modernização” do texto machadiano só 
pode ser feita de forma muito sutil e a partir do domínio da língua 
do escritor. Sua linguagem não apresenta, de modo algum, uma 
fisionomia uniforme, estável e coerente; decorrência do seu caráter 
eminentemente criador e expressão, veículo e instrumento de um 
psiquismo solicitado por múltiplas camadas sociais, culturais e pro-
fissionais; decorrência, também, de sua convivência com indivíduos 
de áreas as mais diferenciadas do português do Brasil e de Portugal, 
como já evidenciado antes. 

Capítulo XXI:
 

M. de Assis, 1881 – “O Almocreve”:
– Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve.

M. Silva, 1928 – “Il mulattiere”:
– Guardi un po’ che pericolo ha corso Vostra Signoria – fece il 
mulattiere.

G. Alpi, 1929 – “Il mulattiere”:
– Si è salvato da un bel pericolo – disse il mulattiere.

L. Marchiori, 1953 – “Il mulattiere”:
– Vossignoria l’ha scampata bella, – disse il mulattiere.
R. Desti, 1983 – “Il mulattiere”:
– L’ha scampata bella, disse il mulattiere.
S. Marianecci, 2005 – “Il mulattiere”:
“Guardi che vossignoria sel’è scampata bella”, disse il mulattiere.
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 Este exemplo ilustra um grande problema para o tradutor 
do português. A questão dos pronomes de tratamento. Nessa frase 
exclamativa do almocreve que escolhemos como modelo, o sabor 
está no pronome de tratamento “vosmecê”, aliado ao verbo “esca-
par”. Escapar de um perigo, evitá-lo, dito em linguagem coloquial. 
O “vosmecê”, que deriva do “vossa mercê”, usado até o século XVI 
para significar fidalguia, é corretamente traduzido por “vossignoria” 
nas versões de Marchiori e Marianecci. Silva usa a forma oitocentis-
ta “Vostra Signoria”; Alpi e Marchiori evitam o uso do pronome.

3.2.2.  Gioachin Borba; La fortuna di Rubiano; Quincas Borba61

No romance, talvez aquele em que Machado melhor con-
segue unir a perspectiva psicossocial dos seus personagens à sua 
dimensão linguística, muitos são os exemplos que exigem com-
petência técnica e profundo conhecimento das duas culturas em 
confronto. Vejamos alguns exemplos, retirados das três traduções.

Capítulo 1:

M. de Assis, 1891: 
Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha 
para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu re-
cente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a 
enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até 
o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.

G. Alpi, 1930: 
Che era egli mai un anno prima? Un maestruculo. Che è oggi? Un 
capitalista. Esamina bene sé stesso, guarda le sue babbucce (certe 
babbucce di Tunisi, che gli ha regalate un nuovo amico, Cristiano 

61 Sobre o título consultar pp. 40 e 120.
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Paglia), guarda la casa e il giardino, la baia, i colli e il cielo; e tutto, 
dalle babbucce al cielo, è compreso in quel medesimo sentimento 
di proprietà.

L. Marchiori, 1967: 
Che cosa era lui un anno prima? Un professore. Che cos’è oggi? 
Un capitalista. Rubião volge lo sguardo sulla sua persona, sulle 
pantofole (certe ciabatte tunisine regalategli da un amico di data 
recente: Cristiano Palha), guarda la casa, il giardino, la baia, i colli 
e il cielo; e tutto, dalle pantofole al cielo, è compreso nella stessa 
sensazione di possesso.

E. Tantillo, 2009: 
Cos’era, un anno fa? Un insegnante. E adesso cos’è? Un capitalista. 
Si guarda, guarda le pantofole (certe pantofole di Tunisi, che gli ha 
regalato un nuovo amico, Cristiano Palha), guarda la casa, il giar-
dino, l’insenatura, le colline e il cielo; e tutto, dalle pantofole fino 
al cielo, tutto rientra nella stessa sensazione di possesso.

Neste exemplo, estamos diante do valor diverso que a pa-
lavra “professor” possui nas duas línguas. Aparentemente banal, 
tem grande significado no romance. No contexto brasileiro, um 
bacharel que exerce a profissão é um professor, porque tem a licença 
para fazê-lo. É um bacharel e um licenciado. No Brasil, chama-se 
“professor” do mestre de escola primária ao professor universitário. 
Na Itália, o professor é geralmente quem vence um concurso, sendo 
titular de uma cátedra. Como o trecho opõe “professor” a “capita-
lista”, significando aqui uma profissão humilde oposta a uma outra 
categoria mais rica, que sequer é uma profissão, e como sabemos que 
Rubião era um professor do primeiro nível (“jardim de infância”, 
“scuola materna”, em italiano), Alpi escolhe “maestruculo” para dar 
o sentido pejorativo. A questão é importante porque esta é uma das 
lexias do texto que opõe dois mundos e dois eixos de valores: o do 
dinheiro que produz dinheiro e não trabalho, expressa pelo termo 
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capitalista; e o do trabalho com o seu corolário de valores, expressa 
pela profissão de professor. A melhor tradução é encontrar um termo 
neutro e abrangente como “insegnante”, que respeita o sentido do 
texto nos diversos níveis que assinalamos. Notem-se, igualmente, 
os nomes próprios, que atualmente são deixados na língua de ori-
gem (Palha e não Paglia). O real sentido de “enseada”, que não é 
exatamente “baía”, é também um problema para o tradutor, que 
deve escolher entre uma palavra mais conhecida, baia, e outra mais 
correta do ponto de vista geográfico e usada por Machado: insena-
tura. A palavra “babbucce”, por sua vez, envelheceu em italiano e é 
traduzida por “pantofole”, atualmente.

Outro exemplo de caráter linguístico-cultural está no capí-
tulo III. Vejamos o confronto:

M. de Assis, 1891:
[...] por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus 
crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa [...]

G. Alpi, 1930:
[…] per quanto gli avesse ripetuto che era abituato ai suoi creoli 
della provincia di Minas, e non voleva lingue straniere in casa […]

L. Marchiori, 1967:
[…] per quanto gli avesse detto che egli era avvezzo ai suoi negri di 
Minas, e non voleva sentir lingue straniere in casa […]

L. Tantillo, 2009:
[…] e per quanto gli dicesse che era abituato ai suoi creoli62 del 
Minas, e non voleva sentire lingue straniere in casa [...]

62 “Crioulos” qui sta in realtà per ‘negros nascidos no Brasil’, ma con una particola-
re sfumatura affettiva.
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Nesse capítulo, vamos ter uma interessante descrição da 
casa do Rubião, já abastado morador de Botafogo, no Rio de Ja-
neiro, em que se compreende, a partir dos objetos e da forma 
como Machado os caracteriza, o novo status do personagem. O 
narrador mostra como os escravos eram considerados objetos, 
nesse mundo de luxo e de alienação, mas igualmente de forte mu-
dança de valores numa sociedade que trocava o eixo econômico-
-social em que se apoiava. Mudanças que levarão o provinciano 
protagonista à loucura por não dominar os códigos culturais da 
Corte. Neste exemplo, temos a expressão “os seus crioulos de Mi-
nas“, escravos negros que Rubião gostaria muito de ter em casa, 
no lugar do cozinheiro francês e do copeiro espanhol, impostos 
pelo amigo arrivista Palha. Este “crioulos”, em italiano, representa 
um problema porque o vocábulo entra no âmbito das palavras 
tabu e do “politicamente correto”. Dessa forma, “uomini di colo-
re”, ou “neri”, seria ridículo. Do mesmo modo, “creoli”, a melhor 
escolha, se dá a dimensão da nacionalidade dos escravos, não ex-
prime a carga problematicamente afetiva, mas também histórica 
e brasileiramente explicável, que o termo possui no texto macha-
diano. Daí a necessidade da nota para significar que eram negros 
escravos, nascidos no Brasil, e pelos quais Rubião tinha afeição, 
porque criados que trabalhavam na casa, ao contrário dos de-
mais. Curiosamente, Marchiori usa a palavra “negri”, que é como  
os negros querem ser chamados no Brasil, a partir dos movimentos 
de conscientização iniciados na década de 1970. Mas sabemos que 
a palavra é considerada muito forte em italiano, quando ainda se  
buscam eufemismos como, justamente, “neri” ou “scuri”, ou “di 
pelle nera”, e assim por diante. É, sem dúvida, melhor traduzir 
como “creoli”, uma vez que está no texto de Machado, mas colo-
cando uma nota. As notas devem ser evitadas, via de regra, mas, 
neste caso, não é possível porque se torna esclarecedora do contexto;  
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assim como fez Tantillo: “‘Crioulos’ qui sta in realtà per ‘negros 
nascidos no Brasil’, ma con una particolare sfumatura affettiva”.63

Em relação ao Quincas Borba, podemos perceber várias 
outras situações comunicativas em que o uso dos pronomes de 
tratamento merece séria reflexão. Nas notas da edição crítica do 
romance, a comissão constituída por Antônio Houaiss, Antônio 
José Chediak, Celso Cunha e J. Galante de Sousa declara que: 
“Manteve-se a diversidade de tratamento entre personagens, nas 
apóstrofes ao leitor, bem como não se modificaram as formas ver-
bais que atualmente contrariam as normas da gramática”. Como 
exemplo, citam, entre outros, os capítulos IV, V, VII e uma carta, 
do capítulo X, que Quincas Borba escreve a Rubião, referindo-se a 
ele por você, nos parágrafos 106 a 108; do parágrafo 109 em dian-
te passa a tratá-lo por tu. Já examinamos este caso no capítulo 3. 
No italiano, a questão resolve-se, sem problemas, com o uso do tu. 

