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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.




