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�• �
AMERICANAS

�• �



4.1
O livro fora da curva

�• �

Impressas na Tipografia Cosmopolita no Rio de Janeiro e chanceladas pela 
B. L. Garnier, as Americanas foram publicadas em dezembro de 1875 e por elas Ma-
chado de Assis recebeu 200 réis para cada exemplar vendido. O volume que abriga 
treze poemas584 (e por isso foi o que menos sofreu corte nas Poesias completas) cha-
mou atenção, sobretudo, pelo título, o qual invoca duas hipóteses: estaria o poeta 
fluminense participando de um nacionalismo tardio; seria essa publicação uma es-
pécie de resposta ao que a crítica cobrara das suas publicações anteriores. Magalhães 
Júnior acredita numa resposta afirmativa para essa segunda hipótese:

Não há dúvida de que o moderado indianismo em que se enga-
jou fora o resultado da crítica em que seu amigo Luís Guima-
rães Júnior, referindo-se às poesias das Falenas, lhe censurara o 
desinteresse pelos temas nacionais. (…) A reação de Machado 
fora tão imediata que, saindo essa crítica em fevereiro de 1870, 
já a 29 de junho do mesmo ano iniciava a publicação de “Poti-
ra” no Jornal do Comércio, com o título de “Fragmentos de uma 

584 A disposição dos poemas no livro obedece à seguinte ordem: “Potira”, “Niâni”, “A cristã nova”, “José Bonifácio”, “A visão de 
Jaciúca”, “Cantiga do rosto branco”, “A Gonçalves Dias”, “Os semeadores”, “A flor do embiruçu”, “Lua Nova”, “Sabina”, Última 
jornada” e “Os Orizes”.
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elegia americana” e sob a assinatura de “Y”. E, em 28 de agosto, 
saía a segunda parte.585

Não discordamos que, de uma maneira ou de outra, as Americanas possam ser 
uma resposta à crítica, todavia, parece-nos mais pertinente que o volume de poemas 
tenha sido composto e organizado no sentido de afirmar o que, no entendimento 
machadiano, era o nacionalismo. Isso responde a primeira hipótese que levantamos, 
pois, a acreditar no que os textos machadianos de crítica vinham anunciando e na 
advertência que o poeta escreve para o livro, o movimento nacionalista tal qual Ma-
chado o concebe não teria data marcada. Assim, apesar do título das Americanas, 
não podemos entender esse livro de poemas na mesma linha dos poemas ufanistas 
do romantismo brasileiro. Marques586 já questionara o porquê de a poesia machadia-
na ter tardiamente se enveredado pela temática indianista. O pesquisador também 
recorre a Magalhães Júnior, mas aponta o importante detalhe do conselho dado ao 
poeta fluminense por Manuel de Araújo Porto-Alegre: “em 1871, por ocasião de 
sua última vinda ao Brasil, aconselhou Machado de Assis a procurar na Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico temas que efetivamente refletissem o passado colonial 
brasileiro”.587 Pouco tempo depois, por intercessão de Joaquim Norberto, o cantor 
de Potira recebera uma coleção completa daquela Revista. Assim, concordamos com 
Marques,588 quando sugere que, fosse pela repreensão da crítica ou pelo conselho do 
amigo, Machado de Assis passa a se interessar pelo indianismo, o que é materializado 
em forma de poesia na publicação de 1875.589

Machado tinha um modo bastante particular de entender o nacionalismo na 
literatura e já expressara essa posição em 1858, num dos seus textos mais conhecidos 
de crítica literária: “O passado, o presente e o futuro da literatura brasileira”, publi-
cado n’A Marmota. Naquele ensaio, Machado toma uma posição arriscada para a 
época em que se respirava o nacionalismo caricato impregnado de cor local quando 
diz que “a poesia do boré e do tupã, não é a poesia nacional”590 e questiona o que 
teriam os brasileiros dos oitocentos em comum com aquela raça. A mesma ideia, com 
maior elaboração, é trazida em 1873, dois anos antes da publicação das Americanas, 
na “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”: “é certo que a 
civilização brasileira não está ligada ao elemento indiano, nem dele recebeu influxo 
algum; e isso basta para não ir buscar entre as tribos vencidas a nossa personalidade 

585 Magalhães Júnior (2008b, p. 232).

586 Marques (2014, p. 104).

587 Id. ibid., p. 106.

588 Id. ibid.

589 Id. ibid., p. 107.

590 Azevedo, Dusilek e Callipo (2013, p. 62).
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literária”.591 O fundador da Academia Brasileira de Letras não condena o indianis-
mo na literatura brasileira, mas condena o fato de ele ser, por vezes, tomado como 
um “exclusivo patrimônio” da literatura nacional. Como afirmara no mesmo ensaio, 
“tudo é matéria de poesia, uma vez que traga as condições do belo ou os elementos 
de que ele se compõe”.592 Na “Advertência” das Americanas, Machado reforça sua 
posição com relação ao que deve ser matéria de poesia quase que repetindo o que 
dissera no ensaio de crítica: “tudo pertence à invenção poética, uma vez que traga os 
caracteres do belo e possa satisfazer as condições da arte”.593 Desse modo, a reunião 
de poemas sob o título de Americanas nos mostra uma reunião de composições com 
o belo e que tinham como denominador comum a americanidade e não exclusiva-
mente a cor local das nossas matas e dos nossos índios.

Sendo esse o único livro de poemas para qual o escritor carioca escreve uma 
“Advertência”, fica claro que ele tenta conduzir o olhar do leitor para que leia os 
poemas que seguem de acordo com o que fica explicado no texto que abre o livro e 
que, inclusive, vem antes da epígrafe gonçalvina adotada para essa obra. Tendo isso 
em vista, é importante que nos debrucemos sobre os três parágrafos da “Advertência” 
para que possamos melhor compreender a americanidade que Machado alega ter 
tentado imprimir nos seus poemas.

O título de Americanas explica a natureza dos objetos tratados 
no livro, do qual excluí o que poderia destoar daquela denomi-
nação comum. Não se deve entender que tudo o que aqui vai 
seja relativo aos nossos aborígines. Ao lado de “Potira” e “Niâ-
ni”, por exemplo, quadros da vida selvagem, há “Cristã Nova” 
e “Sabina”, cuja ação é passada no centro da civilização. Algum 
tempo, foi opinião que a poesia brasileira devia estar toda, ou 
quase toda, no elemento indígena. Veio a reação, e adversários 
não menos competentes que sinceros, absolutamente o excluí-
ram do programa da literatura nacional. São opiniões extremas, 
que, pelo menos, me parecem discutíveis. / Não as discutirei 
agora, que não é azado o ensejo. Direi somente que, em meu 
entender, tudo pertença à invenção poética, uma vez que traga 
os caracteres do belo e possa satisfazer as condições da arte. Ora, 
a índole e os costumes dos nossos aborígines estão muita vez 
nesse caso; não é preciso mais para que o poeta lhes dê a vida da 

591 Id. ibid., p. 431.

592 Id. ibid.

593 Assis (1875, p. 6).
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inspiração. A generosidade, a constância, o valor, a piedade hão 
de ser sempre elementos de arte, ou brilhem nas margens do 
Scamandro ou nas do Tocantins. O exterior muda; o capacete 
de Ájax é mais clássico e mais polido que o canitar de Itajubá; 
a sandália de Calipso é um primor de arte que não achamos na 
planta nua de Lindoia. Esta é, porém, a parte inferior da poesia, 
a parte acessória. O essencial é a alma do homem. / Das quali-
dades boas, e ainda excelentes, dos nossos índios, andam cheias 
de relações históricas. Era agreste e rudimentário o estado deles; 
medeia um abismo entre a taba de Uruçumirim e qualquer dos 
nossos bairros inferiores. Mas com todas as feições grosseiras de 
uma civilização embrionária, havia ali os caracteres de uma raça 
forte, e não comuns virtudes humanas. Montaigne, que lhes 
consagrou um afetuoso capítulo, enumera o que achou neles de 
grande e bom, e conclui com esta pontazinha de maliciosa inge-
nuidade: “Mais quoi! Ils ne portent point de hault de chausses! ”.594

Logo no primeiro parágrafo, Machado alerta para a presença no livro de poe-
mas que não se passam nas virgens matas brasileiras – “A cristã nova” e “Sabina” – e 
com isso mostra que a poesia brasileira não precisa exclusivamente trazer o “elemento 
indígena”. Além disso, o poeta fluminense evidencia sua opinião adversa aos extre-
mos, que, para ele, são discutíveis. O parágrafo que segue vem completar e explicar 
ao leitor o que, então, para o autor das Americanas, pertenceria à invenção poética. 
Assim, como já citamos, pertenceria a tal invenção poética aquilo que é belo e que 
satisfaz as “condições da arte”, independentemente de estar ou não relacionado aos 
nossos indígenas. Ao final do parágrafo, Machado acentua, numa frase única e iso-
lada por pontos, o que é essencial: “o essencial é a alma do homem”.595 Assim, os 
elementos exteriores que muitas vezes caracterizam o que a crítica de então entendia 
como nacionalista – o nome das aves, dos rios, das tribos, das plantas etc. – são mu-
táveis e constituem a parte acessória e menos importante da poesia. E, talvez para 
que a “Advertência” não soasse em desfavor aos indígenas, o escritor traz um último 
parágrafo que ressalta a “raça forte” e dá a essa raça “não comuns virtudes humanas”. 
O texto se encerra com citação de Michel Montaigne, autor que também será fonte 
da epígrafe de “Última jornada”. A citação, um tanto maliciosa, diz respeito à vesti-

594 Id. ibid. A coletânea organizada por Leal (2008) e a disponibilizada no site do Ministério da Educação (<http://machado.mec.
gov.br/images/stories/pdf/poesia/maps03.pdf>) excluem das Americanas a “Advertência”.

595 Assis (1875, p. 5-7).
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menta dos índios, que não precisavam usar calças para garantir seu caráter: “mas quê! 
Eles não usam calças!”.596

Desse modo, Americanas soa como o livro fora da curva no sentido de ter ele o 
denominador comum da americanidade, ao passo que as Crisálidas e mesmo as Fale-
nas parecem reunir poemas aleatórios. Ainda que acessórios, o ibake, os tajaçus, o ca-
lumbi, a sucuriúba, a tagapema, o caium e outros estão diluídos pelas 213 páginas do 
livro de 1875, e não poderia ser diferente, especialmente no caso das composições em 
que os personagens pertencem a alguma tribo. Porém, o que diferencia esse livro de 
outras composições nacionalistas é o tratamento dispensado por Machado a esses ele-
mentos, menos importantes em sua poesia que os valores carregados pela “raça forte”.

596 No original: “mais quoi! Ils ne portent point de hault de chausses!” (id. ibid., p. 7). O trecho francês está no primeiro livro dos 
Essais (1833), capítulo XXI.



4.2
A busca pela “alma americana”

nos versos de 1875

�• �

O número de artigos dedicados à poesia machadiana foi diminuindo no decor-
rer de suas publicações. As Americanas, mesmo que se diferenciem dos livros anteriores, 
somaram apenas quatro textos de crítica. O primeiro deles saiu ainda em dezembro, 
dia 20, e a acreditar em Ubiratan Machado, a autoria seria de Sílvio Romero: “tudo 
sugere que tenha sido redigido por Sílvio Romero: desde o tom doutrinário até a con-
clusão agressiva”.597 Apesar de conhecermos as desavenças entre esse crítico e Machado 
de Assis, interessa-nos antes suas palavras acerca do livro que as “picuinhas” literárias.

As palavras de Romero foram publicadas no Brasil Americano e o artigo é ini-
ciado com o lamento pelo fato de as novidades nas letras serem assunto secundário 
para os jornalistas de então. O crítico logo deixará claro ao seu leitor que o texto é 
antes um protesto que uma crítica: “(…) aventuramos o nosso juízo a respeito das 
Americanas, mais como um protesto do que como uma crítica, e baseamo-lo não só 
nos nossos íntimos sentimentos pátrios, mas também no muito que nos merece o ro-
busto e respeitável talento do poeta”.598 Romero parece embasar seu protesto mesmo 
no talento machadiano para a poesia.

O primeiro apontamento feito pelo crítico será aproveitado da “Advertência” 
do livro, a qual, como vimos, elege como essencial a alma humana em detrimento dos 

597 Machado (2003, p. 99).

598 Reis (2009, p. 702).
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elementos acessórios. Para Romero, “o sentimento americano não se apossou [da alma 
de Machado]” e “os elementos externos são o principal esteio da produção poética”,599 
já que motivariam o gesto dos protagonistas. O artigo se encerra não menos que 
diminuindo as composições do volume de 1875, chamando-as “frouxas narrações, 
cronimetrificadas, quadros sem colorido nem vigor”.600

Ferreira de Araújo, abreviado “L.” devido ao seu pseudônimo “Lulu Sênior”, 
também escreve algumas considerações acerca das Americanas, dessa vez na Gazeta 
de Notícias de 11 de janeiro de 1876. Para o crítico, o volume de 1875 nem mesmo 
precisaria ser assinado, pois havia nele toda a feição literária machadiana: “as Ameri-
canas não careciam de trazer assinatura: não há aí página, não há frase, em que se não 
revele a bem caracterizada feição literária do escritor de A mão e a luva, do poeta das 
Falenas: ninguém mais no Brasil escreveria livro igual”.601 As palavras de Araújo não 
só nos fazem reconhecer certa simpatia do crítico pelo labor poético e literário ma-
chadianos (pois cita também uma obra em prosa), mas nos fazem observar o espaço 
que Machado vem ganhando na sociedade das letras dos oitocentos, já que, ao que 
parece, era reconhecido pelo seu próprio modo de escrever, não carecia de assinatura.

No decorrer do artigo, o crítico aproxima a pena machadiana da de Garrett 
e Gautier e elogia grandemente a forma dos versos. Contudo, assim como Romero, 
Araújo não encontrará alma americana no livro de poemas: “não falamos já do estilo, 
demasiado português; referimo-nos ao ‘essencial’, que é a alma do homem. Essa é que, 
nas Americanas, não é americana”.602 Assim como nas Crisálidas o prefácio de Fil-
gueiras foi motivo para que a crítica esmiuçasse a obra a fim de ali encontrar o que o 
crítico e advogado elogiara, a “Advertência” das Americanas aparentemente despertou 
na crítica a busca pela alma. A crítica procura uma alma americana, mas na advertên-
cia essa alma não tem nacionalidade, ela se assemelha antes ao caráter e aos valores de 
qualquer humano independente da raça, cor, credo ou país.

Araújo elenca “Niâni” e “Cantiga do rosto branco” como suas poesias favori-
tas e, inclusive, transcreve algumas estrofes delas, o artigo é encerrado colocando as 
Americanas na qualidade de adorno para a literatura: “livro destes, se não enriquecem 
uma literatura, pelo menos a adornam encantadoramente. Não é belo, não; mas o é 
elegante”.603

O terceiro artigo dedicado às Americanas será de Carlos Pereira, publicado 
em 16 de janeiro de 1876 no Correio Paulistano. Apesar de curto e elogioso, o artigo 

599 Id. ibid., p. 702-703.

600 Id. ibid., p. 705.

601 Id. ibid., p. 706.

602 Id. ibid., p. 707, grifo do autor.

603 Id. ibid., p. 711.



291

Audrey Ludmilla do Nascimento Miasso

publicado em São Paulo é o primeiro a, aparentemente, compreender a concepção 
machadiana acerca da poesia americana: 

O último trabalho do conceituado poeta, se não é uma reve-
lação perfeita do que deve ser a poesia propriamente america-
na, é pelo menos muito mais aceitável e curial do que a infeliz 
tentativa de alguns outros poetas brasileiros que, a pretexto de 
fazerem poesia nacional, foram imitando a torto e a direito o 
gênero quase selvagem iniciado por Gonçalves Dias.604

O crítico elogia o “bom gosto e inovação” do poeta, chama o livro de “esplên-
dida novidade” e destaca com felicidade que não há naquelas páginas o estilo sombrio 
e sangrento da poesia byrônica que vinha tomando os poetas de então. Pereira termi-
na seu texto saudando o livro para que seja bem-vindo.