Quanto ao uso respeitoso ou hierárquico da forma ‘o 
senhor/a senhora’, o problema vai aparecer quando essas formas 
são usadas entre amigos de certa intimidade, como no caso do 
casal Palha (Cristiano e Sofia) e Rubião (exemplos a e b), como 
nos capítulos LIX e XCVIII, e no diálogo entre Sofia e Dona Fer-
nanda (exemplo c), esposa de um senador do Império brasileiro, 
no romance:

Exemplo (a):
Palha e Camacho olharam um para o outro... Oh! esse olhar foi 
como um bilhete de visita trocado entre as duas consciências. 
[...] Sim, era preciso impedir que o Rubião saísse; Minas podia 
retê-lo. Concordaram que lá fosse; mas depois, – alguns meses 
depois; – e talvez o Palha fosse também. Nunca vira Minas; seria 
excelente ocasião.
– O senhor? perguntou Rubião.
– Sim, eu; há muito que desejo ir a Minas e a São Paulo. (p. 692). 

63 M. de Assis, Quincas Borba, org. S. Netto Salomão, trad. E. Tantillo, cit., p. 16.
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Na mesma linha está o seguinte diálogo entre Sofia e Ru-
bião, no capítulo XCVIII:

Exemplo (b):
“Ficamos ontem muito inquietos, depois que o senhor saiu. 
Cristiano não vai lá agora, porque acordou tarde, e tem de ir ao 
inspetor da alfândega. Mande-nos dizer se passou melhor. Lem-
branças de Maria Benedita e da Sua amiga e obrigada.

SOFIA” (p. 724).

E o diálogo entre Sofia e Dona Fernanda, no capítulo CLXIV:

Exemplo (c):
Esta é a quarta vez, quarta ou quinta; mas só da segunda vez apa-
receu delirando. Das outras é como viu agora, sossegado, e até 
conversador. [...] Creia, D. Sofia; aquele homem pode sarar. Por 
que não faz com que seu marido tome isto a peito?
– Cristiano tem projeto de o mandar examinar e tratar; mas, 
deixe estar que eu o apresso.
– Pois sim. Ele parece ser muito amigo da senhora e do Sr. Palha. 
(p. 265).

Os tradutores usam o lei unanimemente. Na versão de Alpi, 
encontramos Ella, mais formal e oitocentista, e as expressões alla 
signora e al signor que, no entanto, no exemplo específico, resul-
tam uma tradução literal e, portanto, perfeita. De fato, a traduto-
ra da versão mais recente adota a mesma solução para o segundo 
caso: “Lui sembra essere molto amico suo e del signor Palha”. 
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3.2.3. Don Casmurro

Do ponto de vista editorial, temos um curiosa situação, 
como já registrado no item 3.1: a tradução de Manzi e de Na-
chbin, de 1997, toma a versão de Marchiori, de 1958, como 
base, apenas atualizando tempos verbais, usos linguísticos, 
adaptando, enfim, o trabalho da década de 1950. Como já ob-
servado, se os organizadores tivessem declarado o objetivo de 
atualizar a tradução, explicitando os critérios na introdução, 
nenhum problema a ser considerado, a não ser o da qualidade 
das mudanças. No entanto, nos créditos, os dois organizadores 
(i curatori) aparecem como “tradutores” e, apenas numa nota 
bibliográfica colocada no final do volume, surge um “agradeci-
mento” a Laura Marchiori da parte dos tradutores, nas últimas 
linhas do volume: 

Un particolare ringraziamento ci sentiamo qui di esprimere, in 
conclusione, a Laura Marchiori, la cui versione del Don Casmur-
ro ci è stata in più occasioni di guida per sciogliere i nostri dubbi.64 
(grifo nosso).

Vejamos alguns exemplos, escolhidos ao acaso, no trecho 
abaixo, retirado de um dos mais importantes e célebres capítulos 
do romance, capítulo CXXXV, “Otelo”:

M. de Assis, 1889: 
O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. 
Ouvi as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, 
e a fúria do mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos fre-
néticos do público.

64 M. de Assis, Don Casmurro, a cura di G. Manzi e L. Nachbin, Roma: Fazi edi-
tore, 1997, p. 294. 
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L. Marchiori, 1958:
L’ultimo atto mi dimostrò che non io ma Capitù doveva morire. 
Udii le suppliche di Desdemona, le sue parole affetuose e pure, 
e la furia del moro e la morte che questi le diede fra gli applausi 
frenetici del pubblico.

  
G. Manzi e L. Nachbin, 1997:
L’ultimo atto mi dimostrò che non io ma Capitu doveva morire. 
Udii le suppliche di Desdemona, le sue parole amorose e pure, e 
la furia del moro e la morte che questi le diede fra gli applausi 
frenetici del pubblico.

Como se pode observar, é o mesmo texto, com a alteração 
de affetuose com amorose, palavras sinônimas no texto, sendo que, 
em português, Machado usa “amorosas” e não “afetuosas”. Ob-
serva-se, também, a eliminação do acento do nome, certamente 
de acordo com a orientação atual de manter o nome dos persona-
gens na língua de partida. Curiosamente, este é um dos casos em 
que o bom senso levaria a manter o acento porque o nome não é 
praticamente usado no Brasil, tendo sido, na verdade, inventado 
pelo autor, e se confunde com o particípio passado do verbo “ca-
pire” em italiano. Se continuarmos o confronto, vamos confirmar 
o que já foi dito anteriormente. Em outro exemplo, apenas duas 
alterações: as aspas, para indicar o discurso indireto livre do narra-
dor, no lugar dos travessões, e a supressão do artigo na expressão 
il sangue e il fuoco. E assim vai todo o livro: 

L. Marchiori, 1958:
Ed era innocente, – mi andavo dicendo lungo la strada: – Che 
farebbe il pubblico se lei fosse davvero colpevole, tanto colpevole 
come Capitù? E che morte le darebbe il moro? Un cuscino non 
basterebbe; ci vorrebbero il sangue e il fuoco, un fuoco intenso e 
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vasto che la consumasse completamente, e la riducesse in cenere, 
e che fosse sparsa al vento come eterno annientamento…

G. Manzi e L. Nachbin, 1997:
“Ed era innocente”, mi andavo dicendo lungo la strada: “Che fa-
rebbe il pubblico se lei fosse davvero colpevole, tanto colpevole 
come Capitu? E che morte le darebbe il moro? Un cuscino non 
basterebbe; ci vorrebero sangue e fuoco, un fuoco intenso e vasto 
che la consumasse completamente, e la riducesse in cenere, e che 
fosse sparsa al vento come eterno annientamento…”

3.2.3.1. A propósito de Casmurro

Ora, é sabido que os nomes valem mui-
to. Casos há em que valem tudo. De um 
ou de outro modo, a influência dos no-
mes é certa.

Machado de Assis, 
A Semana, 10 de janeiro de 1897.

Quanto ao primeiro capítulo, é interessante o trabalho de 
Alpi em relação ao adjetivo “casmurro”65 que, em 1930, muito 

65 A etimologia de casmurro é controversa, e a maioria dos especialistas dá sua ori-
gem como incerta e obscura, provavelmente pré-romana. O exame mais substan-
cial sobre a procedência do termo encontra-se no Diccionário Crítico Etimológico 
Castellano e Hispánico de Joan Corominas (1991), e se assenta na correspondên-
cia entre casmurro e o espanhol cazurro, antigo caçurro, cujo sentido é de grosseiro, 
marralheiro, malicioso, insociável. Embora alguns vejam com cautela essa relação 
devido às acepções um pouco deslocadas entre os vocábulos, não há como negar 
a ligação pelo menos até 1864, quando o dicionário espanhol-português de Ma-
nuel do Canto e Castro Mascarenhas Valdez (1864) nos apresenta os correlativos 
de cazurro como: “sorumbático; carrancudo, casmurro; diz-se da pessoa tacitur-
na, de poucas palavras e metida consigo; em latim, taciturnus, tristis, na forma 
antiga significava grosseiro, dizia-se do que usava expressões rudes.” E indica, 
para comparações, os verbetes: injurioso, jocoso, festivo, avaro e tacanho. Em por-
tuguês, o Elucidario de Fr. Francisco Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, registra-
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antes de a crítica ter chamado a atenção para o caráter “enganoso” 
do narrador, ele havia assinalado. O tradutor italiano não acha o 
termo, no sentido que lhe dá Bentinho, nem no dicionário Caldas 
Aulete nem no de Cândido de Figueiredo. Assim se manifesta em 
nota ao adjetivo famoso: 

Il Diccionario contemporaneo da lingua portugueza di F. J. Caldas 
Aulete (Lisboa, 1891) dà alla parola casmurro il significato di 
ostinato, testardo, testone. Ugualmente altri. Il Novo diccionario 
da lingua portugueza di Cândido de Figueiredo (Lisboa, 1899) 
porta anche il significato di malinconico e triste.66

