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A LITERATURA ITALIANA NAS CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS 

 

Ionara Satin1 

 

 

Resumo: Entre os anos 1859 e 1897 Machado de Assis escreveu mais de seiscentas crônicas 

para diversos jornais fluminenses. Nesses textos é possível encontrar grandes nomes da 

literatura italiana, como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Giacomo 

Leopardi, Torquato Tasso, entre outros. Esta comunicação pretende abordar como esses 

poetas italianos aparecem nas crônicas machadianas e discutir a respeito da função desses 

diálogos intertextuais, que acontecem por meio de alusão ou citação. A crônica tem uma 

relação profunda com o tempo vivido, nela pulsam os acontecimentos de uma época, é tempo 

e memória. Por esse motivo, o estudo da evocação machadiana a esses poetas em um texto 

escrito primeiramente para o jornal não pode deixar de lado os acontecimentos do momento 

em questão e, obviamente, os leitores da época.   
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As crônicas machadianas são ricas em diálogos intertextuais. Machado de Assis 

dialoga com muitas culturas e literaturas, dentre elas a cultura italiana. A Itália do escritor 

brasileiro é multifacetada, encontramos intertextos relacionados à política, à música, à 

imigração, à arte, à história, ao teatro e à literatura. Essa última será o tema deste presente 

trabalho2. Machado de Assis escreveu mais de seiscentas crônicas para a imprensa brasileira 

do século XIX, entre os anos de 1859 e 1897. Durante esses longos anos, é possível ver ou 

entrever nas crônicas machadianas os poetas Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni 

Boccaccio, Giacomo Leopardi, Giovanni Battista Guarini, Torquato Tasso e Piero Aretino.  

Entrever, pois nem sempre a menção a esses poetas é feita de maneira direta, ou seja, 

por meio de citação com aspas e indicação de fonte. Muitas vezes as palavras desses 

escritores aparecem “como forma de apelo suspensas num vazio”, confiadas unicamente aos 

ecos da memória do leitor (AUTHIER-REVUZ, 2007, p.18).  É dessa maneira que Jacqueline 

Authier-Revuz define a alusão e nós tomaremos de empréstimo para entender melhor a 
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2 Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento intitulada “A Itália de Machado de Assis: 
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presença da literatura italiana nessas crônicas. Para ela, “ao contrário da certeza de 

informação fornecidas pelas formas explícitas de empréstimo, a alusão atua no registro do 

dissimulado, do escondido, do mascarado..., e, no entanto, suposto, adivinhado, 

reconhecido...” (AUTHIER-REVUZ, 2007, p.29): 

 

Nas palavras que anuncia, o enunciador joga com a possibilidade de fazer 

ressoar, não outras palavras da língua como no trocadilho ou no equívoco, 

..., mas palavras de outros dizeres, suscitando, através de sua voz, a música 

de uma outra voz. (IBIDEM, p.12) 

 

A alusão vista dessa maneira corre o risco de fracassar caso o leitor não a perceba: 

“uma alusão fracassada é como um barco à deriva” (AUTHIER-REVUZ, 2007, p.26). 

Quando se trata das crônicas oitocentista machadianas, esse risco, talvez, possa triplicar. O 

cotidiano pulsa nas crônicas de Machado de Assis e muitas vezes fatos restritos aquela época 

são evocados pelo cronista. São textos escritos primeiramente para o jornal, portanto, colados 

ao próprio tempo. A crônica tem uma relação profunda com o tempo vivido. A pesquisadora 

Vânia Lúcia Menezes Torga nos fala a respeito do deslocamento provocado pelos jogos 

alusivos e transposição de épocas:  

 

É deslocar tanto o seu leitor dos oitocentos para que enxergasse nos fatos 

políticos, sociais, econômicos, de seu tempo como provoca o mesmo 

movimento no leitor da contemporaneidade que, com sua memória, recupera 

os oitocentos e metaforiza a sua contemporaneidade. (TORGA, 2008, p.5) 

 

 Na crônica do dia 30 de junho de 1878 para o jornal O Cruzeiro na coluna “Notas 

Semanais” o assunto é a inauguração da câmara municipal. O cronista ironiza a reforma do 

prédio, que da perspectiva política continuava com as mesmas “teias de aranha” e faz uma 

alusão a Torquato Tasso. 

 

A câmara velha quis fazer as cousas fidalgamente; mandou dar uma mão de 

cal à sala das sessões, espanar as janelas, deitar meia dúzia de pontos às 

cortinas. Há nisto mais cortesia do que sagacidade. Eu, no caso da câmara 

velha, recebia a nova com as mesmas teias de aranha e dedadas dos 

contínuos, como se lhe dissesse: -  "Veja Vossa Ilustríssima a virtude 

espartana que deve ter um vereador; é obrigado a meditar um contrato e catar 

uma pulga, a diminuir as despesas dos calçamentos e o lustro do calçado. 