Por fim, Salvador Mendonça escreverá algumas palavras sobre as Americanas 
n’O novo mundo, de Nova York, em agosto de 1876. O artigo de Mendonça deveria 
ter sido publicado em março naquele ano, segundo a correspondência que enviara a 
Machado, mas o atraso não poupou os elogios.

O crítico traz no início de seu texto longos parágrafos acerca do clima e da 
paisagem americana e relaciona-os à literatura de outrora, que cuidava daquela cor 
local. Esse será o ensejo para tratar da poesia indígena, que frente ao industrialismo, 
vinha sendo a primeira a desaparecer. Diante de tal desaparecimento, para o crítico, 
o poeta que retomasse o passado estava saudando a própria pátria:

Por isso, toda vez que vemos um poeta esquecer-se da vida da 
sociedade presente, para volver ao passado e arrancar das som-
bras em que já imergem os vultos merencórios dos heróis indí-
genas; toda vez que um homem de talento notável, aceitando o 
legado do canto de Os Timbiras, evoca as tribos que vão sumir-
-se nos sertões, recuando diante da invasão conquistadora, até 
oferecer-lhe a batalha derradeira que aqui na América no Norte 
se está ferindo nas fronteiras do oeste; toda vez que esse poeta 
fixa em quadro vivaz, com cores imperecíveis, paisagens alpes-
tres que vão desbotando para dar lugar ao alinhamento simé-
trico das povoações de gente culta, e salva do olvido um nome, 
uma memória, mais do que isso, um traço da fisionomia na-
cional, não podemos deixar de enviar-lhes os nossos emboras, 

604 Id. ibid., p. 712.
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porque está mais do que ninguém levantando um monumento 
patriótico. // Esta impressão causa a leitura das Americanas, do 
Sr. Machado de Assis.605

Essa é uma das poucas vezes em que a crítica literária direcionada à poesia 
enxergará o patriotismo nos versos machadianos. O crítico dará ainda a Machado 
um “lugar eminente nas letras pátrias”.606 Mendonça apenas critica “A cristã nova”, 
“Sabina”, “José Bonifácio” e “Os semeadores”, talvez pelo fato de tais composições 
não retomarem o elemento indígena.

O artigo será encerrado tratando do próprio modo de escrever machadiano, 
autocorretivo e “consciencioso, é sempre o último a se mostrar satisfeito com o 
que produz”,607 e mostra que, além da simpatia, o volume de poemas de 1875 
desperta admiração.

Em 18 de março de 1876 teria saído n’O Globo uma nota transcrita do 
La Libertad, jornal argentino, que discorria sobre o livro de poemas machadiano. 
Todavia, não se conhece a autoria da nota. O pequeno texto é bastante elogioso, 
chamando as Americanas “glória da literatura fluminense”.608

Em resumo, o livro agradou a crítica medianamente, a qual ainda preferiu os 
poemas mais próximos ao elemento indígena, como “Potira” e “Niâni”, e procurou 
a tal alma americana em cada página do livro. O fato de a maior parte dos críticos 
reconhecerem Machado como um nome importante da poesia mostra que o poeta 
fluminense, onze anos depois da publicação de seu primeiro livro, ainda tinha prestí-
gio no gênero, embora a essa altura já tivesse publicado o livro de contos Histórias da 
meia-noite (1873) e os romances Ressurreição (1872) e A mão e a luva (1874).

605 Id. ibid., p. 718.

606 Id. ibid., p. 719.

607 Id. ibid.

608 O Globo (1876, p. 2).



4.3
Os poemas e as epígrafes

�• �

A epígrafe do livro

Tal qual Falenas, esse volume traz uma epígrafe para o livro e foram escolhidos 
versos gonçalvinos, são o nono e décimo versos do terceiro canto d’Os Timbiras (1857): 
“filha melhor do Eterno, / América!”.609 Machado indica a fonte exata dessa epígrafe e 
em boa parte das epígrafes de Americanas se dará o mesmo, o que facilita um pouco o 
trabalho do pesquisador na busca de fontes, pois as epígrafes são assinadas pelo nome 
do autor e contêm, ainda, título da obra. A escolha de versos de Gonçalves Dias para 
epigrafar um livro que traz já no título a invocação do nacional não nos parece ingênua, 
uma vez que o poeta maranhense já era em 1875 aclamado como um grande cantor do 
seu país.610 Contudo, o terceiro canto d’Os Timbiras é aquele que trata da destruição da 
América, e Machado recorta os versos gonçalvinos justamente no trecho que revela a 
infelicidade d’América: “não deras tu, filha melhor do Eterno; / América infeliz, já tão 
ditosa”.611 Assim, a aparente alegria de ser na epígrafe “filha melhor do Eterno”, apenas 
esconde uma “América infeliz” que combina mais com os versos das Americanas.

609 Assis (1875, s/p).

610 Em carta de Araújo Porto-Alegre a Machado de Assis, datada de 4 de agosto de 1870, o brasileiro que vivia em Lisboa felicita 
o poeta fluminense pelas Falenas e estende o talento de seus versos ao do poeta maranhense: “Dou-lhe parabéns, e dou-os ao Brasil. 
Gonçalves Dias deixou um digno sucessor!” (Assis, 2009, p. 19).

611 Dias (1857, p. 48).
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Potira

Potira

…Os Tamoios, entre outras presas que fizeram, levaram

esta índia, a qual pretendeu o capitão da empresa violar:

resistiu valorosamente dizendo em língua brasílica: “eu

sou cristã e casada; não hei de fazer traição a Deus e a

meu marido; bem podes matar-me e fazer de mim o que

quiserdes.” Deu-se por afrontado o bárbaro, e em vingança

lhe acabou a vida com grande crueldade.

Vasc. Chr. da Companhia de Jesus, liv 3o

Potira

Se, poi ch’a morte il corpo le percosse,

Desse almen vita alla memoria d’ella.

Ariosto, Orl. Fur., c. XXIX, est. XXXI

I

Moça cristã das solidões antigas,
Em que áurea folha reviveu teu nome?
Nem o eco das matas seculares,
Nem a voz das sonoras cachoeiras,
O transmitiu aos séculos futuros.
Assim da tarde estiva às auras frouxas
Tênue fumo do colmo no ar se perde;
Nem de outra sorte em moribundos lábios
A humana voz expira. O horror e o sangue
Da miseranda cena em que, de envolta
Co’os longos, magoadíssimos suspiros,
Cristã Lucrécia, abriu tua alma o voo
Para subir às regiões celestes,
Mal deixada memória aos homens lembra.
Isso apenas; não mais; teu nome obscuro,
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Nem tua campa o brasileiro os sabe. 
(…)612

Em Americanas, “Potira” traz uma folha de rosto com um trecho do parágrafo 
111 do terceiro livro da Crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, de Simão 
de Vasconcelos.613 A Crônica conta as histórias que viveram os padres Nóbrega e José de 
Anchieta durante a catequização dos índios brasileiros. O parágrafo escolhido por Ma-
chado, em especial, trata da história de uma índia cristã, da qual o nome não sabemos 
(ela será batizada Potira na composição, mas Machado adverte em nota para o poema 
que o nome é desconhecido), que está a confeccionar velas e dá uma delas ao padre 
Anchieta, para que acenda no dia em que ela se tornar mártir. A índia era da praia de 
São Vicente (possivelmente da tribo dos Guaianases), a qual pouco tempo depois do 
ocorrido fora invadida pelos índios Tamoios (não catequizados e aliados aos franceses 
contra a colonização portuguesa) e o “capitão” de tal empresa faz a índia cativa e a quer 
violar. A recusa, a acreditar nas palavras de Vasconcelos, baseia-se nos preceitos da fé ca-
tólica. A índia, cristã e casada, prefere a morte e é esse seu destino: ela tem a vida tirada 
pelo capitão. Após sua morte, Padre Anchieta celebra uma missa em nome da mártir e 
acende a vela dada por ela. “Potira” parece ter sido composta inspirada na história con-
tada por Vasconcelos, em especial no trecho recortado na folha de rosto. A fonte para 
composição do poema são as palavras de Vasconcelos, todavia, artisticamente recriadas 
e com adornos caros à poesia.

Após a folha de rosto, o título do poema se repete e ele vem com nova epígrafe, 
dessa vez de Orlando Furioso (1516), do italiano Ludovico Ariosto. Na biblioteca ma-
chadiana, segundo Massa,614 havia os dois volumes da épica e teriam sido publicados 
em 1872. Para esse estudo, valemo-nos da versão digitalizada publicada em 1823, 
segundo a qual os versos escolhidos por Machado para a epígrafe, “se, depois que a 
morte o corpo lhe atingisse, / Fosse dada ao menos vida à memória dela”,615 estariam 
no segundo volume. Machado gentilmente nos indica até a estrofe do canto de Or-
lando Furioso da qual retira os versos: estrofe XXXI do canto XXIX. A estrofe trata 
da intenção de dar vida à memória da beata Isabella. Na publicação de “Potira” nas 
Poesias completas, a estrofe de Ariosto é deixada de lado, permanecendo apenas a de 
Vasconcelos.616

612 Assis (1875, p. 4-6).

613 Vasconcelos (1865, v. 2, p. 60).

614 Jobim (2001).

615 Reis (2009, p. 147, nota de rodapé n. 2). No original: “se, poi ch’a morte il corpo le percossse, / Desse almen vita alla memoria 
d’ella” (Assis, 1875, p. 5).

616 Todos os oito poemas das Americanas que tinham epígrafe no original foram reproduzidos nas Poesias completas acompanhados 
de suas epígrafes, apenas “Potira” perde uma delas. Ainda assim, se é que podemos atribuir algum juízo de valor às epígrafes, permane-
ce a principal, aquela que antecipa a história do poema, a que lhe serviu de inspiração. “Potira” também foi publicado nas páginas do 
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No estudo da estrofe de Ariosto e do parágrafo de Vasconcelos, veremos que 
os textos se aproximam na tentativa de elevar um nome que teve durante a vida uma 
conduta exemplar no que diz respeito à fé cristã. O que o poema machadiano fará, 
por sua vez, será dar memória ao nome da índia cristã e, para isso, toma um trecho 
da Crônica e o recria em forma de poesia. Assim, a primeira epígrafe nos dá a história, 
a segunda, o motivo por que contá-la.

O poema tem um total de 631 versos brancos agrupados assimetricamente em 
16 estrofes. No livro, sempre que uma nova estrofe, numerada com algarismos ro-
manos, se inicia, há também uma nova página. Com relação à métrica, os versos são 
decassílabos sáficos e heroicos. Devido à extensão do poema, não nos dedicaremos a ele 
estrofe a estrofe, mas em pequenos elementos que nos chamaram a atenção nelas. Des-
se modo, apesar de ter nome de índia, Potira não é chamada pelo nome em nenhuma 
estrofe do poema, e logo no primeiro verso da primeira estrofe o eu poético se refere 
à índia como “moça cristã”, o que se repetirá na última estrofe do poema. A primeira 
estrofe cuida do fato de o nome de Potira ter caído no esquecimento: “nem o eco das 
matas seculares, / Nem a voz das sonoras cachoeiras, / O transmitiu aso séculos futu-
ros”. Essa estrofe está ligada à última do poema, pois será nela que o eu poético clamará 
que o “obscuro nome” (o nome de Potira é assim caracterizado na estrofe inicial e tam-
bém na final) da índia seja cantado e teremos de volta o eco, a voz e a cachoeira: “não 
tem a voz com que domina os ecos / Despenhada cachoeira (…)”.617 Temos, então, 
uma primeira estrofe que anuncia um nome esquecido e uma última que pede que tal 
nome seja cantado. Vale ainda notar, na primeira estrofe, a presença da “Cristã Lucré-
cia”, uma santa que, assim como Potira, morreu afirmando sua fé na religião católica.

A história de Potira será contada a partir da segunda estrofe e terminará na 
décima quinta. A segunda estrofe conta o momento em que Potira é feita cativa pelos 
Tamoios. Nela, a índia guaianás é chamada “(…) a moça / Que renegou Tupã, e as 
velhas crenças / Lavou nas águas do batismo santo”.618 Ao renegar Tupã, Potira passa 
a ser cristã; ao ser batizada, cumpre o primeiro sacramento da fé católica. Nessa es-
trofe também teremos a presença de Anagê, que só será nomeado na quarta estrofe, 
apesar de ter toda a terceira dedicada à sua caracterização. É Anagê, índio Tamoio, 
chamado nessa segunda estrofe de chefe e herói, quem faz Potira cativa. Ainda que 
seja a terceira estrofe que caracterizará Anagê nos detalhes, essa segunda já deixa pre-
ver a ferocidade do herói: “(…) inquieto sangue / Nas veias ferve do índio. Os olhos 
luzem / De concentrada raiva triunfante”; ou, quando o eu poético se refere ao amor 

Jornal do Comércio em 26 de junho e 28 de agosto de 1870, o que nos indica que a sua composição é pelo menos cinco anos anterior 
à publicação nas Americanas. As alterações de uma para outra publicação não interferem muito no entendimento geral do poema. A 
maior delas estaria nos 251 a 258 e pode ser consultada no detalhado volume da Comissão Machado de Assis (Assis, 1976, p. 69-70).

617 Id. (1875, p. 44).

618 Id. ibid., p. 8.
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que Anagê nutre por Potira: “amor, como ele, aspérrimo e selvagem”.619 Ao se referir 
ao índio como “selvagem”, o eu poético se mostra irmão de Potira na fé, hipótese que 
pode ser confirmada no final da décima estrofe, após a descrição de um festejo feito 
pelos índios para assassinar outro índio prisioneiro dos Tamoios. No trecho, além 
de confirmar a fé por meio do pronome pessoal da primeira pessoa do plural “nós” 
(que inclui o eu poético naquilo que conta), o eu poético revela ter conhecimento da 
Bíblia, pois se refere à história de Caim e Abel,620 narrada no “Gênesis”, para tratar 
do fato de os índios matarem uns aos outros e novamente cita a aspereza dos costu-
mes tamoios: “(…) rudes eram / Aqueles homens de ásperos costumes, / Que ante o 
sangue de irmãos folgavam livres, / E nós, soberbos filhos de outra idade, Que a voz 
falamos da razão severa / E na luz nos banhamos do Calvário, / Que somos nós mais 
que eles? Raça triste / De Cains, raça eterna…”.621 Notemos ainda que o eu poético 
se refere à morte de Cristo no calvário e deixa que sua cristandade escorra nos versos 
quando não se julga mais que aquela raça de homens rudes.

