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2.4
As Epígrafes no primeiro livro de poemas: 

falta de regularidade e apoio temático

�• �

Apesar de as maiores considerações a respeito das epígrafes serem parte do 
último capítulo do livro, a fim de encerrar esse segundo como a “Última folha” 
machadiana, optamos por elucidar algumas primeiras observações acerca do uso da 
epígrafe no primeiro livro de poemas.

Aparentemente esse livro preza pela quantidade, já que as epígrafes são abun-
dantes – metade das composições, sem contar cada uma das epígrafes dos “Versos a 
Corina” – e que elas não são sempre identificadas com facilidade. Além disso, vimos 
que Machado não estabelece um modelo para assinar os textos que recortou, já que 
há epígrafes, a maioria delas, assinadas apenas com o nome do autor (ou o sobreno-
me, no caso de Mickiewicz, ou ainda as iniciais, como “A. M.”) e outras assinadas 
com o nome do autor e o nome da obra, como é o caso de “Ludovina Moutinho” e de 
“Polônia”, assinados, respectivamente, “Camões – Elegias”452 e “Mickiewicz – Livro 
da nação polaca”.453 Para as epígrafes retiradas de textos bíblicos, Machado também 
não adota um modelo. No caso d’“O dilúvio”, o poeta é bastante específico, nos 
revelando inclusive o capítulo e o versículo: “Gênesis – C. VII v. 12”.454 Porém, para 
“Sinhá” a especificidade do capítulo e do versículo é perdida: “Salomão – Cântico 

452 Id. ibid., p. 59.

453 Id. ibid., p. 89.

454 Id. ibid., p. 31.



218

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

dos Cânticos”.455 Há ainda o caso do “Epitáfio do México”, cuja epígrafe é assinada 
somente com o nome da obra a qual pertence: “Epitáfio das Termópilas”.456

Além disso, não podemos fechar os olhos para o caso das epígrafes dos “Versos 
a Corina”, já que três delas dificultaram um pouco o trabalho de pesquisa. Na parte 
III, Machado se equivoca na indicação dos Sonetos da Crimeia, já que o trecho per-
tence à elegia “A. D. D.”. O primeiro impulso do pesquisador é buscar tais versos na 
obra indicada pelo poeta, mas nesse caso apenas o nome do autor nos serviu de pista. 
As partes IV e VI também foram dificultosas, já que na primeira delas um trecho 
comum de muitas obras, possivelmente recortado e assinado apenas com as iniciais 
“A. M.”, nos levou a várias hipóteses e nenhuma afirmação; e na segunda, é possível 
que Machado tenha se equivocado na autoria, pois nem mesmo nas traduções de 
Odorico Mendes,457 conhecidas naquele século, encontramos trecho semelhante.

É possível dizer ainda acerca dessas primeiras epígrafes que elas servem, so-
bretudo, de muleta para a escrita do jovem poeta. Apesar de se relacionarem harmo-
nicamente com as composições e algumas delas terem sido talvez adotadas somente 
depois do poema pronto (haja vista que não figuravam nas publicações anteriores ao 
livro em jornais e/ou revistas da época), essas epígrafes vão apoiar a escrita machadia-
na, de modo que se sentisse mais seguro para publicar linhas de um tema que não era 
só seu, mas que já estava nos versos de poetas consagrados, como Musset, Camões, 
Hugo e outros que desfilaram nas epígrafes desse primeiro livro.

455 Id. ibid., p. 55.

456 Id. ibid., p. 87.

457 Manuel Odorico Mendes (1799-1864), poeta conhecido especialmente pelas traduções que empenhou em língua portuguesa 
dos versos de Virgílio, Eneida (1854), e Homero, Ilíada (1874) e Odisseia (1928). A tradução dessas duas últimas obras fora iniciada 
por Odorico nos anos de 1854 e 1863, respectivamente.