Todo o sebo que poderia adquirir a consciência, aqui ficou colado a esta 
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mesa de pinho. Não, lhe importe cair dessa cadeira velha; é o meio de não 

cair da opinião pública". Em vez disto, a câmara velha prefere dar à nova um 

espécime do palácio de Armida, alguma cousa semelhante ao luxo do 

Califa de Bagdá. É polido, mas impolítico. (O CRUZEIRO, 30 de junho de 

1878, p.1, grifo nosso) 

 

Talvez, hoje, “palácio de Armida” não transporte o leitor para Gerusalemme liberata 

de Torquato Tasso, mas naquela época o leitor poderia entrever o poeta nessas páginas. O fato 

é que o cronista não marca seu empréstimo da obra de Tasso, confia ao leitor a “música da 

voz do outro”. Na época, os jornais entre os anos de 1877 a 1878 faziam várias referências ao 

escritor italiano. Nesse sentido, essa alusão acaba sendo mais velada para o leitor 

contemporâneo se comparamos com o leitor do oitocentos.  Em 30 de abril de 1878, no 

folhetim As cutiladas do Conde de La Guerche, escrito por Amadee Achard é possível 

encontrar uma referência a Tasso, mais especificamente aos jardins de Armida: 

- Li na história, disse ele altivamente diante do Sr. Pardaillan, que meu 

homônimo, Rinaldo Montauban, havia por algum tempo esquecido nos 

jardins d´Armida, que trazia uma espada, tenho sempre esse famoso exemplo 

ante dos olhos. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 19 de abril de 1878, p.2) 

 

Além de outras alusões ao palácio de Armida nos jornais, na realidade encontramos 

jardins de Armida, a obra de Tasso também foi representada. Na Gazeta de Notícias lia-se os 

seguintes comentários: 

JERUSALÉM LIBERTADA 

Com esse título foi anteontem representada pela primeira vez no teatro de S. 

Pedro, uma nova peça destinada sem dúvida a fazer prospera carreira. 

(GAZETA DE NOTÍCIAS, 30 de julho de 1877, p.1)  

 

Repete-se hoje no teatro de S. Pedro d´Alcântara a peça de grande espetáculo 

– Jerusalém Libertada, luxuosamente posta em cena, e constantemente 

aplaudida em todas as noites que tem sido representada (GAZETA DE 

NOTÍCIAS, 2 de agosto de 1877, p.1) 

  

No dia 31 de julho de 1877 era possível ler este anúncio da 3ª representação “da 

grande peça fantástica”, extraída da Jerusalém Libertada de Tasso, com tradução de Arthur 

Azevedo e música do Sr. Cyriaco de Cardoso: 
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Imagem1 

 

                    Fonte: GAZETA DE NOTÍCIAS, 31 de julho de 1877, p. 4. 

 

Todos esses fragmentos comprovam o conhecimento dos leitores da época a respeito 

desse assunto.  Não será possível responder se Machado de Assis quando escreve “Palácio de 

Armida” pensava na leitura de Tasso ou na peça traduzida por Artur Azevedo, o fato é que 

para os leitores de hoje sua alusão sofre um risco maior de “ficar à deriva”. 

No poema épico de Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, o fundo histórico é a 

primeira Cruzada dos cristãos para a libertação da Cidade Santa, no final do século XI. “O 

luxuoso palácio, ao qual a Câmara Municipal é comparada, fica sobre o mar Morto e lá são 

mantidos, todos os aprisionados pelos sortilégios da jovem e bela feiticeira Armida, 

numerosos e valorosos guerreiros” (GLEDSON; GRANJA, 2008, p.140). O cronista evoca a 

referência a Tasso justamente para ironizar a reforma da Câmara Municipal, sem dúvida, 

criticando o uso do dinheiro público e sobretudo a superficialidade das aparências. Embora o 

palácio de Armida fosse luxuoso, servia como ambiente de prisão e bruxarias, da mesma 

forma a Câmara Municipal: “é polida, mas impolítica”. A reforma não necessariamente, e 

nesse caso sem dúvida alguma, significou melhorias para a população, simplesmente uma 

reforma física.  