A estrofe que caracterizará Anagê, terceira estrofe, o faz especialmente via os 
atributos de guerreiro do índio, menciona sua habilidade para manejar o arco e a fle-
cha e o exagerado número de vencidos: “(…) traz ao colo os dentes / Dos contrários 
vencidos. Nem dos anos / O número supera o das vitórias”.622 Com tais característi-
cas, não estranhamos quando, na estrofe seguinte, ele despedaça as vestes da “moça 
cristã” que ainda “morta parece” para violar o corpo dela: “súbito ao seio túrgido e 
macio / Ansiosas mãos estende; (…) / (…) / O vestido cristão lhe despedaça, / E à 
luz já viva da manhã recente / Contempla as nuas formas (…)”.623 São nesses versos 
também que notamos a passagem de tempo marcada, pois na segunda estrofe, quan-
do Potira é feita cativa, essa luz, agora viva, ainda era tíbia. O dia não estava de todo 
claro, ainda havia a “sombra do crepúsculo”. Ao ser tocada, Potira desperta e tenta 
em vão fugir daquele que é novamente chamado “aspérrimo”. Num verso marcado 
pela gradação, o eu poético deixa perceber com que aspereza o guerreiro tomara Po-
tira, pois nem um “ai” ela pudera exprimir: “(…) um ai lhe sobe / Angustioso e triste 
aos lábios trêmulos, / Sobe, murmura e sufocado expira”.624 E como boa cristã, num 
momento de aflição, ainda enquanto era abusada pelo índio, ela envia uma “entre-
cortada prece” aos céus.

Depois da afronta ao seu corpo, Potira lamenta, na quinta estrofe, que não 
tenha morrido. Nessa estrofe haverá a primeira referência direta a Deus, chamado, 

619 Id. ibid., p. 8.

620 Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. Caim mata o irmão por ciúme da oferenda que fizera a Deus.

621 Assis (1875, p. 28-29).

622 Id. ibid., p. 9-10.

623 Id. ibid., p. 11-12.

624 Id. ibid., p. 12.
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assim como na epígrafe do livro retirada do poema gonçalvino, “Eterno”. Anagê, 
por sua vez, lamenta que os padres tenham um dia pisado naquelas terras, pois, aos 
poucos, até a fé indígena ia se acabando. Novamente o eu poético recorre à gradação 
para ilustrar isto: “(…) uma por uma / As filhas de Tupã correm trás eles, / Com elas 
os guerreiros, e com todos / A nossa antiga fé (…)”.625 O máximo da imagem trazida 
pela gradação está no final da fala de Anagê, final também da estrofe, quando o pajé 
suspira “(…) sozinho e triste / Sem povo nem Tupã”.626 A fala de Anagê continua na 
estrofe seguinte, quando ele diz que em sonho o pai de Potira teria lhe pedido arran-
casse a índia dos “pálidos pajés”. Potira zomba do guerreiro e afirma: “sou esposa e 
cristã”. Essa afirmação claramente retoma a epígrafe de autoria de Vasconcelos, quan-
do a índia diz que é “cristã e casada”. A “moça cristã” dá duas opções ao guerreiro: 
que a mate ou a faça escrava. E novamente ela recorre ao Eterno em prece, a qual 
tomará a maior parte da sétima estrofe.

“Das duas condições; deu-lhe o guerreiro / A pior, – fê-la escrava (…)”.627 
Feita escrava, na oitava estrofe Potira deve voltar a ter os hábitos indígenas, por isso 
é despida de suas roupas, o que lhe causa “pudor de esposa e de cristã” e no índio 
“acende a natural volúpia”. A índia, ainda que despida, não deixa de ser cristã e quan-
do volta seu “pensamento puro” para o céu, tal qual os santos, “menos por si, que 
pelos outros pede”.628 Os versos que seguem a esse se aproximam de certo versículo 
bíblico. O eu poético passa a cuidar não só da fé de Potira, mas da saudade que ela 
sente de seu esposo, e nos dá: “nem só o ardor da fé lhe abrasa o peito; / Lacera-lho 
também agra saudade”.629 Esses versos não se aproximarão do versículo bíblico no 
sentido, mas no tom: “não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus”.630 Na mesma estrofe teremos outra referência à Bíblia, quando, 
aos soluços, Potira, que tanto amor carrega pelo esposo, está “farta de amor”, mas 
“pródiga de vida”, já que não pode viver tal amor. O vocábulo “pródiga” de pronto 
nos lembrará a parábola do filho pródigo, que pode ser lida no evangelho de Lucas 
(15, 11-32). Como estava aquele filho perdido, estava a vida de Potira, e, como o 
menino, ela voltará à “casa do Pai”, uma vez que morrerá. Apesar de o fim de Potira 
já ter sido anunciado na epígrafe de Vasconcelos, ele o é também aqui, quando o eu 
poético lhe dá tal adjetivo.

A nona estrofe tratará da vida de Potira na tribo, sempre com tristeza. E quan-
do indagada sobre seu silêncio, a índia diz que é “como aquela flor que chora”. Des-

625 Id. ibid., p. 15.

626 Id. ibid., p. 15.

627 Id. ibid., p. 21.

628 Id. ibid., p. 22.

629 Id. ibid., p. 22.

630 Mateus 4, 4.
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crever-se dessa maneira se torna interessante se nos atentarmos ao fato de o nome 
“Potira” significar “flor”. Esse significado será primordial para entendermos também 
o final do poema, quando nos últimos versos da última estrofe, depois de Potira mor-
ta, temos a “flor da murta” que se abre ao pé do rosal. É como se Potira renascesse 
em flor. Esse fim seria inadequado aos ensinamentos cristãos, mas casa perfeitamente 
com os indígenas, principalmente se nos voltarmos para a décima terceira estrofe, na 
qual o eu poético revela que Potira ainda guardava restos da “crença antiga” quando 
ela escuta o “pio melancólico” de uma ave e se pergunta se não seria a voz de seu pai 
ou do esposo.

A “festa da morte” será narrada na décima e décima primeira estrofes, nas 
quais o eu poético acentua especialmente o terror e a crueldade do povo tamoio 
durante a festa. Enquanto todos se entretêm com a festividade de horror, Potira, na 
décima segunda estrofe, aproveita a ocasião para fugir. Potira para no bosque e curio-
samente é descrita pelo eu poético: “(…) indiana moça / Languidamente encosta 
o esbelto corpo”.631 A índia parece não só ter a fé dos europeus como também suas 
características. Talvez verta desse verso certa ironia ao chamar lânguida a moça de 
pele vermelha. Inútil fora a tentativa da lânguida-indiana-moça. Ela ouve os passos 
de Anagê no fim da estrofe e ele, afirmando sua fé em Tupã, na estrofe seguinte atesta: 
“minha te fez Tupã (…)”.632 Potira e Anagê deveriam ser esposos pela fé em Tupã, 
todavia, a moça renegara o deus indígena.

Na décima quarta estrofe, o leitor por um instante desconhece Anagê, que 
parece entender os novos preceitos da “moça cristã” e se propõe a abandonar a tribo 
e a passar a viver, junto dela, num lugar distante. Ele até mesmo deixaria de guerrear. 
A ideia não dura mais que uma estrofe e, na penúltima estrofe do poema, Anagê 
retoma as palavras dignas de um “aspérrimo guerreiro”: “‘minha (diz ele) ou morres!’ 
(…)”.633 Potira ainda tenta esquivar o guerreiro recorrendo ao respeito que os índios 
aprendem a ter com as esposas, já que ela era esposa de outro pela religião e pelo 
destino. Antes que Anagê matasse a índia, o eu poético o descreve tomado por “opos-
tos sentimentos”. Antes de expirar, Potira murmura ao guerreiro: “perdoo-te!”. Essa 
atitude da “indiana moça” revela uma cristandade que a aproxima de Jesus, que já 
na cruz roga ao Pai que perdoe os que lhe matavam: “e Jesus dizia: ‘Pai, perdoa-lhes: 
porque não sabem o que fazem’”.634 E, como vimos, a estrofe final traz o anseio da 
memória da índia cristã.

631 Assis (1875, p. 35).

632 Id. ibid., p. 39.

633 Id. ibid., p. 41.

634 Lucas 23, 34.
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Vemos que toda a história narrada em “Potira” é a poesia da crônica de Vas-
concelos, que não por acaso serve de epígrafe ao poema, mesmo nas Poesias completas, 
quando a epígrafe de Ariosto é descartada. Os versos de Orlando Furioso, por sua vez, 
casam com o poema no anseio compartilhado do eu poético de cada um dos poemas 
em fazer memória a duas moças cristãs, Isabella no poema italiano, Potira no brasi-
leiro. Não há na composição machadiana muitas retomadas de termos ou mesmo da 
forma dos textos das epígrafes, servindo elas somente de inspiração e justificativa para 
o poema machadiano. 

Niâni

Niâni
(História guaicuru)

… Desde então cobriu-se Nanine de uma mortal

melancolia, sendo seus olhos sempre chorosos. Assim se

passaram três meses, quando um dia, estando deitada

na sua rústica cama, lhe deram a notícia que seu desleal

marido se tinha casado com uma rapariga de menor esfera.

Senta-se então Nanine na cama, como arrebatada, chama

para junto de si um pequeno índio que era seu cativo,

e diz-lhe na presença de vários antecris:

“és meu cativo; dou-te a liberdade, com a condição de que te 

chamarás toda a vida Panenioxe.” Então seus olhos deixaram correr

dilúvios de lágrimas pelas suas tristes faces, que ela de

envergonhada quis ocultar, mas o amor ofendido não

o permitia. Parece que esta violenta contenda de duas

poderosas paixões lhe motivou uma febre ardente, com a

qual ao outro dia perdeu a vida.

F. Rodrigues Prado, Hist. dos Índios Cavaleiros.

Niâni

…que piagne

Vedova, sola.

Dante, Purgat. VI.
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I

Contam-se histórias antigas
 Pelas terras de além-mar,
De moças e de princesas,
 Que amor fazia matar.

Mas amor que entranha n’alma
 E a vida soe acabar,
Amor é de todo o clima,
 Bem como a luz, como o ar.

Morrem dele nas florestas
 Aonde habita o jaguar,
Nas margens dos grandes rios
 Que levam troncos ao mar.

Agora direi um caso
 De muito penalizar,
Tão triste como os que contam
 Pelas terras de além-mar. 
  (…)635

“Niâni” segue a mesma linha de composição do poema que o antecede, “Po-
tira”. Para “Niâni” há também duas estrofes, sendo a primeira delas uma espécie 
de inspiração para a composição do poema, é a história de Nanine que “Niâni” vai 
contar. A segunda epígrafe casa com a composição por ter ficado vedova636 a moça. 
Mesmo a distribuição do poema no livro é a mesma de “Potira”. Uma folha de rosto 
com a primeira epígrafe e outra página com a repetição do título e a segunda epí-
grafe. Além disso, as cinco partes do poema também são numeradas por algarismos 
romanos e também são colocadas numa nova página a cada início. Não bastasse, os 
dois poemas carregam o nome de suas moças no título. A única diferença, além do 
enredo, é que “Niâni”, quando publicada nas Poesias completas, teve as duas epígrafes 
preservadas. Assim, detenhamo-nos um pouco mais nessas epígrafes.

635 Assis (1875, p. 50).

636 Viúva.
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A primeira epígrafe é um trecho com pequenas modificações,637 mas que não 
interferem no entendimento geral do trecho, da História dos índios cavaleiros ou da 
nação Guaycuru, do português Francisco Rodrigues Prado. Essa história teria sido 
publicada no primeiro tomo da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil 
do ano de 1839 (ano de nascimento de Machado), no primeiro número do primeiro 
trimestre daquele ano. Em 1856, houve a segunda edição desse mesmo número e a 
História estava nela. Machado contava nas prateleiras de sua biblioteca com a edição 
de 1856, a mesma que consultamos para esse estudo. A História muito se parece com 
as Crônicas de Vasconcelos, que estavam na epígrafe do poema anterior. São parágrafos 
que contam casos curiosos da colonização do Brasil. O parágrafo do qual Machado 
recorta a epígrafe conta a história de amor de Nanine e Panexioxe, um casal de índios 
desde sempre enamorados que vivia na margem oriental do rio Paraguai, mas ele 
acaba por abandoná-la após o enlace e se casa com outra “rapariga de menor esfera”. 
Nanine morre de amor. Apesar de ter personagens indígenas, essa história se distan-
cia bastante dos índios brasileiros, a mocinha e o guerreiro têm certo tom europeu 
e são romanticamente tratados como tal. Sabendo que a epígrafe adianta o enredo 
do poema, não estranhamos que Machado tenha acrescentado logo abaixo do título 
a inscrição: “história guaicurú”. Ainda sobre essa História, vale dizer que em carta a 
Taunay, Machado discute com o amigo o título da composição, se seria Niâni ou Na-
nine. Acaba optando por Niâni. Como a correspondência é de 1873, fica instituído 
esse o ano da composição do poema, que além das Americanas só teve as páginas das 
Poesias completas.

Já a segunda epígrafe é de um autor que figurou noutras epígrafes machadianas, 
Dante Alighieri. Os pequenos trechos de versos, “… que chora / Viúva, só”,638 foram 
retirados do sexto canto do purgatório, da estrofe 37. No caso do italiano, a viúva era 
Roma, para os brasileiros, Nanine, ou como Machado preferiu chamar, Niâni. Na 
biblioteca machadiana, a única obra de Dante era justamente La divina commedia 
(1868). Para esse estudo nós consultamos uma publicação digitalizada de 1839.

Apesar da semelhança com “Potira”, “Niâni” terá mais cadência, graças aos 
versos em redondilha maior agrupados em quadras, nas quais rimam o segundo e 
o quarto versos. O poema é dividido em cinco partes com número variado de qua-
dras. A primeira parte é a menor delas, tem apenas quatro quadras e prepara o leitor 
para a história que se irá contar. O eu poético inicia por dizer que há “histórias anti-
gas” contadas “pelas terras de além-mar”. Entendemos que essas terras sejam a nação 

637 Na epígrafe, temos “desde então cobriu-se (…)” (Assis, 1875, p. 47), esse “então” é, no texto original, “aquela hora”. Além 
disso, a primeira frase do trecho não termina em “chorosos”, depois do adjetivo há uma vírgula e o seguinte trecho “(…) procurava 
encobri-los até às mais íntimas amigas” (Prado, 1856, p. 32).

638 Reis (2009, p. 165, nota de rodapé n. 4). No original: “… che piagne / Vedova, sola” (Assis, 1875, p. 49). Houve um equívoco, 
ou possivelmente uma gralha tipográfica, na palavra italiana piagne, que deveria ser grafada piange.
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portuguesa, já que quem conta a história de Niâni na epígrafe é um português. As 
histórias de “além-mar” são de “moças e princesas” que morriam de amor, como tais 
moças, “morrem dele nas florestas”, cá no Brasil. Será esse o caso ao qual o eu poé-
tico se refere: “tão triste como os que contam / Pelas terras de além-mar”. Notemos 
que logo no começo temos a índia aproximada das moças e princesas não pelo amor, 
mas pela tristeza. Sentimos certo tom de ironia nesse eu poético que parece tentar 
colocar Niâni no posto daquelas moças e princesas. O excesso de amor que leva à 
morte já estava no parágrafo da “anedota” de Prado, que diz ser sobre o “excesso com 
que as mulheres amam seus maridos”.639 Se a história de Prado era uma “anedota” e 
a do eu poético um “caso”, parece que se confirma a ironia no tratamento do tema, 
já que não são histórias que se devem levar a sério.