Alpi fornece ao leitor, portanto, toda a amplitude do termo, 
sendo curioso, no âmbito dos estudos de tradução, esta particula-
ridade óbvia: o tradutor é aquele que, por efeito do seu trabalho, 
“consulta” o dicionário. O melhor estudo etimológico do termo 

rá, em 1799, caçurrento como sujo, desonesto, ascoroso. O termo casmurro parece 
ser forma recente. Não se encontra registro no dicionário de Antônio de Morais 
Silva (1813), no de Eduardo de Faria (1859), nem em Frei Domingos Vieira 
(1871-74), e A. Augusto Cortesão, em seus Subsídios..., de 1900, cita somente 
exemplos do século dezenove. Podem-se considerar, ainda, as coincidências se-
mânticas entre casmurro e algumas das acepções da palavra burro, tais como amu-
ado, enfadado e taciturno, que Morais e Silva (1813) registra, enquanto Eduardo 
Faria (1859) define burrão com as mesmas sinonímias, acrescentando que esse 
termo indica aquele que faz renunciar à conversação, daí derivando a expressão 
“estar com o burro”, significando estar amuado, enfadado, taciturno. Além de 
buscar na etimologia os contornos e os matizes dos significados de casmurro, é 
possível ampliar nossa compreensão examinando seus sinônimos. Ao se ponderar 
a relação entre eles, percebe-se que podem ser ordenados em três grupos. O pri-
meiro descreve uma disposição moral de tristeza e abatimento. O segundo define 
um estado de agravamento da tristeza pelos termos taciturno e sorumbático, que 
se prendem a patologias bastante conhecidas no século XIX, a melancolia e a 
hipocondria. Já o terceiro grupo de sinonímias possui conotações políticas de 
caráter conservador; junto ao teimoso e obstinado encontramos o caturra e o em-
perrado. Com sentido semelhante, o Vocabulario Portuguez e Latino de Raphael 
Bluteau (1712-28) assinala caçurro, no século XVIII, uma taciturnidade viciosa 
que “consiste em calar maliciosamente o que pode ser da conveniência própria, 
ou alheia”, e outra que indicaria doença, associada à loucura e à fúria.

66 M. de Assis, Don Casmurro, trad. G. Alpi, Piacenza: Istituto Cristoforo Colombo,  
1930, p. 10. 
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‘casmurro’ vamos encontrar no Diccionário Crítico Etimológico 
Castellano y Hispánico de Joan Corominas (1991). Como síntese 
do longo verbete, interessa-nos esta conclusão:

Está claro que ha de haber alguna relación entre cazurro y el 
portugués casmurro, “aquele que é teimoso, cabeçudo, sorumbá-
tico”. Poderia imaginarse que éste saliera de *cançurro, lo mismo 
que *lesma viene de *limâgen.67

A palavra cazurro é pré-romana e possivelmente de origem 
árabe: ‘qadûr’, ‘qádar’, ‘qádir; caçurro e casmurro < *quansûr. 
No século XVI, encontramos uma ocorrência no Auto de Caim 
e Abel (Rouanet, II, 158) em que um personagem acusa Caim 
de ter “cazurrado” seu irmão; ou seja, de tê-lo assassinado 
traiçoeiramente. Embora a palavra seja muito rica para o sentido 
desenvolvido no Dom Casmurro – porque relacionada com a 
acepção de: 1. grosseria, malícia, insociabilidade, possuindo outro 
campo semântico ligado à (2) sujeira, à desonestidade e ao asco, 
e outro ainda, ligado à (3) avarícia e à mesquinhês –, os melhores 
dicionários portugueses não registram o termo “casmurro” antes 
do século XIX (A. A. Cortesão). O termo não se encontra no 
dicionário de Antônio de Morais Silva (1813), nem no de Eduardo 
de Faria (1859), nem, tampouco, em Frei Domingos Vieira 
(1871-74). Corominas imagina uma alteração por influência de 
“ammorrado”, “morrinhoso” e derivados. Pessoalmente, encontrei 
o uso em Eça de Queirós, neste exemplo:

Somos o que se pode dizer um povo de bem, um povo boa pes-
soa. E a nação, vista de fora e de longe, tem aquele ar honesto de 
uma pacata casa de província, silenciosa e caiada onde se pres-
sente uma família comedida, temente a Deus, de bem com o 

67 J. Corominas, Diccionário Crítico Etimológico Castellano y Hispánico, vol. 7, p. 938.
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regedor, e com as economias dentro de uma meia... A Europa 
reconhece isto: e, todavia, olha para nós com um desdém mani-
festo. [...] Este mesmo “Times”, este oráculo augusto, já escreveu 
que Portugal era, intelectualmente, tão caduco, tão casmurro, tão 
fóssil, que se tornara um país bom para se lhe passar muito ao 
largo e atirar-lhe pedras (textual).68 (grifo nosso). 

Na verdade, podemos afirmar que o termo estava mudan-
do de sentido no período machadiano, em que havia um sentido 
mais popular e outro culto. Eça de Queirós também o usa no 
sentido machadiano. O adjetivo aparece, além disso, no Memórias 
póstumas, no capítulo XCIII, quando Brás Cubas não se demons-
tra interessado na noiva que a irmã, Sabina, havia lhe apresentado 
no jantar. O diálogo é o seguinte:

– Muito simpática, não é? – acudiu ela –; falta-lhe um pouco 
mais de corte. Mas que coração! É uma pérola. Bem boa noiva 
para você.
– Não gosto de pérolas.
– Casmurro! Para quando é que você se guarda? Para quando 
estiver a cair de maduro, já sei. Pois, meu rico, quer você queira 
quer não, há de casar com Nhã-Loló. (OC, I: 601, grifo nosso). 

Pode-se concluir, chamando-se a atenção para a necessidade de 
uma edição crítica das obras machadianas. Neste caso apenas estu-
dado, a liberdade interpretativa de alguns críticos deve ser limitada. 

Vamos continuar com os comentários, colocando alguns 
trechos importantes das traduções em confronto; como estas, a 
seguir, do capítulo I do Dom Casmurro:

68 E. de Queirós, “O Brasil e Portugal”, in Cartas de Inglaterra e crónicas de Londres, 
Lisboa: Edição Livros do Brasil, 2000, pp. 169-70.
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M. de Assis, 1889 – “Do título”:
Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei 
no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista 
e de chapéu. [...] estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de 
mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. [...] Não 
consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe 
dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.

 
G. Alpi, 1930 – “Il titolo”:
Una delle sere scorse, recandomi dalla città all’Engenho Novo1, 
trovai sul treno della Compagnia Centrale un giovinotto, che conos-
co di vista e col quale scambio il saluto, di questo sobborgo. […] Era 
imbronciato. Il giorno dopo cominciò a parlare male di me e finì 
con appiccicarmi il nomignolo di don casmurro2… Non consultate 
dizionari. Casmurro non è usato qui nel significato che le dànno, 
ma in quello che le dà il volgo, di un uomo di poche parole e che 
vive appartato. (DC: 1-2).

1. “Nome di una serra e d’un arrabalde o sobborgo di Rio de 
Janeiro, in parte, allora, remota e interna verso occidente”.
2. “Il Diccionario contemporaneo da lingua portugueza di F. J. 
Caldas Aulete (Lisboa, 1891) dà alla parola casmurro il signi-
ficato di ostinato, testardo, testone. Ugualmente altri. Il Novo 
diccionario da lingua portugueza di Cândido de Figueiredo (Lis-
boa, 1899) porta anche il significato di malinconico e triste”.69

L. Borla, 1954 – “Il titolo”:
Notti orsono, mentre venivo dalla città verso l’Engenho Novo1, 
trovai sul treno della Centrale un giovane del mio quartiere, che 
conosco appena di vista. […] era imbronciato. Il giorno dopo 
cominciò a dir male di me e terminò col sopranominarmi “Don 
Casmurro”.2 […] Non consultare i dizionari. Casmurro non si 

69 Nota citada e comentada acima.
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trova qui nel senso che essi gli diedero ma in quello, attribuitogli 
dal volgo, di uomo silenzioso e chiuso in sè. (DC: 5-6).

1. Quartiere di Rio. (N.d.T).
2. “Casmurro”: musone. (N.d.T.).

L. Marchiori, 1958 – “Il titolo”:
Una sera, tornando dalla città verso il sobborgo dell’Engenho 
Novo, incontrai nel treno della Centrale un giovane del mio 
quartiere, che conosco appena. […] era imbronciato. Il giorno 
dopo incominciò a dir male di me, e finì con l’affibbiarmi il 
nomignolo di “Don Casmurro”. […] Non consultare i diziona-
ri. In questo caso “Casmurro”1 non ha il significato che vi si 
trova scritto, ma quello, datogli dal volgo, di uomo taciturno e 
riservato. (DC: 11-12).

Nota 1: I dizionari portoghesi danno a questo vocabolo il 
significato di testardo.