Outra questão pertinente para pensarmos nessa alusão a Tasso, é o fato da obra italiana 

ter sido adaptada para o teatro por um autor brasileiro. Jean-François Botrel nos convida a 
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questionar, em seu estudo “Impressos sem fronteiras no século XIX”, o resultado alcançado 

pelas importações ou empréstimos, que não devem ser encarados somente como fontes de 

frustação, uma visão nacionalista que ignora ou desqualifica tudo que vem de fora, é 

necessário olhar para as “virtuosas e fecundas consequências ou efeitos, fatores de 

desenvolvimento e progresso e do trabalho realizado” (BOTREL, 2012, p.56). 

 Botrel está chamando a atenção para a recepção do elemento estrangeiro.  Para ele as 

traduções, publicações e adaptações para o teatro ou de artigos é uma forma de “compreender 

melhor os processos de constituição de um movimento internacional via aclimatação ou 

apropriação nacional” (p.56). A obra de Tasso é um exemplo dessa aclimatação do texto 

italiano em solo brasileiro por meio da adaptação para o teatro e a alusão machadiana revela 

essa apropriação nacional.  

Além da crônica anterior, em 27 de setembro de 1896 para a coluna “A Semana” do 

jornal Gazeta de Notícias o escritor faz menção a alguns versos italianos sem revelar a fonte, 

apenas diz “aquilo do poeta”.  

 

Não é preciso dizer que estamos na primavera; começou esta semana... Oh! 

bons tempos em que os da minha turma repetíamos aquilo do 

poeta: Primavera, giuventú dell’anno: giuventú, primavera della 

vita! (GAZETA DE NOTÍCIAS, 27 de setembro de 1896, p.1) 

 

 

Nas linhas de sua prosa evoca a poesia. O cronista faz falar um poeta. Que poeta é 

esse? O anúncio da primavera remete ao cronista os tempos da juventude. Machado de Assis 

nessa época estava com 57 anos e será muito comum nessa coluna, sua última, relembrar com 

nostalgia sua juventude. Os poetas, os compositores e os artistas italianos parecem sempre 

embalar essas suas reminiscências. A primeira parte da citação pertence ao poeta Giovanni 

Battista Guarini, no seu poema pastoril Il pastor Fido de 1589: “O primavera, gioventù 

dell´ano Bella madre di Fiori” (Dizionario Enciclopedico Universale, 1988, v.III). 

Mais tarde, em 1712, a obra foi adaptada para ópera com libreto do poeta e libretista 

italiano Giacomo Rossi e música de Georg Friedrich Haendel, no qual também é possível 

encontrar somente a primeira parte da citação. A citação completa encontramos como epígrafe 

da obra de 1859 As Primaveras de Casimiro de Abreu atribuindo-a ao poeta e libretista 

Metastasio. 
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Em outros textos também encontramos a citação completa: no conto de 1859, L´uomo 

e l´edera do escritor italiano Giulio Barrili, no diário de 5 de dezembro de 1813 de Lord 

Byron e finalmente como epígrafe de um poema de Victor Hugo. Diante de todos esses dados, 

ecoa-se a pergunta: quem é esse poeta evocado pelo cronista? 

Nas linhas que se seguem na crônica em questão, o escritor continua contrapondo 

velhice e juventude, ele e o leitor de vinte anos: 

 

Vai tudo em linha de prosa, que é de prosa o meu tempo, não o teu, leitor de 

buço e vinte anos; donde resulta a mais trivial das verdades deste mundo, e 

provavelmente do outro, que o tempo é para cada um de nós o que cada um 

de nós é para ele. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 27 de setembro de 1896, p.1) 

 

 Logo em seguida, chama à cena o “nonagenário Visconde de Barbacena” afirmando 

que nem todos terão sua juventude e coloca em dúvida se ele nasceu no mesmo dia que poeta 

Victor Hugo, fazendo referência a um poema do escritor francês: “não sei se veio ao mundo 

no mesmo que Vitor Hugo, dois anos depois de começado o século, mas em todo caso já 

então Rome remplaçait Sparte.”.  

 O cronista está citando o primeiro verso do primeiro poema do livro Les Feuilles 

d'automne de Victor Hugo: “Ce siècle avait deux ans! Rome remplaçait Sparte” (HUGO, 

1948, p.15). A princípio esse dado parecia isolado em relação aos versos em italiano citados 

por Machado de Assis, porém, o trecho de Victor Hugo está no mesmo livro em que 

encontramos a epígrafe em italiano, no poema de número XIV. A partir disso, talvez, pode ser 

que Machado de Assis estivesse pensando em Victor Hugo quando cita “aquilo do poeta”. 