A segunda parte rapidamente dá conta do namoro de Niâni e Panenioxe e os 
leva ao casamento. A história contada pelo eu poético confere com a de sua epígrafe, 
que também pinta o casal apaixonado desde a “primeira mocidade”. Contudo, o eu 
poético machadiano exagera a união do casal de índios, pois a faz noiva e os casa, 
um costume alheio à cultura indígena e próprio da cultura do homem branco. Na 
História eles apenas estão unidos. Sobre a moça, o eu poético nos conta que muitos 
“fortes” a queriam, mas ela não entregou seu coração a nenhum deles. Sobre a feição 
dela, diz ser “nobre”. Com relação a isso, Prado apenas nos traz uma rapariga formosa 
e de “gênio jovial”. Panenioxe, por sua vez, é caracterizado como um guerreiro de 
“limpo sangue”, “filho de capitão”. No texto que serve de inspiração ao poema, o ín-
dio é um jovem de “presença engraçada” e é igualmente filho de um dos dois capitães 
que vive àquela margem do rio.

No início da terceira parte é composto um diálogo entre o jovem casal. Ele está 
a sair e ela insiste em acompanhá-lo. Como já sabemos o destino da “viúva”, é eviden-
te que ele recusa a companhia. Nesse momento podemos, com cuidado, aproximar 
Panenioxe de Heitor, da “Pálida Elvira” das Falenas. O poeta alemão também recusou 
a companhia da moça para subir o monte. A última fala de Niâni antecipa seu destino 
por meio do destino do amor do casal: “– Melhor não haver nascido / Se já de todo 
morreu”.640 A índia se referia ao amor do esposo que por ela tinha acabado. A estrofe 
seguinte confirmará a antecipação do destino triste quando o eu poético diz ter sido 
aquela a primeira de muitas lágrimas. Essas “muitas” lágrimas que Niâni verteu estão 
também no parágrafo fonte da epígrafe, pois os olhos naquela Nanine “deixaram cor-
rer dilúvios de lágrimas”. No poema, na sétima estrofe da parte III, Niâni não enxuga 
a lágrima, como também não foi possível a Nanine enxugar as suas: “quis ocultar, 

639 Prado (1856, p. 31).

640 Assis (1875, p. 54).
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mas o amor ofendido não permitia”.641 Apesar das correspondências entre o poema e 
a História, as lágrimas vertidas por Nanine nas páginas da revista apenas se dão após 
o anúncio do casamento de seu “desleal marido”. Ao antecipar essas lágrimas, o eu 
poético acentua o drama dessa história e consequentemente esconde por trás do choro 
certo humor dado pela via do exagero. Podemos destacar ainda a musicalidade do úl-
timo verso da sexta estrofe, sobre a primeira lágrima de Niâni. Ao repetir o adjetivo, o 
verso ganha ainda mais cadência: “lenta, lenta lhe correu”.642 No fim da estrofe o amor 
de Niâni já está morto, não é a morte de Panenioxe, mas a morte do amor. É nesse 
sentido que Niâni será, como adianta a epígrafe dantesca, viúva. Nem na história 
impressa na Revista nem no poema o guerreiro morre, mas morre o amor.

A quarta parte traz o rio Paraguai e vai tratar da viuvez de Niâni, “viúva sem 
bem o ser”.643 A tristeza da índia é tanta que não apenas o corpo morre, morre-lhe 
a alma, e, pior que isso, é uma morte que se dá aos poucos, “um contínuo morrer”. 
Mesmo o povo de sua tribo zomba da índia abandonada. A última parte traz a notícia 
fatal: “‘esposo que te há fugido / Hoje vai se casar; / Noiva não é de alto sangue, / 
Porém de sangue vulgar’”.644 Essa é a parte que mais podemos fazer ligação com a epí-
grafe. A notícia também é recebida por Nanine na epígrafe, seu Panenioxe também 
se casa com moça de “sangue vulgar”, ou, nas palavras de Prado, “de menor esfera”. 
Ao contar o que se deu com a índia após receber a notícia, o eu poético e o narrador 
usam o mesmo adjetivo: “arrebatada”. De pronto ela chama o menino que no poema 
era “escravo” (para acentuar a dramatização exagerada) e na História era “cativo”. As 
composições se aproximam bastante, ela “chama-o para o seu lugar”,645 como Nanine 
o chamou “para junto de si”. As palavras ditas por Niâni ao menino são quase que 
uma reprodução das palavras ditas por Nanine na epígrafe. No poema temos: “cativo 
és tu: será livre, / Mas vais o nome trocar; / Nome avesso que te puseram… / Pane-
nioxe hás de ficar”.646 Na epígrafe, as palavras são: “és meu cativo, dou-te a liberdade, 
com a condição de que te chamarás toda a vida Panenioxe”.647 Niâni expira como Na-
nine, que “perdeu a vida”. É interessante a imagem do entardecer dada pelo sol, que 
serve não apenas para marcar o momento do dia, como também revela uma natureza 
enlutada: “o sol de todo morria / E enegrecia-se o ar”.648 Dá-se uma cerimônia fúne-
bre indígena e Niâni é enterrada pelo pai. O poema termina com uma estrofe que 

641 Prado (1856, p. 32).

642 Assis (1864, p. 54).

643 Id. ibid., p. 57.

644 Id. ibid., p. 60.

645 Id. ibid., p. 60.

646 Id. ibid., p. 60.

647 Prado (1856, p. 32).

648 Assis (1875, p. 61).
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retoma toda a primeira parte, que tinha comparado aquelas que morrem nas florestas 
às moças e princesas da “terra de além-mar”. O mesmo jaguar do segundo verso da 
terceira estrofe daquela primeira parte está nessa estrofe derradeira para representar 
as moças das florestas.

Apesar das semelhanças com “Potira”, o tom de “Niâni” é outro. O eu poé-
tico exagera nos versos para lhes dar certo drama, como são dramáticas as moças e 
princesas que morrem de amor nas “terras de além-mar”. Niâni é a esposa que morre 
de amor “aonde habita o jaguar”.649 No fundo, parece que vemos aqui certa crítica 
aos modelos que muitos escritores dos oitocentos seguiam, colocando cor local em 
histórias de outras paisagens.

Com relação ao tratamento da epígrafe, fica claro que o “padrão” seguido 
fora o praticado em “Potira”. Há uma epígrafe maior, principal, que carrega uma 
história na qual a composição do poema é inspirada. A segunda epígrafe casa com o 
poema para falar de sua “moça”. Ariosto serviu para reforçar a ideia de dar memória 
ao nome dos que morreram pela fé, Dante, aqui, para marcar a solidão e tristeza de 
uma viuvez “sem bem o ser”, uma viuvez sobretudo sentimental. Apesar da história 
de Prado estar toda recontada no poema, pouco se tem da epígrafe dantesca, a não 
ser a viuvez da índia-moça.

A cristã nova

A cristã nova

… essa mesma foi levada

cativa para uma terra estranha.

Naum, cap. III, v. 10

PARTE I

I

Olhos fitos no céu, sentado à porta,
O velho pai estava. Um luar frouxo
Vinha beijar-lhe a veneranda barba
Alva e longa, que o peito lhe cobria,
Como a névoa na encosta da montanha

649 Id. ibid., p. 62.
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Ao destoucar da aurora. Alta ia a noite,
E silenciosa: a praia era deserta,
Ouvia-se o bater pausado e longo
Da sonolenta vaga — único e triste
Som que a mudez quebrava à natureza. 
(…)650

Como Machado alertara na “Advertência”, “A cristã nova” não se passa no 
interior das matas brasileiras, mas é uma composição que traz nos versos a recente 
urbanização da Baía de Guanabara. Além da epígrafe bíblica, nos chamou a atenção 
especialmente o modo como no interior do poema as referências bíblicas são evo-
cadas repetidas vezes. O trabalho com esse poema não é novo nos estudos poéticos 
machadianos, Anita Novinsky651 já empreendera interessante análise sobre ele no 
ensaio “O olhar judaico em Machado de Assis”. Os estudos da professora e pesqui-
sadora nos serviram de apoio para o entendimento do poema, especialmente no que 
diz respeito à condição dos judeus no Brasil do século XVIII, período narrado pelo 
poema; porém, nossa análise busca, nesse momento, os diálogos com o texto bíblico 
que os versos machadianos estabelecem.652

“A cristã nova” é um poema de 684 versos, um dos mais longos impresso nas 
Americanas e publicado também nas Poesias completas com algumas alterações pouco 
relevantes. Machado gentilmente nos cede a fonte de sua epígrafe com exatidão, trata-
-se do livro bíblico do antigo testamento, escrito pelo profeta Naum. O trecho recor-
tado por Machado está no terceiro capítulo do livro de Naum e é parte do décimo 
versículo. O versículo inteiro seria: “isto não obstante, essa mesma foi levada cativa 
para uma terra estranha: os seus pequeninos foram machucados no topo de todas as 
ruas, e sobre os nobres dela deitaram sortes, e todos os seus grandes Senhores foram 
carregados de ferros”.653 O livro de Naum conta um tempo de nacionalismo violento, 
no qual a Assíria, grande opressora de Israel, cai. A escolha da epígrafe revela que o 
casamento entre os textos não se dava por acaso. Esse poema contará a história de 
Ângela, “recente cristã”, que por amor ao pai, que está entre a fé judaica e o novo cris-
tianismo, entrega-se à morte no Tribunal do Santo Ofício depois de ter passado pela 
aflição de ver seu amado lutar na batalha ao lado dos portugueses contra os franceses 

650 Id. ibid., p. 63-64.

651 Novinsky (2008).

652 Machado, a acreditar na hipótese levantada por Arnaldo Niskier (2015), poderia ter se solidarizado à dor da perseguição dos 
judeus por sua própria condição de mulato em meio a uma sociedade escravocrata. Além disso, na obra poética machadiana, pode-
mos citar, ainda, o poema “Antônio José”, que compõe as Ocidentais, uma cara homenagem ao dramaturgo Antônio José da Silva, 
chamado O Judeu. A respeito da relação entre Machado e Antônio José, consultar Pereira (2011).

653 Naum 3, 10.
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que invadiram a Baía de Guanabara. A epígrafe não apenas antecipa o cativeiro de 
Ângela, mas se assemelha ao poema na luta entre nações.

Os versos do poema são hexa e decassílabos e estão distribuídos assimetrica-
mente nas estrofes que compõem as duas partes do poema. A primeira das partes 
conta com nove estrofes e a segunda, dezenove. Os versos são brancos. Como foi 
recorrente nas Americanas, as estrofes são numeradas com algarismos romanos e 
há uma nova folha para cada estrofe que se inicia. Pela extensão do poema, não 
faremos uma análise estrofe a estrofe. Nesse poema cuidaremos especialmente das 
passagens que deixam rastros de lugares e personagens bíblicos e alguns da história 
do Brasil. Há no poema, inclusive, um salmo inteiro, poeticamente recriado.

A primeira referência à Bíblia retomará a própria epígrafe do poema e está 
logo nos quatro primeiros versos da segunda estrofe: “assim talvez nas solidões som-
brias / Da velha Palestina / Um profeta no espírito volvera / Às desgraças da pátria 
(…)”.654 Naum, que serve de epígrafe ao poema, é justamente esse profeta que can-
tou as desgraças de sua pátria. Poucos versos depois, na mesma estrofe, teremos a 
menção a Cedron, um vale próximo a Jerusalém, que se enchia de água. O vale é 
retomado para acentuar a desgraça da pátria que viu “morrer as flores”. Na estrofe 
seguinte, o Cedron brasileiro será a Guanabara e teremos, então, o poema situado 
em solo nacional. Guanabara será a terra de “toda essa vida que morreu”.655 Nesse 
verso, o eu poético se refere aos antigos habitantes da região, o “antigo povo” das “in-
cultas terras”, os indígenas brasileiros. Até esse momento do poema, o leitor apenas 
encontra o pai de Ângela, a cristã nova que é denominada no poema “recente cristã”. 
Ângela e o pai em vários momentos do poema trarão a contradição entre o velho e o 
novo, entre a desesperança e tristeza do pai e a esperança e alegria da filha. A paisa-
gem descrita na primeira estrofe sob o olhar do velho com tristeza é trazida na sexta 
estrofe, nas palavras de Ângela, com formosura.656

A quarta estrofe apresenta Ângela ao leitor. Seu nome só aparecerá na sétima 
estrofe, mas já podemos pensar sobre seu significado. O nome Ângela significa “anjo”, 
o que parece ser um nome apropriado para uma cristã. Além disso, o cristianismo 
se desenvolve de tal modo na “recente cristã” que ela será caracterizada por meio da 
referência a duas mulheres fortes e belas da Bíblia. A primeira delas será a esposa de 
Salomão, do “Cântico dos Cânticos”, ou “Cantares de Salomão” em algumas tra-
duções, da qual o nome não nos é revelado no texto bíblico. No poema, Ângela é 

654 Assis (1875, p. 65).

655 Id. ibid., p. 68.

656 A fim de dar mais clareza à análise, vale lembrar que o Santo Ofício perseguiu durante o século XVIII os judeus e cristãos novos 
(como eram chamados os judeus recém-convertidos ao cristianismo ou aqueles cujos antepassados eram judeus). Esse é um capítulo 
ainda inacabado da história brasileira, como assinala Novinsky (2008).
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“bela como a açucena dos Cantares”;657 nos “Cantares”, a enamorada de Salomão é 
“a flor do campo, a açucena dos vales”.658 A beleza e formosura da moça, adiante, no 
mesmo parágrafo, serão superiores às de Ruth, personagem bíblica caracterizada pela 
sua beleza e bondade, pois, após ter ficado viúva, ela não voltou para a casa dos pais, 
mas permaneceu com sua sogra e se casou com Booz (que também aparece na estrofe 
e em algumas traduções é chamado Boaz), a fim de ter meios para sustentar a si e à 
sogra. Novinsky aponta a esse respeito em sua análise que “Ângela é bela e virgem, 
é a própria Ruth bíblica”.659 Nova referência aos “Cantares” estará na sétima estrofe 
dessa primeira parte, quando o pai se refere à filha como “lírio dos vales”. Curiosa-
mente, em algumas traduções da Bíblia que circulavam pelo século XIX, a “açucena 
dos vales” dava lugar ao “lírio dos vales”. Assim, na tradução de Antônio Pereira de 
Figueiredo, no primeiro versículo do segundo capítulo dos “Cantares”, encontramos 
a “açucena dos vales”;660 já na tradução do padre João Ferreira A. d’Almeida n’A Bíblia 
Sagrada contendo o Velho e o Novo Testamento (1860), a açucena no mesmo capítulo e 
versículo dos “Cantares” é “lírio dos vales”.

A grande referência que marcará a religião do velho e da sobrinha estará na 
sétima estrofe. Depois de Ângela perguntar como os povos viviam naquela terra, o 
velho começa uma longa resposta que toma a maior parte da estrofe. Ele fala sobre 
aquele “povo que acabou” e que tem suas “relíquias” na mata, que é onde o “nome 
de Tupã” pode ser confessado. Mas antes que tudo fosse ruína, há um longo tempo, 
aquela terra era “bela e forte” e tinha, para nutrir os sonhos do profeta, “flor de trigo 
e mel”. O trigo e o mel aparecem em várias passagens bíblicas para indicar fartura. 
No Antigo Testamento, o profeta Jeremias narra a súplica para que Ismael não mate 
os judeus, dentro da justificativa está a fartura da terra: “não nos mates: porque temos 
no campo tesouros de trigo, e de cevada, e d’azeite, e de mel”.661 A súplica é em vão, 
o poema sentencia: “é morta / Jerusalém!”.662 Parece não fazer sentido a referência 
a um Evangelho no discurso de um judeu, já que a Torá não traz o livro do profeta 
Jeremias. Todavia, essa incongruência é sanada na estrofe seguinte, quando vemos 
que o ancião ouvia tanto a “palavra da Lei” quanto o “Evangelho”, de tal modo que 
na nona estrofe ele provavelmente estará a ler a Bíblia cristã, pois cita o Salmo 136, e 
os Salmos também não compõem a Torá. O discurso do velho caminha para a defi-

657 Assis (1875, p. 69).

658 Cântico 2, 1. Lembremo-nos que o “Cântico dos Cânticos” já serviu de epígrafe à poesia machadiana nas Crisálidas, em “Sinhá”.