G. Manzi e L. Nachbin, 1997 – “Sul titolo”:  
Una sera, tornando dalla città verso il sobborgo dell’Engenho Novo, 
incontrai nel treno della Centrale un giovane del quartiere, che conos-
co appena di vista e, come dire, di cappello. […] era seccato. Il giorno 
seguente cominciò a ingiuriarmi, e finì con l’afficciarmi il nomignolo 
di “Don Casmurro”. […] Non consultate i dizionari. “Casmurro” non 
va qui preso nel senso che vi è riportato, bensì in quello, datogli dal 
volgo, di uomo taciturno e chiuso is se stesso. (DC, 1997: 7)

 

G. Boni, 2006 – “Sul titolo”:
Una sera, tornando dalla città Engenho Novo, trovai sul treno della 
Central un giovanotto del mio quartiere, che conoscevo di vista. 
[...] era contrariato.
Il giorno seguente cominciò a sparlare di me e mi affibbiò il no-
mignolo Dom Casmurro. [...]
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Inutile consultare dizionari. Casmurro non ha il significato che 
vi si trova, ma quello che il volgo dà all’uomo taciturno e chiuso. 

Nesse trecho, de grande importância por se tratar da abertura 
do romance, Marchiori, justamente, faz uma expansão que informa 
ao leitor que o Engenho Novo é um bairro do subúrbio (il sobborgo 
dell’Engenho Novo); na verdade, era um subúrbio situado na zona ru-
ral da cidade. Manzi e Nachbin seguem Marchiori, assinalando, po-
rém, a ironia do chapéu, que desaparece nas demais traduções. Boni 
parece não conhecer o bairro nem as demais traduções, anteriores à 
sua, e comete um erro, pois o narrador vem “da” cidade e vai “ao” 
Engenho Novo, que não é uma cidade nem o foi no século XIX.

Capítulo V:

M. de Assis, 1889 – “O agregado”:
Era nosso agregado desde muitos anos; meu pai ainda estava na 
antiga fazenda de Itaguaí, e eu acabava de nascer.

G. Alpi, 1930 – “Il familiare”:
Era un familiare nostro da molti anni, un aggregato, come si dice 
nel Brasile. Mio padre viveva ancora nella sua antica proprietà di 
Itaguahy, ed io ero appena nato.

L. Borla, 1954 – “Il famiglio”:
Era nostro famiglio da molti anni, mio padre era ancora nell’antica 
tenuta di Itaguahy ed io ero appena nato.
L. Marchiori, 1958 – “Il Parassita”:
Viveva con noi da molti anni; da quando mio padre abitava ancora 
nella sua vecchia proprietà di Itaguai, e io era appena nato.
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G. Manzi e L. Nachbin, 1997 – “L’adottato”:
Viveva con noi da molti anni; mio padre stava ancora nella vecchia 
fattoria di Itaguaí, e io era appena nato.

G. Boni, 2006 – “Uno di casa”: 
Abitava in casa nostra da molti anni; mio padre viveva ancora nella 
sua vecchia fazenda di Itaguaí, e io ero nato da poco.

No que se refere ao termo “agregado”,  nas versões assinaladas, 
o termo vai de “familiare” (Alpi, 1930) e “famiglio” (Borla, 1954) a 
“parassita” (Marchiori, 1958) e “adottato” (Manzi e Nachbin, 1997). 
Boni (2006) resolve o problema com uma aproximação. O agregado 
não é apenas uma pessoa íntima, das relações familiares, que seria a 
tradução perfeita para “uno di casa”. É, principalmente, uma pessoa 
que depende da família que a abriga. É familiar, mas, ao mesmo 
tempo, servil; dependente, mas livre de qualquer laço sanguíneo ou 
de qualquer dever que não seja guiado por um interesse recíproco 
ao favorecido e a quem favorece. O termo mereceu um estudo 
sociológico por parte do crítico Roberto Schwarz,70 na década de 
1970, sobre a chamada “sociedade do favor” no Brasil, da qual o 
agregado era a sua caricatura.71 O sentido de agregado abarca todos 
os significados propostos nas traduções, mas não se reduz a nenhum 
deles. O tradutor italiano não deveria ter muita dificuldade em 
associar (e diferenciar) esse fenômeno ao “clientelismo” de matriz 
italiana, deixando, também aqui, o termo no original, “agregado”, 
explicando-o com uma nota, dada a importância desse termo em 
toda a obra de Machado; inclusive pela ressonância autobiográfica 
que possui. O próprio Machado foi um agregado; ou melhor, a sua 
família foi protegida por dona Maria José de Mendonça Barroso, 
viúva de um senador do Estado, também ex-oficial do Exército e 

70 Cf. R. Schwarz, Ao vencedor as batatas, cit., pp. 13-25.
71 Cf. M. S. C. Franco, Homens livres na ordem escravocrata, cit.
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ministro. Este é, portanto, um exemplo de palavra que tem um 
grande peso semântico no Dom Casmurro; porque será o agregado, 
José Dias, o grande intermediário nas relações dos dois protagonistas 
do romance: Bentinho e Capitu. Além disso, a palavra adquiriu 
sentidos de valor sociológico, quando a crítica procurou revelar o 
mecanismo subjacente à função do agregado na sociedade brasileira, 
muito hierarquizada no período. 

No confronto das traduções percebe-se, inclusive, que Alpi 
realiza não só uma paráfrase – como, aliás, o fazem todos, com 
exceção de Borla – como também se permite uma espécie de 
comentário, inserido no texto do autor: “Era un familiare nostro 
da molti anni, un aggregato, come si dice nel Brasile” (grifo nosso). 
O termo, portanto, deve ser ser mantido em português e explicado 
em nota, de modo a entrar no vocabulário, possivelmente, ou, 
pelo menos, na percepção cultural do leitor italiano.

Quanto ao termo fazenda (“grande propriedade rural, de la-
voura ou de criação de gado”72), é outra palavra típica do vocabulário 
brasileiro que, em 2006, Boni, justamente, considera uma palavra 
conhecida. Na verdade, já se encontra dicionarizada (o Devoto-Oli73 
a registra como substantivo português: “tenuta agricola brasiliana”). 
A tradução por “fattoria” ou “tenuta” é aceitável, enquanto que “pro-
prietà” é muito genérica. Se seguirmos a diacronia das traduções, 
a entrada da palavra brasileira “fazenda” no vocabulário italiano é 
exemplo de maior conhecimento da realidade sul-americana na Itália.

Na diacronia das traduções, a exemplo de fazenda, muitas 
outras palavras denotam essa mudança de perspectiva em relação 
a uma cultura sentida como distante, nas primeiras traduções, e, 
ao longo dos tempos, mais próxima do leitor médio italiano. Ou-
tro bom exemplo é o do nome de comidas, como a cocada, doce 
feito com coco ralado.

72 Definição do Dicionário Aurélio: A. B. H. Ferreira, Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa [2008], Curitiba, 20094.

73 Cf. G. Devoto e G. C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Florença, 1995.
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Capítulo XVIII:

M. de Assis, 1899 – “Um plano”:
Tínhamos chegado à janela; um preto, que, desde algum tempo, 
vinha apregoando cocadas, parou em frente e perguntou:
– Sinhazinha, qué cocada hoje?
– Não, respondeu Capitu. 
– Cocadinha tá boa. 

G. Alpi, 1930 – “Divisamento”: 
Ci eravamo avvicinati alla finestra; un negro, che da qualche tem-
po andava gridando le sue cocadas1, si fermò di fronte e domandò:
“Signorina, oggi non vuole la cocada?”
“No”, rispose Capitu.
“La cocadinha è tanto buona.”

1. Dolce di cocco (N.d.T.).

L. Borla, 1954 ‒ “Un piano”: 
Ci eravamo avvicinati alla finestra; un negro, che già da qualche 
tempo annunciava a voce alta le sue cocadas1, si fermò davanti a 
noi e domandò:
– Signorina, vuole cocada oggi?
– No – Rispose Capitù.
– È buono oggi il dolce di cocco.

1. Dolci fatti col cocco grattuggiato (N.d.T.).

L. Marchiori, 1958 ‒ “Un piano”:
Ci eravamo avvicinati alla finestra; un negro, che da qualche tempo 
andava offrendo dolci di cocco, si fermò davanti a noi e domandò:
– Signorina, oggi non vuole la cocada1?
– No, – rispose Capitù.
– La cocadinha è tanto buona.

1. Dolce di cocco.
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G. Manzi e L. Nachbin, 1997 – “Un piano”: 
Ci eravamo avvicinati alla finestra; un negro, che da qualche tem-
po andava decantando le sue cocadas74, si fermò davanti a noi e 
domandò:
“Signorina, oggi non vuole la cocada?”
“No”, Rispose Capitu.
“La cocadinha è tanto buona.”

G. Boni, 2006 – “Un piano”:
Eravamo arrivati alla finestra; un negro, che da un po’ offriva dolci 
di cocco, si fermò sotto e chiese:
– Signorina, vuole dolci di cocco oggi?
– No, rispose Capitù.
– Dolcetti buoni.

Na tradução de Alpi (1930), temos a palavra “cocadas”, em 
itálico, indicando, portanto, o estrangeirismo. Em nota, o tradu-
tor explica que se trata de doces de coco: “dolci di cocco”. Na 
versão de L. Borba (1954), aparece a palavra “cocada”, com nota: 
“dolci fatti con cocco grattuggiato”. L. Marchiori (1958) coloca 
em itálico, com nota; G. Manzi e L. Nachbin (1997) seguem a 
Marchiori, mas colocam a nota mais minuciosa: “dolci fatti di 
pezzettini di cocco legati da un caramello chiaro o scuro”. Boni 
(2006) realiza uma expansão com a tradução de “dolci di cocco”. 