Abre-se, então, um outro viés da Itália do cronista, a Itália dos poetas românticos, tanto dos 

franceses quanto dos ingleses, a Itália vista por esse olhar romântico será uma das facetas da 

representação do país pelo cronista. A Itália de Machado de Assis carrega muitos elementos 

da Itália de Byron, Stendhal, Musset e Victor Hugo, entretanto, esse assunto será discutido em 

um outro trabalho. 

Voltando para a crônica em questão, vale ressaltar que mais para o final do texto, o 

cronista refere-se à imigração italiana e a relação profunda dos italianos com a música. Ao 

estilo cronista galhofeiro, refere-se a vinda de italianos “aos magotes” e emenda a música 

nesse comentário: 
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Que há já muito italiano, é verdade; mas esta raça é fácil de ser assimilada, e 

trabalha e prospera. Tive amigos que vinham dela, e tu também, e aí os há 

que não vêm de outra origem. 

Agora mesmo ouço cantar um pássaro, e, se me não engano, canta em 

italiano. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 27 de setembro de 1896, p.1) 

 

Este pássaro-cantor-italiano leva a crônica até o compositor brasileiro Carlos Gomes, 

que sempre embala a crônica machadiana nas referências italianas, tanto que o cronista 

posteriormente irá comentar a estadia do compositor na Itália. Por esse motivo, a presença 

desses versos em italiano, mesmo que o cronista esteja se referindo ao poeta francês, não pode 

ser descartada, pois o assunto Itália continua e abre uma outra possibilidade de leitura, que 

Machado, talvez, esteja pensando no italiano Giacomo Rossi e não em Victor Hugo. Enfim, 

esse é o risco da alusão como nos dizia Jacqueline Authier-Revuz. Não podemos deixar de 

considerar que os ecos de Itália estão em suas lembranças da juventude, justamente na coluna 

“A Semana”, aquelas que seriam suas últimas crônicas.  

No que se refere a forma de aludir sem mencionar a fonte, ocorreu também com os 

intertextos envolvendo Dante Alighieri, o poeta mais citado por Machado de Assis nessas 

crônicas e responsável por uma parte considerável dos intertextos com a Itália. Infelizmente, 

para esse artigo não será possível nos debruçarmos sobre a presença de Dante nas crônicas 

machadianas, mas vale ao menos ressaltar uma dessas crônicas para que se possa entender a 

relevância desses intertextos mesmo que de maneira brevíssima. A crônica é a do dia 01 de 

janeiro de 1877 para a revista Ilustração Brasileira. O assunto do dia era a corrida de touros e 

a retórica:  

 

Os touros instalaram-se, tomaram pé, assentaram residência entre nós. As 

duas primeiras corridas estiveram muito concorridas.... Há nisto uma 

repetição de sílabas, mas a urgência dispensa a correção e o floreio: 

...qui mi scusi 

A urgência, si fior la penna abborra. 

[...] (ASSIS, 2009, p.152) 

 

Como se pode notar, o cronista não avisa o leitor que está colocando os versos do 

poeta italiano em sua crônica, confia ao leitor outra vez “a música da voz do outro”.  O canto 

é XXV do Inferno, traduzido por ele e reconhecido pela complexa linguagem poética imposta 
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pela ousadia da figuração, ou seja, um grande exemplo de estilo. E é justamente esse ponto 

que o cronista usa para dialogar com Dante Alighieri. 

 

Così vid´io la settima zavorra 

Mutare e trasmutare; e qui mi scusi 

La novità se fior la pena abborra. 3 (ALIGHIERI, 2006, p.180)  

 
 

Machado de Assis toma emprestado os versos de Dante e modifica-os: troca a 

palavra novità por urgência e como o italiano, pede desculpas ao leitor. Dante lamenta, pede 

desculpas, por fazer com que a arte, no caso sua escrita, mostre uma cena tão insólita, isso 

porque eram as transformações de homens em serpente que ocorria neste canto. O cronista se 

desculpa pela repetição de sílabas que já pontuadas em outros textos machadianos, não lhe 

agradava. Para ele, as repetições que provocavam rimas eram um horror, assim como aquelas 

transformações eram para o poeta. Com isso, percebe-se que ele quer chamar a atenção do 

leitor para a escrita, a retórica, a metáfora.  Mais adiante, essa questão fica mais evidente 

quando faz a crítica com relação à câmara dos deputados: 

 

Outras corridas se preparam na Rua da Misericórdia. Essa são mais 

animadas; os touros são mais bravos, os capinhas mais fortes Se esta 

metáfora ainda não disse ao leitor que eu aludo à câmara temporária, então 

perca a esperança de entender de retórica, e passe bem. (ASSIS, 2009, 

p.153).  