659 Novinsky (2008, p. 55).

660 Para esse estudo usamos a tradução de Figueiredo, na tentativa de nos aproximarmos do que fora lido por Machado, haja vista 
que era essa a versão que constava em sua biblioteca (Jobim, 2001).

661 Jeremias 41, 8.

662 Assis (1875, p. 77).
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nição da sua fé judaica, quando relembra as glórias de Israel salva por Moisés. Nesse 
instante é interrompido pela filha, que afirma sua fé em Cristo. 

O passeio do pai de Ângela pelas duas fés marca sua falta de posição, já não era 
de todo judeu, tampouco havia sido completamente convertido ao cristianismo. Isso 
será dado pelo poema na estrofe seguinte, na qual o eu poético nos diz que aquela 
“alma infeliz nem toda era de Cristo, / Nem toda era de Moisés (…)”.663 Assim, pa-
rece que o ancião estava no meio termo, o que será expresso também pelas escrituras 
sagradas, já que ele ouvia com atenção a “palavra da Lei”, tal qual o “povo eleito” 
(popularmente os judeus) de outrora, mas o “Evangelho” também tomava seu peito. 
Os judeus têm como Palavra de Deus a Torá,664 não a Bíblia cristã formada pelos 
Evangelhos, daí a composição de tais versos e a presença da conjunção adversativa 
“mas” no sexto verso, para acentuar a diferença dos dois livros. Ademais, sabemos 
que o ancião confirmará sua fé no judaísmo, pois será levado pelo Santo Ofício em 
nome dela no final do poema. A ambiguidade de um judeu/recente cristão bastante 
conhecedor do Evangelho estará marcada explicitamente na nona estrofe, na qual 
o velho lê um Salmo, a saber, o 136. A maior parte da estrofe é a recriação poética 
do Salmo, que finalizará a primeira parte do poema.665 Para esse trecho do poema, 
onze estrofes, a estrutura é alterada. São dez tercetos e um quarteto, todos decassí-
labos e com esquema de rimas alternadas. O cuidado na estrutura revela o apreço 
pelo texto bíblico. Um olhar de correlação versículo a verso poderia ser exaustivo, 
já que o Salmo está todo recriado no poema, mas podemos citar trechos do poema 
bastante marcados pelo Salmo, como os versos: “Jerusalém, se inda num sol futuro, 
/ Eu desviar de ti meu pensamento”,666 que estão no Salmo no versículo quinto: “se 
me esquecer de ti, Jerusalém”.667 Adiante, é dada a sentença para o caso de tal esque-
cimento acontecer. No poema: “apegue-se à garganta / Esta língua infiel, se um só 
momento // Não me lembrar de ti”;668 e no Salmo: “fique pegada a minha língua às 
minhas faces, se eu me não lembrar de ti”.669

663 Id. ibid., p. 78.

664 Em hebraico, Torah significa Lei, daí a “palavra da Lei” a que o eu poético se refere no quinto verso dessa oitava estrofe.

665 Salmo 136: “Salmo de David, para Jeremais. 1 JUNTO dos rios de Babilônia, ali nos o assentámos e pusemos a chorar: 
lembrando-nos de Sião. 2 Nos salgueiros que há no meio d’ela, penduramos nossas harpas. 3 Porque ali nos pediram os que nos 
levaram cativos, palavras de canções: e os que por força nos levarão, disseram: Cantai-nos um Hino dos Cânticos de Sião. 4 Como 
cantaremos o Cântico do Senhor em terra alheia? 5 Se me esquecer de ti, Jerusalém, a esquecimento seja entregue a minha direita. 
6 Fique pegada a minha língua às minhas faces, se eu me não lembrar de ti. Se não me propuser a Jerusalém, como principal objeto 
da minha alegria. 7 Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém: os que dizem: Arruinai, arruinai nela até os funda-
mentos. 8 Filha desastrada de Babilônia : bem-aventurado o que te der o pago que tu deste a nós-outros. 9 Bem-aventurado o que 
apanhar às mãos, e fizer em pedaços numa pedra teus tenros filhos” (Salmo 136, 1-9).

666 Assis (1875, p. 81).

667 Salmo 136, 5.

668 Assis (1875, p. 81).

669 Salmo 136, 6.
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Já no início da segunda parte do poema teremos menção ao Criador e a Cris-
to. O Criador será trazido como aquele que envia o sol para renovar a juventude 
da natureza. O Cristo estará entre a “recente cristã” e seu amante nos pensamentos 
dela, de moça enamorada. Nessa segunda parte as referências bíblicas, estarão ao lado 
das históricas, pois é nela que será narrado o combate entre portugueses e franceses. 
Esses últimos estão na terceira estrofe da segunda parte e teriam vindo para “cobi-
çar a pérola mimosa”. Desde o século XVI até o início do XIX várias batalhas entre 
portugueses e franceses foram travadas na região da Baía de Guanabara. Os franceses 
reivindicavam o domínio do território. A batalha de que trata o poema é a que se deu 
em 1710, na qual os franceses eram liderados pelo corsário Jean-François Duclerc. 
O “atrevido Duclerc” está no décimo verso dessa estrofe, ele luta contra o capitão 
Bento do Amaral da Silva, que lidera a tropa portuguesa da qual faz parte Nuno, o 
amado de Ângela. No poema, o “ardido Bento” está no segundo verso da nona estrofe 
da segunda parte. A acreditar nos adjetivos que os comandantes recebem, podemos 
inferir que a batalha fora cruel.

Nuno procura Ângela para se despedir antes de começarem as batalhas. Ele é 
surpreendido pelo pai da moça, que pede que não lhe tire a filha daquele derradeiro 
instante. Nesse curto diálogo, Nuno se revela também cristão e reconhece um toque 
de cristianismo no ancião em suas últimas palavras: “o sangue velho e impuro lhe 
trocaram / Pelo sangue de Cristo”.670 Nuno era um cristão velho, isto é, suas raízes 
desde os antepassados foram calcadas na fé cristã. Sucede o diálogo um quadro “de-
licioso e solene” de despedida. O aconchego de Ângela para com o pai e o amante é 
comparado à tenda que agasalhava Isaac, o filho de Abraão e Sara, que constitui nova 
referência bíblica para o poema.

A cruenta batalha se dá. A fim de não perder “pátria e noiva”, Nuno luta com 
afinco, “soam / Enfim os gritos de triunfo (…)”,671 os portugueses são vitoriosos. 
Nuno volta à casa da amada, mas logo percebe um ar de morte. Ângela celebra que 
seu amado esteja vivo e pede que salve seu pai. Depois de escutar a súplica da ama-
da, Nuno pergunta o que “ousado braço” ameaçava a vida do ancião. No poema, 
responde a Nuno uma “cavernosa voz”, que julgamos ser de algum dos homens do 
Santo Ofício que teriam ido até a casa de Ângela para prender seu pai, o judeu/cristão 
novo. A voz responde: “o Santo Ofício”. Em suas últimas palavras o velho ainda se 
refere a Deus. Primeiro, ele se dirige a Nuno, entregando-lhe a “desvalida filha” para 
que juntos relembrem o “pobre nome” dele e abrandem a “cólera do Senhor”. No se-
gundo momento, ironicamente, o velho pede que partam, pois ele teria sido negado 

670 Assis (1875, p. 92).

671 Id. ibid., p. 104.
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por “Aquele” que permite que a “árvore anciã” perca suas folhas. Notemos que ao se 
referir a Deus como “Aquele”, o ancião faz pouco da fé cristã.

Ângela, aterrorizada, deixa sua fé cristã, e pelo pronome possessivo chama a fé 
judaica de “nossa fé”, “a fé que anima / o povo eleito”.672 A moça se inclui, assim, no 
povo eleito e parece, ainda, fazer uma crítica cifrada às mortes causadas pelo Santo 
Ofício ao mesmo tempo que, referindo-se a Israel, reforça sua fé, agora judaica, pois 
diz que “Israel tem vertido / Um mar de sangue”.673 O discurso da filha era apenas 
para não permitir que o pai morresse sozinho, ela ainda repetia, mas baixo, o nome 
de Jesus na décima sexta estrofe. Também baixo, “dentro de si”, o velho recorre a 
Jesus, o Nazareno, para que ele e a filha sejam acolhidos na eternidade. O poema 
terminará recordando Ângela pelo significado de seu nome, ela é o “anjo” ao qual o 
eu poético se refere no final da última estrofe do poema, o anjo que viera da “região 
celeste” para o abismo e que voltara “de novo à esfera luminosa e eterna”.674 Tal esfera 
é denominada pátria de Ângela pelo eu poético, o que nos leva à possibilidade de 
interpretar de duas maneiras a epígrafe do poema. Ângela seria “cativa” por ter sido 
presa pelo Santo Ofício, mas também teria sido cativa por ter sido um anjo da “re-
gião celeste” que veio “pairar sobre o abismo” terreno, mas que, agora, estaria livre, já 
que voltara à “esfera luminosa e eterna”. Desse modo, ao ser feita cativa, Ângela era 
também liberta, e como anjo, não poderia ter tido seu amor com Nuno concretizado.

“A cristã nova” nos revela um poema todo embebido do livro fonte de sua 
epígrafe. As referências à Bíblia povoam o poema a partir da epígrafe e escorrem pelas 
estrofes, combinando as paisagens bíblicas com as brasileiras, já que elas partilhavam 
de um momento de dor e crueldade. Além disso, a epígrafe do texto bíblico combina 
perfeitamente com um poema que trata de uma cristã que “foi levada cativa” pelo 
Santo Ofício para terra estranha. Desse modo, Machado costura paisagens, nomes, 
textos da Bíblia ao seu poema, a fim não só de marcar a fé de Ângela e seu pai, ou a 
situação dos recente cristãos em terra brasileira, mas, sobretudo, para dar ao leitor as 
referências exatas para o entendimento e compreensão dos versos.

A visão de Jaciúca

A visão de Jaciúca

Où sont ces âmes guerrières… et ces arcs

672 Id. ibid., p. 113.

673 Id. ibid., p. 113.

674 Id. ibid., p. 121.
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Qu’on ne vit jamais tendus en vain?

Bossuet: Orais. fun. de la princesse Palatine.

Prestes de novo a batalhar, chegavam
Os valentes guerreiros. Mas onde ele,
O duro chefe da indomável tribo,
O senhor das montanhas? Afirmava
Tatupeba que o vira, antes da aurora,
Erguer-se, e ao longo do vizinho rio,
Por algum tempo caminhar calado,
Como se o abafara um pensamento
E lhe impedira o sono. Vão receio
De batalhar? Oh! não! Quase na infância,
A torva catadura viu da guerra,
Ofício de homens, que aprendeu brincando
Com seu pai, extremado entre os guerreiros,
E na bravura e na prudência; a frecha
Ninguém soubera menear como ele,
Nem mais veloz, nem mais certeira nunca. 
(…)675

“A visão de Jaciúca” é o primeiro poema das Americanas de cunho narrativo 
que contará a história de um índio guerreiro e não da “indiana moça” ou de uma 
“recente cristã”. Os poemas anteriores, “Potira”, “Niâni” e “A cristã nova”, tinham 
como suas personagens principais mulheres. Dessa vez, os únicos personagens serão 
homens. Apesar disso, a história de uma figura feminina perpassa o poema, trata-se 
da história da conversão ao catolicismo da princesa palatina Anne de Gonzague Clé-
ves, contada nas Oraisons funèbres de Bossuet (1855), do francês Jacques Bossuet.676 
Tal conversão teria sido motivada por um sonho que a princesa tivera. Ainda sobre 
a epígrafe é válido dizer que ela é a única diferença entre a publicação de 1875 e a 
de 1901, nas Poesias completas. Diferente do que acontece com a maior parte dos 
poemas epigrafados das Americanas, “A visão de Jaciúca” foi publicado no segundo 
livro sem a epígrafe. O poema conta com versos decassílabos e brancos dispostos 
assimetricamente em nove longas estrofes.

675 Id. ibid., p. 127-128.

676 Segundo os estudos de Massa (in Jobim, 2001), não havia no inventário da biblioteca machadiana obras de Bossuet. Machado 
pode ter consultado o volume n’alguma biblioteca do Rio de Janeiro dos oitocentos, ou o volume pode ter se perdido junto de 
outras mais de trezentas obras daquela biblioteca que se perderam. Para esse estudo, tivemos por princípio a consulta de um volume 
publicado durante o século XIX.
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Ainda sobre a epígrafe, Machado recorta duplamente o texto de Bossuet: pri-
meiro o retira de seu contexto original e, depois, do trecho recortado, oculta uma 
frase intermediária. O segundo recorte machadiano é indicado pelas reticências no 
meio da epígrafe. Assim, na epígrafe temos: “onde estão essas almas guerreiras… e 
esses arcos que jamais se viu tensos em vão?”.677 O trecho escondido pelas reticências 
é o seguinte: “essas armas de martelo alardeadas”.678 Pensando no contexto da tribo 
indígena, faz sentido que o trecho de Bossuet tenha sido suprimido, já que essas não 
seriam exatamente as armas usadas pelos índios guerreiros. Aliás, essa é a primeira 
pista sobre a história que será contada no poema, é uma história de guerreiros, ou 
mesmo de uma dessas almas.

Os “valentes guerreiros” da tribo de Jaciúca haviam retornado de uma batalha 
e procuravam pelo “duro chefe da indomável tribo”. Jaciúca estava a descansar, não 
por medo da guerra, “ofício de homens, que aprendeu brincando”,679 mas atônito 
pela visão que tivera. Ele pede que os guerreiros descansem na taba, o que parece 
não os ter agradado muito, pois não entendem as ordens do chefe. O desagrado dos 
guerreiros é ilustrado na segunda estrofe por meio de uma gradação, um rumor que 
vira tumulto: “leve, / Surdo rumor entre os guerreiros soa; / Vai subindo, é rugido, 
é já tumulto, / Como o grunhir de tajaçus no mato, / Que se aproxima e cresce”.680

Tatupeba vai ao chefe para questioná-lo, já que nunca os braços daquele povo 
deixaram de vingar os ossos dos guerreiros mortos e é aí que se inicia a narrativa da 
visão de Jaciúca. A partir da quinta estrofe até o final do poema, será contada aos 
guerreiros essa visão.