No trecho em questão, vai aparecer também a palavra “pre-
to” para designar o vendedor ambulante de cocadas, com o seu 
pregão. As cocadas entrarão no linguajar do vendedor, no dimi-
nutivo, com valor de ênfase, para significar que o doce era muito 
bom, e com tom popular, cocadinhas, e “cocadinha tá boa”, com 
contração do verbo (quer > qué e está > tá), principalmente no 

74 Dolci fatti di pezzettini di cocco legati da un caramello chiaro o scuro. 
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diálogo. Quanto ao pronome de tratamento, “Sinhazinha”,75 for-
ma usada pelos escravos, com o valor de “Signorina” em italiano, 
o caso é mais complicado porque se trata de palavra caída em 
desuso. É um termo muito típico, quase um crioulismo, também 
encontrado em forma abreviada, como “Nhanhã”, no século XIX. 
Hoje se usa de forma irônica para significar uma jovem mimada 
ou de classe alta. Alpi traduz como “Sinhasinha” com s, e todos os 
demais tradutores, como “Signorina”. E este é, sem dúvida, um 
caso que mereceria maior atenção dos tradutores. A palavra “pre-
to” vem corretamente traduzida por todos os tradutores, de 1930 
a 2006, com “negro”, em italiano. E o exemplo demonstra que os 
tradutores ousaram impor na língua e na cultura italiana o corre-
to sentimento brasileiro. Porque o eufemismo é que representa-
ria uma forma de preconceito ou de dificuldade em lidar com a 
questão etnográfica. Neste exemplo linguístico podemos observar 
a riqueza do vocabulário brasileiro para significar as nuances do 
caso, porque “preto” não tem o mesmo valor de “negro”. O termo 
é mais genérico, no texto machadiano. Uma última observação 
merece o título de Alpi, de 1930, para o capítulo em questão: “Di-
visamento”, que sugere mais a ideia de “propósito” e de “projeto”, 
uma interpretação desnecessária por parte do tradutor.

3.2.3.2. Olhos de ressaca / Olhos de cigana oblíqua e dissimulada

Quanto à tradução de “olhos de ressaca”, dos dois capítulos 
do Dom Casmurro (os capítulos XXXII e CXXIII), todos os tra-
dutores usam a mesma palavra em italiano: “risacca”. Alpi realiza 
uma pequena expansão, explicitando a metáfora: “Gli occhi simili 
alla risacca”. No capítulo XXXII, em que aparece outra famosa 
definição de José Dias, os “olhos de cigana oblíqua e dissimu-

75 Cf. S. Netto Salomão, “O uso dos pronomes de tratamento em Quincas Borba e 
na Teoria do Medalhão e a sua tradução em italiano”, in A língua portuguesa nos 
seus percursos multiculturais, cit., capítulo VI.5.
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lada” são traduzidos por “occhi di zingara obliqua e dissimula-
trice”, com exceção de L. Borla (1954), que traduz a expressão 
por “occhi da zingara sfuggente e simulatrice”, e de L. Marchiori 
(1958), com “occhi di zingara ambigua e dissimulatrice”. Nesses 
dois casos, temos uma interpretação do termo “oblíqua”, que vem 
do campo da geometria; “sfuggente” dá ideia de alguma coisa inde-
finida, que escapa a uma definição precisa; e “ambigua” acentua o 
sentido contido em “oblíquo”, retirando-o do seu campo neutro. 
Nesse capítulo-chave, à parte a questão dos nomes Sancha/Sancia, 
a verdadeira unidade de tradução era o modo como Capitu olhara 
Escobar, na cerimônia do sepultamento. A única solução que nos 
parece inapropriada é a de G. Boni. Machado usa a expressão “tão 
fixa, tão apaixonadamente fixa”. Na versão que tomamos como 
exemplo, temos uma alteração que muda o cuidado com que o 
autor descreveu a cena. Temos: “Capitù fissò per alcuni istanti 
il cadavere in modo così appassionato”. Esta versão desequilibra 
a ambiguidade da cena em favor de uma interpretação que com-
prometeria Capitu. Mas, no paratexto, a tradutora demonstra co-
nhecimento, como vimos, da bibliografia crítica a respeito desse 
ponto. Colocamos, a seguir, os dois trechos, do capítulo CXXIII:

M. de Assis, 1899 – “Olhos de ressaca”:
Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis 
despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou 
a todos.
Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capi-
tu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a 
outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, 
Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixo-
nadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas 
poucas e caladas...
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G. Boni, 2006 – “Occhi di risacca”:
Infine giunse l’ora dell’orazione funebre e dell’inumazione. Sancha 
volle dire addio al marito, e la disperazione di quel momento cos-
ternò tutti. Anche molti uomini piangevano, le donne tutte. Solo 
Capitù sostenendo la vedova, sembrava fare un sforzo su se stessa. 
Consolava l’altra, la voleva portar via da lì. La confusione era ge-
nerale. In quel trambusto, Capitù fissò per alcuni istanti il cadavere 
in modo così appassionato che non c’è da stupirsi se le uscirono 
alcune lacrime poche e silenziose...

Como conclusão, cabe observar que as unidades de tra-
dução analisadas ocupam um lugar importante no trabalho dos 
tradutores, considerado do ponto de vista comparativo e diacrô-
nico. Indicam uma reflexão feita por todos eles ao transpor para 
a língua e a cultura italiana um estilo complexo e uma conotação 
cultural profunda que são inerentes a todo grande escritor como 
Machado de Assis. 

Não nos interessou, neste estudo, a análise interlinguística 
do paratexto e do metatexto, em si. Há erros de tradução em mui-
tos casos, mas não era nosso objetivo esse tipo de consideração, 
como especificado anteriormente. Do ponto de vista qualitativo, 
as traduções revelam grande conhecimento das culturas brasilei-
ra e italiana, e cada uma delas estabelece com a cultura italiana 
de cada época uma relação marcada do ponto de vista histórico, 
como não poderia deixar de ser. Alpi e Silva pagam o preço da 
não especificidade do trabalho do tradutor, quando era realizado 
como tarefa para amadores. A atenção recente à ciência da tra-
dução e os cursos acadêmicos de língua portuguesa e literatura 
brasileira têm um peso maior na formação dos tradutores, quan-
to à eliminação das muitas imprecisões técnicas encontradas nas 
primeiras versões. Mas será, sem dúvida, o método de tradução 
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semântica76 – mais atento ao código de época do autor, com mo-
derada modernização da língua, –  escolhido por Marchiori e Des-
ti, a garantir a estas duas tradutoras uma tradução mais fidedigna 
e respeitosa, o que não significa leitura e realização menos atuais 
ou sem criatividade. Pelo contrário, significa um trabalho de mer-
gulho nas estruturas profundas dos significados de duas línguas e 
de duas culturas, com a devida atenção ao nível espaciotemporal.

3.3.  Machado traduz Dante: o canto XXV do Inferno

Em 25 de dezembro de 1874, Machado de Assis publica 
em O Globo  –  jornal dirigido, na época, por Quintino Bocaiúva, 
seu grande amigo e ele mesmo tradutor de vários libretos de ópe-
ras italianas – a tradução do canto XXV do Inferno de Dante. Se 
levarmos em conta que a primeira tradução moderna da Comédia 
em língua portuguesa – e apenas o Inferno –  só foi realizada em 
1886, e em prosa, pelo monsenhor Pinto de Campos, em Lis-
boa, podemos compreender melhor a importância desta tradução 
machadiana em tercetos. Como já assinalara Mário de Andrade, 
numa análise do poema “Última jornada”, de 1874, (publicado 
nas Ocidentais, em 1901), Machado era um dos raros cultores 
dos tercetos em língua portuguesa. E a informação confirma-se 
com a investigação que fizemos recentemente. Entre os brasilei-
ros, podemos listar o barroco Gregório de Matos, os árcades Cláu-
dio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os românticos 
Gonçalves Dias e  Álvares de Azevedo, e os parnasianos Olavo Bi-
lac e Alberto de Oliveira, não se podendo excluir, por precaução, 
outros autores menos conhecidos. Em Portugal (como na Fran-

76 Cf. P. Newmark, “Traduzione comunicativa e semantica”, in La traduzione: 
problemi e metodi, cit.,  pp. 78-128.
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ça) a terza rima chegara no século XVI, com Camões, Antônio 
Ferreira e Diogo Bernardes, autores que Machado conhecia bem. 
Ele já havia experimentado essa forma, em 1863, no poema “No 
limiar”, em doze tercetos rimados mais uma quadra, em decassí-
labos também. No ano seguinte, voltaria a eles com a tradução de 
Dante e com “Última jornada”, já citada, além dos onze tercetos 
do poema “Cristã nova”, das Americanas (1875). Portanto, entre 
os poetas da época, no que diz respeito ao domínio dos tercetos, 
Machado era um dos mais preparados.

A primeira tradução portuguesa, portanto, segundo Gia-
cinto Manupella  e Câmara Cascudo, e até onde pudemos apu-
rar, só foi publicada em 1886, em prosa, e apenas o Inferno.77 A 
seguir, temos a Divina comédia completa, traduzida em versos 
brancos, pelo barão de Villa da Barra (Francisco Bonifácio de 
Abreu), em 1888, e a boa e completa tradução de Xavier Pinhei-
ro (1822-82), sob a influência da tradução de Machado de Assis, 
de quem Xavier Pinheiro era colega de repartição no Ministé-
rio da Agricultura, no Rio de Janeiro. A edição completa dessa 
versão editada pela Imprensa Nacional do Rio de Janeiro, com 
prefácio do famoso crítico brasileiro Araripe Júnior, foi publi-
cada postumamente, em 1907, após longa batalha travada pelo 
filho. Sabemos que Machado possuía uma edição da Divina co-
média no original italiano, na edição Firmin Didot (1868), bem 
manuseada, como consta no levantamento que foi feito na sua 

77 Para um estudo mais completo da presença de Dante na cultura brasileira e quan-
to às traduções, cf.: S. Netto Salomão, Dante na tradição brasileira, in “Critica 
del texto”, Dante, oggi / 3, Nel mondo, a cura di Roberto Antonelli, Annalisa 
Landolfi, Arianna Punzi,  XIV / 3, 2011, Roma: Viella, 2011, pp. 375-90. O 
artigo foi republicado com alguns acréscimos e o mesmo título in D. Di Pasquale 
e T. Guerreiro da Silva (orgs.), Estudos Dantescos: tradução e recepção das obras de 
Dante em Portugal e no Mundo, Lisboa: Ed. Cosmos/Centro de Estudos Com-
paratistas de Lisboa, 2014, pp. 83-96. Para a digitalização da tradução de Xavier 
Pinheiro é utilizada pelo MEC a edição de 1955 da Editora Athena de São Paulo.
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biblioteca, recentemente, atualizando a primeira abordagem de 
Jean-Michel Massa.78 Podemos pressupor que ele, muito prova-
velmente, cotejou o original italiano com traduções francesas e 
inglesas, contando, presumivelmente, com a ajuda de amigos, 
como o Quintino Bocaiuva, já citado.

O resumo do canto XXV, de forte apelo visual, e ligado às 
metamorfoses de Ovídio e de Lucano, já foi feito no capítulo I, 
2.2.3, quando buscamos compreender as razões pelas quais Ma-
chado escolheu este canto não tão conhecido como muitos outros 
universalmente citados. A tradução proposta é bastante fiel, em 
tercetos rimados, embora ele não faça uma versão literal. Tal es-
tratégia, num período em que não se teorizava sobre a tradução, 
aliás, demonstra uma percepção pessoal da empresa tradutória. O 
tradutor facilita a compreensão do texto na cultura de chegada; no 
caso, a cultura brasileira. Há modernização ponderada do voca-
bulário e das estruturas sintáticas que sofrem mudança de ordem, 
também, objetivando a compreeensão global do texto. Machado 
realiza o que se chama tecnicamente de “compensação”; ou seja, 
busca recuperar em determinadas passagens o que teve que sa-
crificar antes. As poucas alterações feitas devem-se a problemas 
de métrica e de rima, como não poderia deixar de ser, devido à 
distância temporal e linguística do texto de partida.

Na nossa análise, escolhemos algumas unidades de 
tradução para que, a partir de um comentário “bottom up”, 
possamos compreender a sua importância no sistema poético 
do texto dantesco e machadiano. Faremos, também, uma 
análise comparativa, levando em consideração tanto a tradução 

78 Cf. G. Vianna, “Revendo a biblioteca de Machado de Assis”, in A biblioteca de 
Machado de Assis, cit., p. 165. Localização e tipo de documento, 95, Livro. La 
Divina Commedia, Parigi: Fratelli Firmin Didot, 1868, volume único [s/ed.], 
orelhas dobradas nas pp. 271, 273 e 281.
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de Xavier Pinheiro, contemporânea a Machado, quanto a de 
tradutores brasileiros contemporâneos a nós, como Cristiano 
Martins (1976) e Italo Eugenio Mauro (1998), este último, 
vencedor do Prêmio Jabuti de tradução do ano 2000. Vejamos 
texto original e versão:79

80

Dante Alighieri, Inferno, 

Canto XXV76 (1304-1321)

1      Al fine de le sue parole il ladro(1)

 le mani alzò con amendue le fiche,(2)

 gridando: “Togli, Dio, ch’a te le squadro!”.(3)

         Da indi in qua mi fuor le serpi amiche,
perch’una li s’avvolse allora al collo,
come dicesse “Non vo’ che più diche’”;
         e un’altra a le braccia, e rilegollo,
ribadendo sé stessa sì dinanzi,
che non potea con esse dare un crollo.
10      Ahi Pistoia, Pistoia, ché non stanzi
D’incenerarti sì che più non duri,
poi che ’n mal fare il seme tuo avanzi?
          Per tutt’ i cerchi de lo ’nferno scuri
non vidi spirto in Dio tanto superbo,
non quel che cadde a Tebe giù da’ muri.
16      El si fuggì che non parlò più verbo;
e io vidi un centauro pien di rabbia
venir chiamando: “Ov’è, ov’è l’acerbo?”.
          Maremma non cred’io che tante n’abbia,
quante bisce elli avea su per la groppa
infin ove comincia nostra labbia.
          Sovra le spalle, dietro da la coppa,
con l’ali aperte li giacea un draco;
e quello affuoca qualunque s’intoppa.
25       Lo mio maestro disse: “Questi è Caco,
che, sotto ’l sasso di monte Aventino,
di sangue fece spesse volte laco.

Machado de Assis,  Inferno, 

Canto XXV77, tradução de 1874

       Acabara o ladrão, e, ao ar erguendo 
as mãos em figas, deste modo brada: 
“Olha, Deus, para ti o estou fazendo!”              3
       E desde então me foi a serpe amada, 
pois uma vi que o colo lhe prendia, 
como a dizer: “não falarás mais nada”.               6
       Outra os braços na frente lhe cingia 
com tantas voltas e de tal maneira 
que ele fazer um gesto não podia.                      9
        Ah! Pistoia, por que numa fogueira 
não ardes tu, se a mais e mais impuros, 
teus filhos vão nessa mortal carreira?               12
        Eu, em todos os círculos escuros 
do Inferno, alma não vi tão rebelada, 
nem a que em Tebas resvalou dos muros.        15
        E ele fugiu sem proferir mais nada. 
Logo um centauro furioso assoma 
a bradar: “Onde, aonde a alma danada?”         18
        Marema não terá tamanha soma 
de reptis quanta vi que lhe ouriçava 
o dorso inteiro desde a humana coma.            21
        Junto à nuca do monstro se elevava, 
de asas abertas, um dragão que enchia 
de fogo a quanto ali se aproximava.                 24
        “Aquele é Caco — o Mestre me dizia —, 
que, sob as rochas do Aventino, ousado 
lagos de sangue tanta vez abria.                       27

79 Cf. D. Alighieri. “Inferno”, Canto XXV, in La Divina Commedia, cit., pp. 737-58.
80 M. de Assis, Obras completas, cit., vol. 3, pp. 169-73.
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           Non va co’ suoi fratei per un cammino,
per lo furto che frodolente fece
del grande armento ch’elli ebbe a vicino;
           onde cessar le sue opere biece
sotto la mazza d’Ercule, che forse
gliene diè cento, e non sentì le diece”.
34       Mentre che sì parlava, ed el trascorse,
e tre spiriti venner sotto noi,
de’ quali né io né ’l duca mio s’accorse,
           se non quando gridar: “Chi siete voi?”;
per che nostra novella si ristette,
e intendemmo pur ad essi poi.
           Io non li conoscea; ma ei seguette,
come suol seguitar per alcun caso,
che l’un nomar un altro convenette,
43       dicendo: “Cianfa dove fia rimaso?”;
per ch’io, acciò che ’l duca stesse attento,
mi puosi ’l dito su dal mento al naso.
           Se tu se’ or, lettore, a creder lento
ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia,
ché io che ’l vidi, a pena il mi consento.
           Com’io tenea levate in lor le ciglia,
e un serpente con sei piè si lancia
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.
52        Co’ piè di mezzo li avvinse la pancia,
e con li anterïor le braccia prese;
poi li addentò e l’una e l’altra guancia;
            li diretani a le cosce distese,
e miseli la coda tra ’mbedue
e dietro per le ren sù la ritese.
            Ellera abbarbicata mai non fue
ad alber sì, come l’orribil fiera
per l’altrui membra avviticchiò le sue.
61        Poi s’appiccar, come di calda cera
fossero stati, e mischiar lor colore,
né l’un né l’altro già parea quel ch’era:
            come procede innanzi da l’ardore,
per lo papiro suso, un color bruno
che non è nero ancora e ’l bianco more.
            Li altri due ’l riguardavano, e ciascuno
gridava: “Omè, Agnel, come ti muti!
Vedi che già non se’ né due né uno”.
70        Già eran li due capi un divenuti,
quando n’apparver due figure miste
in una faccia; ov’eran due perduti.
            Fersi le braccia due di quattro liste;
le cosce con le gambe e ’l ventre e ’l casso
divenner membra che non fuor mai viste.
            Ogne primaio aspetto ivi era casso:
due e nessun l’imagine perversa
parea; e tal sen gio con lento passo.