Jaciúca estava à beira do rio, a tramar a “atra vingança”, quando foi surpreen-
dido por Içaíba, um dos guerreiros mortos, o qual o leva para a “região das nuvens”. 
Do alto, Jaciúca vê várias batalhas, “(…) todo o campo era deserto. / Nem um guer-
reiro! Um arco! ‘– A tribo?’ ‘– Extinta’”.681 Ao retornarem para beira do rio, Içaíba 
confirma nas palavras o que Jaciúca viu e diz que “nação bem outra” se construirá 
sobre as ruínas da tribo. E antes de partir, o vencido guerreiro aconselha: “(…) não se 
rasguem / Peitos que irmãos ao mesmo sol nasceram / (…) Todos eles / Pouco serão 
para a tremenda luta, / Mas de sobra hão de ser para chorá-la”.682 Essas palavras de 
Içaíba parecem explicar o porquê de Jaciúca não estar disposto a vingar os guerreiros 

677 Reis (2009, p. 193, nota de rodapé n. 6). No original: “où sont ces âmes guerrières… et ces arcs qu’on ne vit jamais tendus en 
vain?” (Assis, 1875, p. 127).

678 No original: “ces marteaux d’armes tant vantés (…)” (Bossuet, 1855, p. 162, tradução nossa).

679 Assis (1875, p. 128).

680 Id. ibid., p. 128-129.

681 Id. ibid., p. 133.

682 Id. ibid., p. 134-135.
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mortos, já que de nada valerá. A visão que teve Jaciúca o feriu de tal maneira que na 
estrofe final do poema ele diz se sentir morto.

Pensando no enredo do poema no intercâmbio com a epígrafe, temos a alma 
dos guerreiros mortos, como a alma de Içaíba, que volta em visão para Jaciúca, e 
temos ainda os arcos “tensos em vão”, pois o guerreiro, depois da visão que teve, 
decide não iniciar nova batalha em vingança, já que ela será vã. Todavia, o que mais 
nos chama atenção é o respingo que a história de Anne tem na de Jaciúca. Anne se 
converteu após um sonho, o índio decide não mais rasgar o peito dos irmãos após 
uma visão. Apesar de não haver uma conversão propriamente dita do índio (e deve-
mos desconfiar disso no poema machadiano), o fato de deixar de guerrear o aproxima 
da atitude que seria digna de um verdadeiro cristão e mesmo a visão que teve, haja 
vista que os livros bíblicos estão lotados dessas visões. Nesse sentido, a epígrafe não 
apenas traz dois elementos que estão no poema, a alma do guerreiro e o arco que já 
não é usado, mas o influencia com sua própria história, seus protagonistas desfrutam 
do mesmo meio para esclarecer seus sentidos. Esse é o único modo que percebemos 
a composição de Machado se ligar à de Bossuet, os poemas se distanciam na forma 
e também os personagens em seus contextos, mas se aproximam nas visões que de-
sencadeiam certa aproximação do cristianismo, no caso de Anne pela conversão e no 
caso de Jaciúca pela não vingança.

A Gonçalves Dias

A Gonçalves Dias

Ninguém virá, com titubeantes passos,

E os olhos lacrimosos, procurando

O meu jazigo…

Gonçalves Dias. Últimos Cantos.

Tu vive e goza a luz serena e pura.

J. Basílio da Gama. Uruguai, c. V.

Assim vagou por alongados climas,
E do naufrágio os úmidos vestidos
Ao calor enxugou de estranhos lares
O lusitano vate. Acerbas penas
Curtiu naquelas regiões; e o Ganges,
Se o viu chorar, não viu pousar calada,
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Como a harpa dos êxules profetas,
A heroica tuba. Ele a embocou, vencendo
Co’a lembrança do ninho seu paterno,
Longas saudades e míseras tantas.
Que monta o padecer? Um só momento
As mágoas lhe pagou da vida; a pátria
Reviu, após a suspirar por ela;
  E a velha terra sua
O despojo mortal cobriu piedosa
E de sobejo o compensou de ingratos.
(…)683

“A Gonçalves Dias” é um poema com tom elegíaco em homenagem ao poeta 
que era conhecido por cantar sua terra natal. Devido aos temas indígenas constantes 
na poesia gonçalvina, faz sentido que esse poeta seja homenageado nas Americanas, 
justamente a obra poética machadiana que traz mais acentuadamente a temática 
indianista. Marques684 aponta que, nas Americanas, há o diálogo com a tradição ro-
mântica e, por meio de tal diálogo, “Machado de Assis não somente revisita os temas 
indianistas, mas, sobretudo, reencontra o poeta maranhense através da elegia ‘A Gon-
çalves Dias’”.685 Esse poema foi publicado também nas Poesias completas, sem nenhu-
ma alteração. Junto aos próximos dois poemas – “Os semeadores” e “A flor do embi-
ruçu” –, “A Gonçalves Dias” será uma das composições mais curtas das Americanas, 
ainda que conte com nove estrofes, e por isso julgamos mais viável a análise estrofe 
a estrofe, como vínhamos fazendo para a maioria dos poemas dos livros anteriores.

O poema é composto de nove estrofes assimétricas de versos brancos, a mé-
trica varia entre versos heroico-sáficos e heroico-quebrados. Como tem acontecido 
nas Americanas, esse poema conta com duas epígrafes. A primeira delas é do próprio 
homenageado. Machado nos dá a obra da qual foi tirada, mas não nos dá o poema. 
São versos d’“O meu sepulcro”, poema da parte intitulada “Hinos”, dos Últimos 
cantos (1851). Para um poema em tom elegíaco, a escolha de versos de um poema 
com tal título parece bastante apropriada. As reticências no final da epígrafe indicam 
que o verso foi cortado ao meio. São escolhidos para epígrafe do poema os seguintes 
versos: “ninguém virá, com titubeantes passos, / E os olhos lacrimosos, procurando / 
O meu jazigo…”.686 A continuidade desses versos seria: “o meu jazigo; e em falta de 

683 Id. ibid., p. 141-142.

684 Marques (2014).

685 Id. ibid., p. 113.

686 Assis (1875, p. 141).
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epitáfio, / ‘Ele aqui jaz’ o coração lhe diga”.687 A segunda epígrafe será de Basílio da 
Gama, retirada do fim do quinto canto d’O Uraguai. Dessa vez, a epígrafe faz sentido 
por ser retirada de um poema épico a favor dos índios, esses mesmos que figuraram 
tantas vezes nas obras de Gonçalves Dias.

O poeta maranhense morreu em 1864 no naufrágio do navio Ville Boulogne, 
que vinha da Europa. Gonçalves Dias foi a única vítima do desastre. No poema em 
sua homenagem, será contado, entre seus louros, o episódio de sua morte e serão 
retomadas algumas de suas obras. O naufrágio estará já no início do poema:

Assim vagou por alongados climas,
E do naufrágio os úmidos vestidos
Ao calor enxugou de estranhos lares
O lusitano vate. Acerbas penas
Curtiu naquelas regiões; e o Ganges,
Se o viu chorar, não viu pousar calada,
Como a harpa dos êxules profetas,
A heroica tuba. Ele a embocou, vencendo
Co’a lembrança do ninho seu paterno,
Longas saudades e míseras tantas.
Que monta o padecer? Um só momento
As mágoas lhe pagou da vida; a pátria
Reviu, após a suspirar por ela;
  E a velha terra sua
O despojo mortal cobriu piedosa
E de sobejo o compensou de ingratos.

Mas tu, cantor da América, roubado
Tão cedo ao nosso orgulho, não te coube
Na terra em que primeiro houveste o lume
Do nosso sol, achar o último leito!
Não te coube dormir no chão amado,
Onde a luz frouxa da serena lua,
Por noite silenciosa, entre a folhagem
Coasse os raios úmidos e frios,
Com que ela chora os mortos… Derradeiras
Lágrimas certas que terá na campa
O infeliz que não deixa sobre a terra

687 Dias (1851, p. 262).
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Um coração ao menos que o pranteie.688

A primeira e a segunda estrofes estabelecem um paralelo entre o naufrágio que 
ocasionou a morte do “lusitano vate”, Camões, e o naufrágio que ocasionou a morte 
do “cantor da América”, Gonçalves Dias. O paralelo entre os naufrágios serve para 
acentuar a dor da perda do poeta maranhense, já que, ao contrário do lusitano, ele 
não pôde morrer em solo pátrio nem salvar sua obra literária.689

A terceira e quarta estrofes ainda dão conta do naufrágio:

Vinha contudo o pálido poeta
Os desmaiados olhos estendendo
Pela azul extensão das grandes águas,
A pesquisar ao longe o esquivo fumo
Dos pátrios tetos. Na abatida fronte
Ave da morte as asas lhe roçara;
A vida não cobrou nos ares novos,
A vida, que em vigílias e trabalhos,
Em prol dos seus, gastou por longos anos,
Co’essa largueza de ânimo fadado
A entornar generoso a vital seiva.
Mas, que importava a morte, se era doce
Morrê-la à sombra deliciosa e amiga
Dos coqueiros da terra, ouvindo acaso
 No murmurar dos rios,
Ou nos suspiros do noturno vento,
Um eco melancólico dos cantos
Que ele outrora entoara? Traz do exílio
Um livro, monumento derradeiro
Que à pátria levantou; ali revive
Toda a memória do valente povo
Dos seus Timbiras…

  ***

  Súbito, nas ondas
Bate os pés, espumante e desabrido,

688 Assis (1875, p. 141-143).

689 Marques (2014, p. 114).
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O corcel da tormenta; o horror da morte
Enfia o rosto aos nautas… Quem por ele,
Um momento hesitou quando na frágil
Tábua confiou a única esperança
Da existência? Mistério obscuro é esse
Que o mar não revelou. Ali, sozinho, 
Travou naquela solidão das águas
O duelo tremendo, em que a alma e corpo
As suas forças últimas despendem
Pela vida da terra e pela vida
Da eternidade. Quanta imagem torva,
Pelo turbado espírito batendo
As fuscas asas, lhe tornou mais triste
Aquele instante fúnebre! Suave
É o arranco final, quando o já frouxo
Olhar contempla as lágrimas do afeto,
E a cabeça repousa em seio amigo.
Nem afetos nem prantos; mas somente
A noite, o medo, a solidão e a morte.
A alma que ali morava, ingênua e meiga,
Naquele corpo exíguo, abandonou-o,
Sem ouvir os soluços da tristeza,
Nem o grave salmear que fecha aos mortos
O frio chão. Ela o deixou, bem como
Hóspede mal aceito e maldormido,
Que prossegue a jornada, sem que leve
O ósculo da partida, sem que deixe
No rosto dos que ficam — rara embora — 
Uma sombra de pálida saudade.690

A terceira estrofe poetisa os momentos vividos instantes antes do acidente, 
quando o poeta tinha seus olhos “pela azul extensão das grandes águas” e sua fronte 
continuava abatida pela doença. Gonçalves Dias tinha passado dois anos na Europa 
e lá compusera a segunda parte d’Os Timbiras, que se perdeu também no naufrágio. 
O eu poético faz menção à obra no final da estrofe: “(…) traz do exílio / Um livro, 
monumento derradeiro / Que à pátria levantou; ali revive / Toda memória do valente 
povo / Dos seus Timbiras…”. Notemos que o pronome possessivo que o eu poético 

690 Assis (1875, p. 143-145).
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emprega para se referir à obra não marca apenas a autoria, mas dá um ar de apreço 
do autor por sua obra. O momento exato do naufrágio e o horror daquela hora esta-
rão já no começo da quarta estrofe. É como se o momento em que as águas do mar 
encontram o corpo do poeta fosse retratado nos versos: “súbito, nas ondas / Bate os 
pés, espumante e desabrido”. Mesmo o fato de o poeta ter sido a única vítima fatal 
do naufrágio é dado nos versos quando o eu poético questiona quem teria hesitado 
naquele instante em salvar um dos passageiros. Naquela hora, o poeta maranhense 
estaria “entre a vida e a morte”. Nos versos machadianos, esse é o momento do “duelo 
tremendo” entre o corpo e a alma. O corpo, que luta pela “vida da terra”; e a alma, 
que luta pela “vida da eternidade”.

Com o poeta morto, a quinta estrofe dará conta de cuidar do anseio de vários 
escritores, o anseio por não cair no esquecimento:

Oh! Sobre a terra em que pousaste um dia,
Alma filha de Deus, ficou teu rasto
Como de estrela que perpétua fulge!
Não viste as nossas lágrimas; contudo
O coração da pátria as há vertido.
Tua glória as secou, bem como orvalho
Que a noite amiga derramou nas flores
E o raio enxuga da nascente aurora.
Na mansão a que foste, em que ora vives,
Hás de escutar um eco do concerto
Das vozes nossas. Ouvirás, entre elas,
Talvez, em lábios de indiana virgem!
Esta saudosa e suspirada nênia:
(…)691

O esquecimento, decerto, não acontecerá a Gonçalves Dias, já que o poeta 
deixou um “rasto” “como de estrela que perpétua fulge”. O eu poético assegura, ain-
da, que o poeta “há de escutar” o eco das vozes daqueles que ficaram e que lamentam 
sua partida. Por fim, coloca nos lábios da “indiana virgem” uma “suspirada nênia”. É 
interessante notar o que nos traz Marques acerca da artimanha machadiana ao trazer 
a voz indiana para o seu poema:

Ao dar voz à “indiana virgem” em seu poema, o escritor cario-
ca salienta uma das principais novidades que se pode atribuir 

691 Id. ibid., p. 145-146.
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à poesia de Gonçalves Dias, isto é, a mudança de perspectiva 
no tratamento da voz indianista, pois, ao contrário das obras 
árcades de Basílio da Gama e Santa Rita Durão em que os in-
dígenas desempenham um papel secundário e de subserviência 
ao colonizador luso, um dos traços mais originais da poesia 
gonçalvina está justamente na concessão de uma “voz poética” 
ao indígena. Dessa forma, Machado de Assis não somente pres-
ta uma homenagem ao melhor cantor dos guerreiros, como, 
sobretudo, explicita publicamente a influência do poeta mara-
nhense em Americanas.692

Não poderia ter personagem melhor para compor a nênia de Gonçalves Dias, 
que em muitos dos seus poemas cantou os feitos indígenas e talvez por isso seja 
chamado “cantor dos meus guerreiros” nas palavras que a índia utiliza como refrão: 
“morto, é morto o cantos dos meus guerreiros! / Virgens da mata, suspirai comigo!”.

A nênia da “indiana virgem” ocupara as quatro últimas estrofes do poema:

“Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros!
Virgens da mata, suspirai comigo!

A grande água o levou como invejosa.
Nenhum pé trilhará seu derradeiro
Fúnebre leito; ele repousa eterno
Em sítio onde nem olhos de valentes,
Nem mãos de virgens poderão tocar-lhes
Os frios restos. Sabiá-da-praia
De longe o chamará saudoso e meigo,
Sem que ele venha repetir-lhe o canto.
Morto, é morto o cantor de meus guerreiros!
Virgens da mata, suspirai comigo!

Ele houvera do Ibaque o dom supremo
De modular nas vozes a ternura,
A cólera, o valor, tristeza e mágoa,
E repetir aos namorados ecos
Quanto vive e reluz no pensamento.
Sobre a margem das águas escondidas,

692 Marques (2014, p. 115-116).
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Virgem nenhuma suspirou mais terna,
Nem mais válida a voz ergueu na taba,
Suas nobres ações cantando aos ventos,
O guerreiro tamoio. Doce e forte,
Brotava-lhe do peito a alma divina.
Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros!
Virgens da mata, suspirai comigo!

Coema, a doce amada de Itajubá,
Coema não morreu; a folha agreste
Pode em ramas ornar-lhe a sepultura,
E triste o vento suspirar-lhe em torno;
Ela perdura a virgem dos Timbiras,
Ela vive entre nós. Airosa e linda,
Sua nobre figura adorna as festas
E enflora os sonhos dos valentes. Ele,
O famoso cantor quebrou da morte
O eterno jugo; e a filha da floresta
Há de a história guardar das velhas tabas
Inda depois das últimas ruínas.
Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros!
Virgens da mata, suspirai comigo!

O piaga, que foge a estranhos olhos,
E vive e morre na floresta escura,
Repita o nome do cantor; nas águas
Que o rio leva ao mar, mande-lhe ao menos
Uma sentida lágrima, arrancada
Do coração que ele tocara outrora,
Quando o ouviu palpitar sereno e puro,
E na voz celebrou de eternos carmes.
Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros!
Virgens da mata, suspirai comigo!”693

Nessa nênia, há nova referência ao naufrágio quando diz que a “grande água” 
(o mar) teria levado o poeta por inveja. O sabiá da “Canção do Exílio” também 
compõe os versos da índia, pois chamará “saudoso e meigo” o poeta que outrora 

693 Assis (1875, p. 146-148).
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repetiu seu canto. E outras duas obras do poeta serão convocadas para o canto fú-
nebre, trata-se d’Os Timbiras (1857), representada no poema pelos personagens Co-
ema e Itajuba, e “O canto do piaga”, poema impresso nos Primeiros cantos (1846). 
É interessante que, ao tratar de Coema, o eu poético, travestido na voz da “indiana 
virgem”, diz-nos que ela não morreu, mas “vive entre nós”. Logo na sequência, ao 
tratar do “famoso cantor”, o eu poético conta que ele “quebrou da morte”. Ao tra-
zer um personagem que morto ainda vive e um autor que morre, os versos nos dão 
margem para interpretar que o que fica da vida de um poeta são suas obras, estas 
sim viverão para sempre, e se se pode chamar de vida, o autor viverá, portanto, na 
eternidade de suas obras; no caso dos poetas, na eternidade de seus versos. Tal viver 
depois da morte na eternidade dos versos combinará com perfeição com a epígrafe 
de Gama, pois nos versos do poeta árcade quem “vive e goza a luz serena e pura” é a 
sua obra. Desse modo, a epígrafe completa o que estaria na nênia da índia. Essa hi-
pótese ganha força maior se observarmos que quem compõe a nênia é uma persona-
gem gonçalvina, ou seja, é sua obra que faz com que ele seja lembrado. A epígrafe de 
autoria do homenageado, por sua vez, parece ter sido escolhida, em primeiro lugar, 
pelo título do poema do qual é parte e, em segunda instância, para contradizê-la, 
pois houve quem fosse ao jazigo, e epitáfio não faltou; no lugar dele, houve todo um 
canto fúnebre. Ainda que póstuma, a homenagem dos versos machadianos contri-
buem para que o rasto deixado pelo “cantor da América” não se apague.

Os semeadores

Os semeadores
(século XVI)

Eis aí saiu o que semeia a semear.

Mat. XIII, 3

Vós os que hoje colheis, por esses campos largos,
  O doce fruto e a flor,
Acaso esquecereis os ásperos e amargos
  Tempos do semeador?

Rude era o chão; agreste e longo aquele dia;
  Contudo, esses heróis
Souberam resistir na afanosa porfia
  Aos temporais e aos sóis. 
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Poucos; mas a vontade os poucos multiplica,
  E a fé, e as orações
Fizeram transformar a terra pobre em rica
  E os centos em milhões.

Nem somente o labor, mas o perigo, a fome,
  O frio, a descalces,
O morrer cada dia uma morte sem nome,
  O morrê-la, talvez,

Entre bárbaras mãos, como se fora crime,
  Como se fora réu
Quem lhe ensinara aquela ação pura e sublime
  De as levantar ao céu!
   (…)694

“Os semeadores” é um poema que traz vários detalhes que colaboram para o 
seu entendimento. O primeiro deles está logo abaixo do título, a inscrição “século 
XVI”. Foi durante aquele século que os jesuítas realizaram a maior empreitada de 
catequização indígena. O segundo detalhe parece explicar ao leitor desavisado do 
que trata o poema. É a nota Y, no fim da coletânea de poemas Americanas. Na nota, 
Machado insere um trecho do Le Brésil (1822), do historiador francês Ferdinand 
Denis. No trecho, o historiador fala da injustiça comumente feita no que diz respeito 
ao trabalho altruísta empenhado pelos jesuítas durante o século XVI.695 Após a leitura 
da nota, fica evidente ao leitor quem são os semeadores. O terceiro detalhe é a epí-
grafe do poema, retirada do Evangelho de São Mateus, da parábola do semeador. Na 
parábola, quem semeia é aquele que propaga a Palavra de Deus, no caso do poema, 
os jesuítas. A escolha da epígrafe combina de tal forma com o poema que as palavras 
compartilharão do mesmo radical. 

Esse é um dos poucos poemas das Americanas que tem uma estrutura bastante 
definida. São seis quadras de rimas alternadas. O metro do verso será alexandrino 
para o primeiro e terceiro versos de cada estrofe, e hexassílabo para os demais. O 
poema foi publicado nas Poesias completas sem nenhuma alteração. Como se trata de 
um poema curto, optamos por reproduzi-lo num único lance:

694 Id. ibid., p. 149-150.

695 “Haveria uma grande injustiça para julgar os jesuítas do século XVI e as suas obras, de acordo com as ideias que podem inspirar 
o sistema seguido nas missões. Aqui você pode ver planos ambiciosos para se aliar com vistas habilidosas: desde o primeiro trabalho 
realizado pelos padres da companhia, no Brasil, tudo era altruísta; e, se necessário, a história de seu sofrimento poderia prová-lo” (id. 
ibid., p. 206, nota de fim Y, tradução nossa).
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Vós os que hoje colheis, por esses campos largos,
  O doce fruto e a flor,
Acaso esquecereis os ásperos e amargos
  Tempos do semeador?

Rude era o chão; agreste e longo aquele dia;
  Contudo, esses heróis
Souberam resistir na afanosa porfia
  Aos temporais e aos sóis. 

Poucos; mas a vontade os poucos multiplica,
  E a fé, e as orações
Fizeram transformar a terra pobre em rica
  E os centos em milhões.

Nem somente o labor, mas o perigo, a fome,
  O frio, a descalces,
O morrer cada dia uma morte sem nome,
  O morrê-la, talvez,

Entre bárbaras mãos, como se fora crime,
  Como se fora réu
Quem lhe ensinara aquela ação pura e sublime
  De as levantar ao céu!

Ó Paulos do sertão! Que dia e que batalha!
  Venceste-a; e podeis
Entre as dobras dormir da secular mortalha;
  Vivereis, vivereis!696

A primeira estrofe do poema marca o tempo que será memorado naqueles 
versos, os “tempos do semeador”. Esse semeador será chamado na estrofe seguinte de 
“herói” e na última, “Paulos do sertão”. Notemos que o termo “padres” ou “jesuítas” 
está cifrado no poema, o leitor há de inferir, mas a resposta concreta é dada somente 
na nota. A epígrafe nos adianta a parábola do semeador, mas ela estará em alguns ver-
sos do poema, sendo o primeiro deles logo na primeira estrofe. Quando eu poético 
se refere ao “fruto e a flor” que hoje são colhidos, se retomarmos a parábola, veremos 

696 Id. ibid., p. 149-150.
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que a semente que dá frutos é aquela que caiu em “terra boa”: “outra enfim caiu em 
terra boa: e dava fruto (…)”.697 Assim, apesar de o poema ser dedicado especialmente 
ao trabalho dos semeadores, se hoje deu frutos, houve também uma “terra boa” que 
foi o Brasil, por meio dos indígenas catequizados.

O texto bíblico continua a escorrer pelos versos no poema na segunda estrofe. 
O primeiro verso dessa estrofe é o seguinte: “rude era o chão; agreste e longo aquele 
dia”. O chão no qual os jesuítas semeavam a Palavra de Deus, isto é, pregavam-na 
em sua “afanosa porfia”, era, a princípio, rude, tal qual a semente que na parábola 
do evangelho “caiu em pedregulho”.698 Mas os “heróis”, ainda que encontrassem solo 
rude, não desistiram da empreitada, resistiram “aos temporais e aos sóis”. Na parábo-
la, a semente que cai em solo rude, em pedregulho, se queima ao sair o sol e não tem 
raiz.699 Ora, se os nossos semeadores-heróis-jesuítas resistiram ao sol era porque eram 
“terra boa”, a Palavra tinha raízes neles, logo, eram exímios cristãos.

Como a primeira estrofe nos adianta, a semente deu frutos, então nem todo 
solo haveria de ter sido rude, a semente foi plantada em uns “poucos” na terceira es-
trofe. Como acontece com a Palavra de Deus que é semeada em terra boa, os poucos 
se multiplicaram, de modo que a “terra pobre” se transformara em rica. Notemos 
que a pobreza e riqueza dessa terra devem ser entendidas metaforicamente. Não se 
trata de ser rica em frutos no sentido literal, pois o Brasil o era, a acreditar nos pri-
meiros relatos dos viajantes. A terra rica aqui é a terra cristã, a terra convertida ao 
cristianismo e catequizada no catolicismo. Esses poucos transformaram os “centos 
em milhões”. Tal multiplicação numérica também está no Evangelho, pois na “terra 
boa” havia “grãos que rendiam cento por um”.700

Nas próximas duas estrofes, o eu poético trará as desventuras vividas pelos 
semeadores: “(…) o perigo, a fome, / O frio, a descalces”. E até mesmo a morte vinda 
de “bárbaras mãos” (bárbaras porque não civilizadas aos olhos do homem branco). 
Os heróis eram feito “réus”, condenados pela “ação pura e sublime” de ensinar aquelas 
mãos a se levantarem para o céu. É interessante o modo como a morte dos semeadores 
é trabalhada nos versos. Temos, na quarta estrofe, no terceiro verso: “o morrer cada 
dia uma morte sem nome”. Dois trechos do verso nos chamam atenção. O primeiro 
deles é o morrer diário, “morrer cada dia”, o que revela a morte constante dos jesuítas. 
O segundo é a morte “sem nome”, uma morte que, vinda de “mãos bárbaras” ou de 
algum mal desconhecido, não tinha nem mesmo nome.

697 Mateus 13, 8.

698 Mateus 13, 5.

699 Mateus 13, 6.

700 Mateus 13, 8.
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A última estrofe traz uma referência não à parábola do semeador especifica-
mente, mas à Bíblia. O eu poético chama os padres jesuítas pelo nome do apóstolo 
Paulo, mas um Paulo realocado, são “Paulos do sertão”. Essa estrofe dá a vitória da 
batalha, “e que batalha”, aos jesuítas, que ainda que mortos, vivem nos ensinamentos 
que deixaram, na Palavra de Deus que propagaram, na semente que foi plantada.

Assim, a epígrafe que acompanha o poema adianta ao leitor que se falará de 
quem semeia, dos que saíram a semear, como os jesuítas empenhados no movimento 
de catequizar que se embrenharam as matas brasileiras para semear a Palavra de Deus. 
É como se, pelo poema, a metáfora bíblica fosse retrabalhada e transposta para aquele 
século de semeaduras em solo brasileiro. Além de combinar com o título e adiantar o 
enredo, a epígrafe dará a chave para melhor entendermos os versos que foram conta-
minados pelo texto do evangelista.

A flor do embiruçu

A flor do embiruçu

Noite, melhor que o dia, quem não te ama?

Fil. Elys.

Quando a noturna sombra envolve a terra
E à paz convida o lavrador cansado,
À fresca brisa o seio delicado
A branca flor do embiruçu descerra.

E das límpidas lágrimas que chora
A noite amiga, ela recolhe alguma;
A vida bebe na ligeira bruma,
Até que rompe no horizonte a aurora. 
(…)701

“A flor do embiruçu” num primeiro olhar, a contar pelo título e pelas estrofes 
iniciais, parece ser um poema sobre a flor.702 Todavia, a epígrafe revelará ao leitor a 
chave do poema. Trata-se de um poema consagrado à noite, daí a escolha da planta 
que floresce durante a noite e de uma epígrafe retirada de um poema também escrito 

701 Assis (1875, p. 149-150).

702 O nome científico da flor do embiruçu é pseudobombax grandflorum.
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em consagração à noite, “A noite”, de Filinto Elísio.703 Não havendo obras de Filinto 
na biblioteca machadiana,704 preocupamo-nos em consultar o poema num livro dos 
oitocentos. Encontramo-lo no quarto tomo do Parnaso Lusitano (1827), sendo, por-
tanto, essa publicação que amparou nossos estudos acerca dessa epígrafe.

Sobre a epígrafe, devemos dizer ainda que a ode do poeta árcade português 
deve ter sido leitura recorrente dos românticos quando empenhados a falar sobre a 
noite. O mesmo verso que serve de epígrafe ao poema machadiano acompanhado do 
verso que o segue em seu original serviu de epígrafe para o poema homônimo “A noi-
te”, de Gonçalves Dias, impresso nos Segundos Cantos (1848). A epígrafe para o poe-
ma gonçalvino é a seguinte: “noite, melhor que o dia, quem não te ama! / Quem não 
vive mais brando em teu regaço!”.705 Notemos uma leve diferença entre essa epígrafe 
e a epígrafe do poema das Americanas. O poeta maranhense emprega dois pontos de 
exclamação no final dos versos de Filinto. No original, a pontuação seria, respecti-
vamente, um ponto de interrogação (tal qual na epígrafe do poema machadiano) e 
uma vírgula. É compreensível a alteração da pontuação efetuada por Gonçalves Dias 
no caso do segundo verso, mas no primeiro falta o sinal correto. Contudo, sempre 
podemos acreditar nas gralhas tipográficas. Uma vez que Machado emprega na sua 
epígrafe a pontuação do original, ainda que conhecesse os versos gonçalvinos, somos 
levados a crer que Machado tenha consultado o verso no seu original.

Com relação à estrutura do poema, a composição conta com versos decassíla-
bos sáficos e heroicos dispostos em nove quadras de rimas interpoladas. A interpola-
ção das rimas nesse poema se assemelha à flor do embiruçu, que antes de florescer é 
cercada por duras cascas. Como a casca guarda flor, as rimas dos versos medianos são 
guardadas pelas rimas dos versos das extremidades.

As primeiras três estrofes do poema dão conta do florescer e do morrer da flor:

Quando a noturna sombra envolve a terra
E à paz convida o lavrador cansado,
À fresca brisa o seio delicado
A branca flor do embiruçu descerra.

E das límpidas lágrimas que chora
A noite amiga, ela recolhe alguma;
A vida bebe na ligeira bruma,
Até que rompe no horizonte a aurora.

703 Pseudônimo de Francisco Manuel do Nascimento. O escritor também adotou o pseudônimo Niceno.

704 Jobim (2001).

705 Dias (1848, p. 112).
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Então, à luz nascente, a flor modesta,
Quando tudo o que vive alma recobra,
Languidamente as suas folhas dobra,
E busca o sono quando tudo é festa.
Suave imagem da alma que suspira
E odeia a turba vã! Da alma que sente
Agitar-se-lhe a asa impaciente
E a novos mundos transportar-se aspira!706

Essa espécie de flor é de antese crepuscular noturna, isto é, ela floresce du-
rante a noite e morre ao amanhecer (daí a sua polinização ser feita especialmente 
por morcegos). Na primeira estrofe do poema, “quando a noturna sombra envolve a 
terra”,707 na mesma sombra que traz paz ao “lavrador cansado” que passou o dia na 
lida, a “branca flor do embiruçu” floresce. A flor beberá o orvalho da noite, poetica-
mente metaforizado em “límpidas lágrimas”, até que amanheça o dia. Então, a “flor 
modesta”, como as donzelas românticas, “languidamente suas folhas dobra”, murcha. 
A quarta estrofe encara o murchar da flor como o da alma que se incomoda com a 
“turba vã”. A flor se incomodaria com os pássaros que agitam a “asa impaciente” a fim 
de levar o pólen da flor para “novos mundos”. Como pudemos ver, a beleza da flor 
está ligada essencialmente à noite, de modo que a noite seria não só benquista pelo 
eu poético, mas também pela flor.