       “Não vai de seus irmãos acompanhado 
porque roubou malicioso o armento 
que ali pascia na campanha ao lado.                30
       “Hércules com a maça e golpes cento, 
sem lhe doer um décimo ao nefando,
pôs remate a tamanho atrevimento.”               33
       Ele falava, e o outro foi andando 
No entanto embaixo vinham para nós
três espíritos que só vimos quando                  36
       Atroara este grito: “Quem sois vós?”
Nisto a conversa nossa interrompendo 
ele, como eu, no grupo os olhos pôs.               39
       Eu não os conheci, mas sucedendo,
como outras vezes suceder é certo 
que o nome de um estava outro dizendo,        42
       “Cianfa aonde ficou?” Eu, por que esperto 
e atento fosse o Mestre em escutá-lo,
pus sobre a minha boca o dedo.                      45
       Leitor, não maravilha que aceitá-lo, 
ora te custe o que vai ter presente, 
pois eu, que o vi, mal ouso acreditá-lo.            48
       Eu contemplava-os, quando uma serpente
de seis pés, temerosa, se lhe atira
a um dos três e o colhe de repente.                  51
       Coos pés do meio o ventre lhe cingira,
com os da frente os braços lhe peava, 
e ambas as faces lhe mordeu com ira.              54
       Os outros dois às coxas lhe alongava,
e entre elas insinua a cauda que ia
tocar-lhe os rins e dura os apertava.                 57
       A hera não se enrosca nem se enfia 
pela árvore, como a horrível fera 
ao pecador os membros envolvia.                    60
       Como se fossem derretida cera, 
um só vulto, uma cor iam tomando,
quais tinham sido nenhum deles era.               63
       Tal o papel, se o fogo o vai queimando,
antes de negro estar, e já depois
que o brando perde, fusco vai ficando.            66
       Os outros dois bradavam: “Ora pois, 
Agnel, ai triste, que mudança é essa? 
Olha que já não és nem um nem dois!”           69
       Faziam ambas uma só cabeça, 
e na única face um rosto misto, 
onde eram dois, a aparecer começa.                 72
       Dos quatro braços dois restavam, e isto, 
pernas, coxas e o mais ia mudado 
num tal composto que jamais foi visto.           75
       Todo o primeiro aspecto era acabado; 
dois e nenhum era a cruel figura, 
e tal se foi a passo demorado.                          78
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79       Come ’l ramarro sotto la gran fersa
dei dì canicular, cangiando sepe,
folgore par se la via attraversa,
            sì pareva, venendo verso l’epe
de li altri due, un serpentello acceso,
livido e nero come gran di pepe;
            e quella parte onde prima è preso
nostro alimento, a l’un di lor trafisse;
poi cadde giuso innanzi lui disteso.
88        Lo trafitto ’l mirò, ma nulla disse;
anzi, co’ piè fermati, sbadigliava
pur come sonno o febbre l’assalisse.
            Elli ’l serpente e quei lui riguardava;
l’un per la piaga e l’altro per la bocca
fummavan forte, e ’l fummo si scontrava.
            Taccia Lucano omai là dov’ e’ tocca
del misero Sabello e di Nasidio,
e attenda a udir quel ch’or si scocca.
97        Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio,
ché se quello in serpente e quella in fonte
converte poetando, io non lo ’nvidio;
            ché due nature mai a fronte a fronte
non trasmutò sì ch’amendue le forme
a cambiar lor matera fosser pronte.
            Insieme si rispuosero a tai norme,
che ’l serpente la coda in forca fesse,
e ’l feruto ristrinse insieme l’orme.
             Le gambe con le cosce seco stesse
s’appiccar sì, che ’n poco la giuntura
non facea segno alcun che si paresse.
109       Togliea la coda fessa la figura
che si perdeva là, e la sua pelle
si facea molle, e quella di là dura.
             Io vidi intrar le braccia per l’ascelle,
e i due piè de la fiera, ch’eran corti,
tanto allungar quanto accorciavan quelle.
             Poscia li piè di rietro, insieme attorti,
diventaron lo membro che l’uom cela,
e ’l misero del suo n’avea due porti.
118       Mentre che ’l fummo l’uno e l’altro vela
di color novo, e genera ’l pel suso
per l’una parte e da l’altra il dipela,
             l’un si levò e l’altro cadde giuso,
non torcendo però le lucerne empie,
sotto le quai ciascun cambiava muso.
             Quel ch’era dritto, il trasse ver’ le tempie,
e di troppa matera ch’in là venne
uscir li orecchi de le gote scempie;
127        ciò che non corse in dietro e si ritenne
di quel soverchio, fe’ naso a la faccia
e le labbra ingrossò quanto convenne.

Qual cameleão, que variar procura 
de sebe às horas em que o Sol esquenta, 
e correndo parece que fulgura,                        81
       Tal uma curta serpe se apresenta, 
para o ventre dos dois corre acendida, 
lívida e cor de um bago de pimenta.                84
       E essa parte por onde foi nutrida, 
tenra criança antes que à luz saísse, 
num deles morde, e cai toda estendida.           87
       O ferido a encarou, mas nada disse;
Firme nos pés, apenas bocejava, 
qual se de febre ou sono ali caísse.                   90
       Frente a frente, um ao outro contemplava, 
e à chaga de um, e à boca de outro, forte 
fumo saía e no ar se misturava.                        93
       Cale agora Lucano a triste morte 
de Sabelo e Nasídio, e atento esteja 
que o que lhe vou dizer é de outra sorte.            96
       Cale-se Ovídio e neste quadro veja 
que, se Aretusa em fonte nos há posto 
e Cadmo em serpe, não lhe tenho inveja.           99
       Pois duas naturezas rosto a rosto
não transmudou, com que elas de repente
trocassem a matéria e o ser oposto.                102
       Tal era o acordo entre ambas que a serpente  
a cauda em duas caudas fez partidas, 
e a alma os pés ajuntava estreitamente.          105
       Pernas e coxas vi-as tão unidas 
que nem leve sinal dava a juntura 
de que tivessem sido divididas.                      108
       Imita a cauda bífida a figura
que ali se perde, e a pele abranda, ao passo
que a pele do homem se tornava dura.          111
       Em cada axila vi entrar um braço,
a tempo que iam esticando à fera
os dois pés que eram de tamanho escasso.     114
       Os pés de trás a serpe os retorcera 
até formarem-lhe a encoberta parte, 
que no infeliz em pés se convertera.              117
        Enquanto o fumo os cobre, e de tal arte 
a cor lhes muda e põe à serpe o velo 
que já da pele do homem se lhe parte,           120
       um caiu, o outro ergueu-se, sem torcê-lo 
aquele torvo olhar com que ambos iam 
a trocar entre si o rosto e o vê-lo.                   123
       Ao que era em pé as carnes lhe fugiam 
para as fontes, e ali do que abundava 
duas orelhas de homem lhe saíam.                126
       E o que de sobra ainda lhe ficava 
o nariz lhe compõe e lhe perfaz 
e o lábio lhe engrossou quanto bastava.         129
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             Quel che giacëa, il muso innanzi caccia,
e li orecchi ritira per la testa
come face le corna la lumaccia;
             e la lingua, ch’avëa unita e presta
prima a parlar, si fende, e la forcuta
ne l’altro si richiude; e ’l fummo resta.
136       L’anima ch’era fiera divenuta,
suffolando si fugge per la valle,
e l’altro dietro a lui parlando sputa.
             Poscia li volse le novelle spalle,
e disse a l’altro: “I’ vo’ che Buoso corra,
com’ho fatt’io, carpon per questo calle”.
             Così vid’io la settima zavorra
mutare e trasmutare; e qui mi scusi
la novità se fior la penna abborra.
145       E avvegna che li occhi miei confusi
fossero alquanto e l’animo smagato,
non poter quei fuggirsi tanto chiusi,
            ch’i’ non scorgessi ben Puccio Sciancato;
ed era quel che sol, di tre compagni
che venner prima, non era mutato;
l’altr’era quel che tu, Gaville, piagni.

       A boca estende o que por terra jaz 
e as orelhas recolhe na cabeça,
bem como o caracol às pontas faz.                 132
       A língua, que era então de uma só peça,
e prestes a falar, fendida vi-a,
enquanto a do outro se une, e o fumo cessa. 135
       A alma, que assim tornado em serpe havia, 
pelo vale fugiu assobiando, 
e esta lhe ia falando e lhe cuspia.                   138
       Logo a recente espádua lhe foi dando 
e à outra disse: “Ora com Buoso mudo, 
rasteje, como eu vinha rastejando!”               141
       Assim na cova sétima vi tudo 
mudar e transmudar; a novidade 
me absolva o estilo desornado e rudo.           144
       Mas que um tanto perdesse a claridade 
dos olhos meus, e turva a mente houvesse, 
não fugiram com tanta brevidade.                 147
       Nem tão ocultos, que eu não conhecesse 
Puccio Sciancato, única ali vinda, 
alma que a forma própria não perdesse;         150
o outro chora-lo tu, Gaville, ainda. 

Comentário: Versos 1-9

O início do canto XXV está diretamente ligado ao ante-
rior. Palavras e gesto concluem, efetivamente, o discurso de Vanni 
Fucci no canto XXIV. Os versos iniciais são dramáticos, teatrais 
e plásticos. A primeira dificuldade do início deste canto deve-se 
ao gesto obsceno, le fiche, e ao verbo com o qual Vanni Fucci o 
destina a Deus: togli. A forma, usada no italiano antigo, significa 
“prendi”, toma, em português. Segundo Leo Spitzer81 e Natalino 
Sapegno,82 o ato, ao mesmo tempo vulgar e de uma blasfêmia 
provocatória e arrogante, nasce do espírito despeitado e agressi-
vo do ladrão que, no canto anterior, já havia feito uma profecia 
contra Dante, como desforra por ter sido obrigado a confessar as 
suas atrocidades. Agora, vingava-se de Deus, responsável, segundo 

81 Cf. L. Spitzer, Critica stilistica e storia del linguaggio, Bari: Laterza, 1954, p. 13
82 Cf. N. Sapegno, Dante Alighieri, La Divina Commedia, cit., p. 266.
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ele, pela sua própria miséria e humilhação. Mais adiante, o poeta 
o chama de superbo e o paragona a Capaneo, que Dante coloca 
entre os blasfemos da terceira vala do círculo VII do Inferno. A re-
belião de Vanni Fucci desenvolve-se segundo uma linha de tensão 
dramática e de movimento exasperado. Ao gesto ultrajante corres-
ponde imediata punição divina, que se abate contra o miserável 
ladrão, imobilizando-lhe as mãos e constringindo-o ao silêncio, o 
que, de certo modo, restabelece o equilíbrio e a justiça superior. 

Machado realiza, no primeiro verso, uma eliminação de pa-
lavras, sintetizadas pelo verbo acabara: (1) “Al fine de le sue parole 
il ladro” > “Acabara o ladrão”; no segundo verso, (2) de imedia-
to, uma inversão, também sintética, com interpretação do gesto e 
recuperação das palavras eliminadas anteriormente com o verbo 
“brada”: “le mani alzò con amendue le fiche” > “as mãos em fi-
gas, deste modo brada”. Finalmente, no terceiro verso, (3) “Togli, 
Dio, ch’a te le squadro!” >  “Olha, Deus, para ti o estou fazendo!”, 
há igualmente uma tradução comunicativa,83 que transpõe o sen-
tido do verso.

Na segunda estrofe, seguindo a mesma estratégia tradu-
tória, encontraremos uma modulação,84 quando o vocábulo 
no plural, le serpe, é traduzido no singular, a serpente. Como o 
próprio Dante se referirá “a uma e a outra”, não haverá perda 
de sentido. Para efeito da rima, Machado não hesita em usar 
sinônimos, como é o caso de amiche, traduzido por amada. O 
sentido dessa palavra no texto de Dante corresponde ao desejo 
do poeta maior de ver logo castigada a arrogância frenética do 
ladrão de Pistoia, o que acontece com a intervenção punitiva 
das serpentes.  Nesse quarto verso, Machado realiza, também, 

83 Cf. P. Newmark, “Traduzione comunicativa e semantica”, in La traduzione: 
problemi e metodi, cit.,  pp. 78-128.

84 A modulação consiste em reproduzir a mesma mensagem na L2 (língua de tra-
dução ou língua de chegada), mas com uma perspectiva diversa, que pertence a 
esta língua.
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uma expansão,85 recurso útil à compreensão do sentido em por-
tuguês. Ele coloca a frase “pois uma vi”, em que a conjunção 
explicativa clarifica o sentido do verso. Com a expressão “che più 
diche” (diche por dica), o sentido é o de desejar que o ladrão não 
diga mais nenhuma blasfêmia, no sexto verso. O tradutor usa-
rá uma expressão coloquial: “não falarás mais nada”. Expressão 
amplamente autorizada pelo âmbito popular e vulgar da cena 
em grande tensão dramática, como já observado.

Comentário: Versos 46-54

Escolhemos estes versos porque os julgamos de interesse 
para a poética machadiana. Parece-nos que Machado, na sua tra-
dução do canto XXV, se impressiona, em primeiro lugar, com 
uma espécie de distanciamento artístico que regula a técnica des-
critiva e orienta a fantasia dantesca; como se o poeta se divertisse, 
dirigindo-se ao leitor com a grande ciência inventiva e figurativa, 
gerada a partir do seu estado de ânimo negativo e desejoso de 
vingança moral. Machado teria apreciado aquela espécie de com-
prazimento do poeta com a sua particular bravura e crueldade. 
O tema das complicadas metamorfoses na representação do mal 
de certo modo representa uma espécie de competição que o po-
eta florentino realiza de modo espetacular, confrontando-se com 
Ovídio e Lucano.86 Machado amava o confronto com os modelos 
canônicos que ele invocava em nível intertextual na sua obra. O 
canto XXV é, ainda, de uma grande plasticidade, ao gosto do es-
critor brasileiro, sempre atento ao senso físico da linguagem, do 
mesmo modo que, em alguns momentos de sua obra, demonstra 
uma gélida curiosidade anatômica, que as metamorfoses também 
colocam em prática. Teria apreciado a cena, ao mesmo tempo es-

85 Quando se coloca uma palavra a mais, diluída no texto, para explicar melhor o 
sentido da L1 (língua original ou língua de partida).

86 Cf. Ovidio, Metam., IV, 563-604; e Lucano, Farsalia, IX.  
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petacular, estranha e de forte impacto visivo e emotivo. Vejamos 
os exemplos, nos quadros seguintes:

Dante Alighieri

46          Se tu se’ or, lettore, a creder lento

ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia,

ché io che ’l vidi, a pena il mi consento.

              Com’io tenea levate in lor le ciglia,

e un serpente con sei piè si lancia

dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.

52           Co’ piè di mezzo li avvinse la pancia,

e con li anterïor le braccia prese;

poi li addentò e l’una e l’altra guancia;

Machado de Assis

       Leitor, não maravilha que aceitá-lo

ora te custe o que vais ter presente,

pois eu, que o vi, mal ouso acreditá-lo.             48

       Eu contemplava, quando uma serpente

de seis pés temerosa se lhe atira

a um dos três e o colhe de repente.                    51

       Coos pés do meio o ventre lhe cingira,

com os da frente os braços lhe peava,

e ambas as faces lhe mordeu com ira.                54  
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Pelo confronto das traduções, podemos compreender me-
lhor as razões da boa tradução machadiana. No verso 46, “Se tu 
se’ or, lettore, a creder lento”, que significa, “Não me maravilho, 
leitor, se você tiver dificuldade em acreditar”, Machado transpõe 
o sentido, sem problemas: “Leitor, não maravilha que aceitá-lo 
ora te custe”. A versão do seu colega de ministério, Xavier Pinhei-
ro, é bastante tortuosa, na sua literalidade. O sentido de “lento” 
também resulta impreciso. “Lento”, no italiano do século XIV, e 
no texto de Dante, significa “relutante”; daí Machado ter escolhi-
do expressar o sentido com o verbo “custar”, que significa, “ter 
dificuldade” (em acreditar), relutar. Cristiano Martins, embora 
também traduza literalmente, reproduz bem o sentido ao comple-
tar com “lento em alguma coisa”: “Não te espantes, leitor, se fores 
lento / em compreender o que te vou narrar,”. A versão premiada 
de Italo Eugenio Mauro parece-nos bem tortuosa neste trecho: 
“Se a acreditar, leitor, tu serás lento, / no que eu direi, [...]”. 

Nos versos 48-50, as unidades de tradução são “levate” e 
“un serpente”. No verso “Com’io tenea levate in lor le ciglia,”, o 
verbo sublinhado tem o sentido de “fixos”, “virados para”. Portan-
to, o sentido é: “enquanto tinha os olhos voltados na direção deles 
[...]”. Tanto Xavier Pinheiro como Cristiano Martins sentem a ne-
cessidade de definir o trio de ladrões. Machado omite o pronome, 
e Eugenio Mauro, traduz, corretamente, “lor” por “neles”. Aqui 
também a tradução de Machado é fluida e comunicativa.

Nos versos 51-52, Dante descreve o aparecer repentino de 
uma serpente de seis pés, que é o próprio Cianfa, de que se falara 
anteriormente, transformado em réptil. A serpe, então, se joga 
sobre um dos espíritos, enlaçando-se a ele: “e un serpente con sei 
piè si lancia / dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.”. Machado 
faz uma transposição, colocando no final do verso 52 um “de re-
pente”, que transmite a ideia de surpresa. Acrescenta um adjetivo 
“temerosa”, que não aparece no original:  “[uma serpente] de seis 
pés temerosa se lhe atira / a um dos três e o colhe de repente”. 
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400 Machado de Assis e o cânone ocidental: itinerários de leitura

Cristiano Martins também se permite a inclusão do adjetivo “rá-
bida” e do verbo no infinitivo, “a silvar”.

Finalmente, os versos 53-54, cujo sentido se refere ao ata-
que que a serpente realiza com os pés do meio, que cingem a bar-
riga, assim como os pés anteriores vão aferrar os braços, enquanto 
o réptil lhe morde as bochechas.

Como conclusão, importa salientar, nesse trabalho macha-
diano, a coerência com o seu projeto estético e ideológico. Machado 
traduz um modelo, um cânone da literatura universal e, ao mesmo 
tempo, faz uma adaptação no âmbito da língua e da cultura brasi-
leira do seu tempo. O resultado é o de uma tradução moderna, que 
segue muitos dos preceitos da ciência da tradução dos nossos dias.
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