As quatro estrofes seguintes serão dedicadas à consagração da noite, que inter-
rompe as “lutas”, que rompe dos “duros elos” da carne:

Também ela ama as horas silenciosas,
E quando a vida as lutas interrompe,
Ela da carne os duros elos rompe,
E entrega o seio às ilusões viçosas.

É tudo seu — tempo, fortuna, espaço,
E o céu azul e os seus milhões de estrelas;
Abrasada de amor, palpita ao vê-las,
E a todas cinge no ideal abraço.

O rosto não encara indiferente,
Nem a traidora mão cândida aperta;

706 Assis (1875, p. 151-152).

707 Id. ibid., p. 151.
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Das mentiras da vida se liberta
E entra no mundo que jamais não mente

Noite, melhor que o dia; quem não te ama?
Labor ingrato, agitação, fadiga,
Tudo faz esquecer tua asa amiga
Que a alma nos leva onde a ventura a chama.

Ama-te a flor que desabrocha à hora
Em que o último olhar o sol lhe estende,
Vive, embala-se, orvalha-se, recende,
E as folhas cerra quando rompe a aurora.708

A rima óbvia entre “interrompe” e “rompe”, nos versos intermediários da 
quinta estrofe, quase nos fazem descrer das qualidades da “noturna sombra”, as quais 
são descritas na estrofe que segue: “(…) tempo, fortuna, espaço”. Na sétima estrofe, 
a grande feitura da noite seria libertar a vida da mentira. E a oitava, por sua vez, traz 
no primeiro verso a repetição do verso de Filinto Elísio e aclamará a noite por fazer 
esquecer o “labor ingrato, agitação, fadiga”. Por fim, a última estrofe retoma a flor e a 
imprime como amante da noite, aquela que tem o “último olhar” quando o sol nasce. 
Para tão curta vida de flor, valem os dois últimos versos do poema, que resumem toda 
a vida da flor do embiruçu: “Vive, embala-se, orvalha-se, rescende, / E as folhas cerra 
quando rompe a aurora”.

Apesar do cuidado no tratamento da flor, os versos do poema repetem a con-
sagração já feita por Filinto Elísio e por Gonçalves Dias à noite. O próprio desabro-
char da flor somente nessa hora do dia indica a própria natureza celebrando a noite. 
Assim, a noite que fez desabrochar a flor também fez desabrochar o poema, tanto 
o do português quanto os dos brasileiros, sendo, portanto, o principal elemento de 
ligação entre essas obras. Para um livro como as Americanas, faz sentido o apoio na 
flora nacional para tratar a temática repetida. 

Última jornada

Última jornada

Ils croyent les âmes eternelles, et celles qui ont bien merité

708 Id. ibid., p. 152-153.
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des dieux estre logees à l’endroict du ciel où le soleil se leve; les

mauldictes, du costé del’occident.

Montaigne, Essais, liv, I c. XXX

I

E ela se foi nesse clarão primeiro,
Aquela esposa mísera e ditosa;
E ele se foi o pérfido guerreiro.

Ela serena ia subindo e airosa,
Ele à força de incógnitos pesares
Dobra a cerviz rebelde e lutuosa.

Iam assim, iam cortando os ares,
Deixando em baixo as fértiles campinas,
E as florestas, e os rios e os palmares.

Oh! Cândidas lembranças infantinas!
Oh! Vida alegre da primeira taba!
Que aurora vos tomou, aves divinas?

Como um tronco do mato que desaba,
Tudo caiu; lei bárbara e funesta:
O mesmo instante cria e o mesmo acaba.

De esperanças tamanhas o que resta?
Uma história, uma lágrima chorada
Sobre as últimas ramas da floresta.

A flor do ipê a viu brotar magoada,
E talvez a guardou no seio amigo,
Como lembrança da estação passada.

Agora os dois, deixando o bosque antigo,
E as campinas, e os rios e os palmares,
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Para subir ao derradeiro abrigo,
Iam cortando lentamente os ares.
(…)709

“Última jornada”, diferente da “Última folha” das Crisálidas, não é o último 
poema das Americanas, mas o penúltimo. Aliás, essa é a mesma posição que ele ocupa 
nas Poesias completas, na parte que diz respeito aos poemas aproveitados da publica-
ção de 1875. A diferença entre as duas publicações fica por conta da epígrafe, a qual 
apenas é impressa na primeira. Sobre essa epígrafe, Machado gentilmente nos cede 
todas as pistas para localizar o texto: “Montaigne, Essais, liv, I c. XXX”.710 Assim, o 
trecho encontra-se no capítulo XXX da obra Essais, do francês Michel de Montaigne. 
A publicação dessa obra que consta n’A biblioteca de Machado de Assis é de 1870. 
Como não encontramos a edição daquele ano, consultamos a versão digitalizada de 
uma publicação de 1833 feita pela mesma editora, a Firmin Didot Frères.

Tal qual fez para “Os semeadores”, Machado tece uma nota para “Última 
jornada” que parece explicar ao leitor o sentido do poema e até mesmo a escolha da 
epígrafe. A epígrafe de Montaigne, “eles creem nas almas eternas; e aquelas que bem 
mereceram dos deuses foram postas à direita do céu onde o sol se eleva; os malditos, 
do lado do ocidente”,711 retirada do capítulo “Des canibales”712 das Essais, o qual 
trata sobre a vida, costumes e crenças dos índios brasileiros. Contudo, parece ser uma 
abusão, como Machado indica na nota AA,713 o que Montaigne relata nesse trecho, 
índios que acreditam num julgamento do bem e do mal e no destino dos seres após 
a morte, ou melhor, no destino de “almas”. Na nota, Machado justifica a feitura dos 
versos não apenas pelo “ar de verossimilhança” que Montaigne, “moralista” (quali-
dade atribuída por Machado ao francês), tenta imprimir ao dar tal juízo de valor aos 
indígenas, mas pelo que tal abusão, ou engano, tem de “poético e gracioso”. Assim, 
pela nota, Machado nos dá a chave do poema que reproduzirá, com certa ironia, a 
crença que Montaigne atribuiu aos índios.

O poema é dividido em duas partes de versos decassílabos sáficos e heroicos 
assimetricamente dispostos. A primeira parte será composta de sete tercetos e uma 
quadra final; a segunda, de 28 tercetos e nova quadra final. Para os tercetos, haverá 
rimas encadeadas; e para os quartetos, alternadas. As estrofes da primeira parte darão 
conta de apresentar a cena ao leitor: duas almas que estão na sua derradeira jornada. 

709 Id. ibid., p. 173-175.

710 Id. ibid., p. 173.

711 Reis (2009, p. 213, nota de rodapé n. 7). No original: “ils croyent les âmes eternelles, et celles qui ont bien merité des dieux 
estre logees à l’endroict du ciel où le soleil se leve; les mauldictes, du costé de l’occident” (Assis, 1875, p. 174).

712 “Dos canibais”, tradução nossa.

713 Assis (1875, p. 208).
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Como há de se supor pela epígrafe, uma delas irá para “direita do céu onde o sol se 
eleva”, portanto, seria a alma que praticara o bem, a alma da “esposa mísera e ditosa”; 
a segunda vai para o “lado do ocidente”, logo, é uma alma maldita, a alma do “pérfido 
guerreiro”. Dessa maneira, após a leitura da epígrafe, a primeira estrofe do poema 
acaba por, ainda que de modo velado, dar o destino dos dois protagonistas da história 
que será contada na segunda parte: “ela se foi nesse clarão primeiro, / Aquela esposa 
mísera e ditosa; / Ele se foi o pérfido guerreiro”.

Na segunda estrofe, o modo como cada um subia também nos revela o des-
tino de cada um: ela, “airosa”; ele, “(…) à força de incógnitos pesares”. As próximas 
estrofes da primeira parte darão conta da subida dela e dele e do nada que restou, 
ou melhor, restou “uma história, uma lágrima”. Essa história será contada por ele 
(os pronomes serão sempre utilizados para nos referirmos aos personagens, já que 
eles não são nomeados) na segunda parte, todavia, fora adiantada na quinta estrofe, 
quando o eu poético compara a morte dos dois ao “tronco do mato que desaba”. O 
“pérfido guerreiro” morreu com um galho caído da “árvore mais forte”. Apesar de ve-
rossímil, a imagem nos parece um tanto engraçada, tal qual a epígrafe de Montaigne.

A última estrofe da primeira parte retoma a terceira estrofe. Naquela terceira 
estrofe, os dois “iam, iam assim cortando os ares”, agora, eles “iam cortando lenta-
mente os ares”. Campinas, rios e palmares dos segundo e terceiro versos da terceira 
estrofe também estarão nessa última, no segundo verso, marcando aquilo que, ao 
subir, eles iam deixando: “e as campinas, e os rios e os bosques”. Ao quase repetir os 
versos, podemos ver marcada a continuidade da jornada do casal.

A segunda parte do poema inicia com o clamor dele à moça: “ele clamava à 
moça que ascendia: / ‘– Oh! Tu que a doce luz eterna velas, / E vás viver na região 
do dia’”.714 Até a quinta estrofe o destino oposto dos dois será bem marcado e ele, na 
quarta estrofe, pede perdão à sua “querida”. O perdão dela seria “alívio ao coração 
nefando”. Vemos, nas primeiras estrofes, a definição do destino de cada um, já anun-
ciado na epígrafe. Ela, vai à “doce luz eterna”; ele, à “fria região das trevas”.

A partir da sexta estrofe até a vigésima quarta, ele contará a história dos dois. 
Em resumo, os amantes eram de tribos distintas e numa visita dele à tribo dela, 
apaixonaram-se, e ela abandonou a tribo e o seguiu. Ele ressalta a beleza da moça, 
que era “a mais bela” entre “as mais belas”. Contudo, ela, que era “alegre e feliz” ou-
trora, traz o rosto “carregado e triste” por estar longe dos seus e decide retornar à sua 
própria tribo. Em vingança, ele a faz “padecer tão cruas penas” e sozinho com ela na 
mata, tira a vida da “moça”. Porém, a vida dele também fora tirada e quem quisesse 
procurar a “arma do golpe” que lhe tirara a vida, não a encontraria. Sua morte se deu 
com tamanha força e ira que a descrição na décima nona estrofe assusta o leitor, ele 

714 Id. ibid., p. 176.
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tinha o “crânio aberto”. A cólera de Tupã é que teria dado a morte ao “guerreiro”. 
Tupã fez da “árvore mais forte / A seta e o arco (…) / (…) / E de um só tiro lhe enviou 
a morte”.715 O lamento dele se encerra nesses versos. A confirmação do destino de 
cada um vem nas estrofes 26 e 27: “(…) o infeliz, condenado à noite escura”,716 ou, 
na epígrafe, “o lado do ocidente”; ela, destinada à “viva aurora pura”, ou, na epígrafe, 
“onde o sol se eleva”. Ele a perde de vista, como a gazela no campo e a vela nos mares. 
E os dois versos finais do poema repetem o destino de cada um, ele “na noite entrou 
dos imortais pesares, / E ela de todo mergulhou na aurora”.717

Esses versos machadianos foram compostos na suspeita da afirmação de Mon-
taigne. Machado parece ver que o escrito francês está perpassado pela visão moralis-
ta do homem branco cristão e compõe seus versos não ingenuamente ilustrando o 
que traz na epígrafe, mas deixa claro, pela nota e pelos versos da composição, que 
desconfia da verdade contada sobre os canibais do Brasil. Apesar de a narrativa de 
Montaigne ter “ar” de verdade, ela não o é. Machado se apoia nisso para compor seus 
versos, como se somente fosse possível tal crença em versos, na literatura, na ficção e 
não numa tribo indígena real, menos ainda no caso das tribos canibais.

715 Id. ibid., p. 180.

716 Id. ibid., p. 180.

717 Id. ibid., p. 181.



4.4
Aproveitamento temático e

histórico das epígrafes

�• �

Apesar de numericamente as Americanas terem a menor quantidade de poe-
mas epigrafados, em proporção, é o livro mais recheado de epígrafes, uma vez que 
dos 13 poemas que carrega, somente cinco não trazem epígrafe. Além disso, poemas 
como “Potira”, “Niâni” e “A Gonçalves Dias” inovam trazendo duas para cada um dos 
poemas. Esses são os únicos poemas machadianos em que isso acontece. No caso de 
“Potira” e “Niâni”, como melhor explicamos na análise, a primeira epígrafe serve para 
apresentar a história que será poetizada na sequência, não por acaso essas epígrafes 
foram retiradas de textos históricos, como a Crônica da Companhia de Jesus e a História 
dos índios cavaleiros; já a segunda epígrafe, no primeiro poema, justifica o porquê de 
cantar o nome da índia e, no segundo, adianta a viuvez de Niâni. Em “Última jorna-
da”, apesar de a fonte da epígrafe de certa forma também se relacionar com um texto 
ligado à história, a apropriação que Machado de Assis faz da obra de Montaigne se 
distancia daquela feita por meio dos textos de Vasconcelos e Prado, no início do livro. 
Nos poemas “Potira” e “Niâni”, a história é recontada nos versos, mas em “Última 
jornada” a história é ironicamente recontada, de tal modo que o poeta fez uso da nota 
de fim para explicar o uso que fez das palavras abusivas de Montaigne. Para “A Gon-
çalves Dias”, as duas epígrafes se relacionaram mais com o tipo de texto a que servem, 
a elegia. A epígrafe gonçalvina é contrariada e a de Gama se aproxima da paz de quem 
vive na eternidade de sua obra.
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Não há novidades relacionadas à língua em que as epígrafes aparecem. Contu-
do, o que nos requer maior atenção nessa publicação de 1875 é o fato de as epígrafes 
não escorrerem tanto pelos versos. Não encontramos epígrafes muito diluídas nos 
poemas, no sentido de retomar personagens, paisagens ou formas. O poema que mais 
traz o texto da epígrafe dentro de si é “Os semeadores”, no qual é possível visualizar 
elementos da parábola na poesia. A epígrafe funcionará nas Americanas mais como 
uma espécie de inspiração para a composição poética, como é o caso dos poemas que 
recontam histórias, ou terão relação com algum ponto específico do poema. No caso 
de “A cristã nova”, essa relação está no cativeiro; em “A visão de Jaciúca”, na conversão 
dada após uma visão; em “A flor do embiruçu”, na temática da noite.

Assim, Americanas encerra o ciclo de poemas machadianos epigrafados im-
pressos em livro. Não só a diminuição da quantidade de epígrafes revela o seu aban-
dono progressivo, como também, especificamente no caso da publicação de 1875, a 
diferença no tratamento e no aproveitamento do texto de outrem. Para um livro com 
composições mais narrativas, não estranhamos que Machado tenha recorrido à histó-
ria, ainda que pouco verossímil, no caso de Montaigne. Nesse livro, visualizamos um 
aproveitamento muito mais temático, diferente do apoio no texto de outrem que o 
poeta parecia fazer nas Crisálidas, por exemplo.