 

Ele chama a atenção do leitor para sua linguagem figurada, para que sua crítica 

funcione é necessário que o leitor perceba essa linguagem e para isso evoca o canto de Dante, 

ousado em figuração. Poderíamos ainda abordar as relações entre transformação do homem 

em animal em Dante e a metáfora de Machado de Assis, ou ainda, lembrar que nessa parte do 

Inferno condenam-se os ladrões, apontando sua crítica a esses políticos.  O cronista se 

apropria do texto alheio e o transforma em outro texto, uma troca proposital de termos com a 

pretensão de trazer o poeta para a crônica a sua maneira, ou seja, não temos, nesse caso, uma 

assimilação passiva da cultura estrangeira, é deglutição, como nos mostra Silviano Santiago 

(2000) em seu ensaio intitulado “O entre-lugar do discurso latino-americano”, no qual discute 

                                                           
3 Segue tradução: “Assim vi no antro sétimo espantoso /Mútuas transformações: tanta estranheza/Desculpe o 

canto rude e descuidoso” (Tradução de Xavier Pinheiro, In: ALIGHIERI, A Divina Comédia, s.d, p.181) 
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o lugar que ocupa o discurso literário latino-americano no confronto com o europeu e 

questiona o conceito de superioridade. Para ele, se o discurso latino-americano se 

comportasse como cópia do discurso europeu, “essa passividade reduziria seu papel efetivo ao 

desaparecimento por analogia”, ao silêncio. (SANTIAGO, 2000, p.16).  

 

Tal discurso reduz a criação dos artistas latino-americanos a condição de 

obra parasita, uma obra que se nutre de uma outra sem nunca lhe acrescentar 

algo de próprio; uma obra cuja vida é limitada e precária, aprisionada que se 

encontra pelo brilho e pelo prestígio da fonte, do chefe da escola. (IBIDEM, 

p.18) 

 

 

Portanto, Santiago acredita na necessidade da transgressão ao modelo, na ruptura 

entre o modelo e a cópia, na assimilação não passiva daquilo que vem de fora, na diferença. 

Aponta que a originalidade está na digestão que o escritor faz de suas leituras, em transgredir 

a prisão que o fazia refém do discurso dos colonizadores, esse é lugar do discurso latino-

americano, um entre-lugar:  

 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e transgressão, entre a submissão 

ao código e agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a 

expressão – ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de 

clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropofágico da literatura latino-

americana. (IBIDEM, p.26)  
 

  Esse deslocamento para um entre-lugar, coloca a América Latina em evidência, 

destaca o valor crítico do discurso literário latino-americano, a partir de uma “assimilação 

inquieta e insubordinada, antropófaga”, (IBIDEM, p.20) como podemos observar na 

apropriação da poesia de Dante Alighieri por Machado de Assis. 

Muitos anos antes, em 1873, Machado de Assis escreve seu famoso ensaio “Notícia da 

atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade” originalmente para um jornal de língua 

portuguesa intitulado O Novo Mundo e publicado em Nova Iorque. Nesse ensaio ele também 

desloca a literatura brasileira para um entre-lugar que muito se assemelha as considerações 

feitas por Silviano Santiago. Machado de Assis propõe um outro lugar para a literatura 

produzida no Brasil naquela época, um lugar próprio, que não está nem na figura do índio e 

tampouco na imitação dos modelos europeus. Propõe uma ruptura com os modelos copiosos 
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europeus, ou seja, o estabelecimento de um diálogo e não uma absorção passiva daquilo que 

lhe é alheio. Em “Instinto de Nacionalidade”, o escritor parece deixar claro essa sua opinião 

ao tratar da língua:  

 

Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as 

necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de 500 

é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação para a América não 

lhe inseriu riquezas novas. (ASSIS, 2013, p.440)  

 

Cada tempo tem o seu estilo. Mas estudar-lhes as formas mais apuradas da 

linguagem, desentranhar deles mil riquezas que, à força de velhas, se fazem 

novas – não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, 

nem tudo temos os modernos; com os haveres de uns e outros é que se 

enriquece o pecúlio comum. (ASSIS, 2013, p.441) 

 

Na crônica de em que analisamos o diálogo com o poeta Dante Alighieri, Machado 

Assis surpreende o modelo original, exatamente como propôs no seu ensaio de 1873 e como 

nos fala Silviano Santigo. Esse foi um exemplo de como o poeta fiorentino e toda a literatura 

italiana irá se apresentar no correr de sua pena e uma amostra de que já em 1873 Machado de 

Assis escreve importante texto mostrando sua preocupação com a forma de olhar para o outro 

na literatura, ou seja, não é possível pensar nas inserções europeias que o escritor faz em seu 

texto por via da subordinação.  

 Tudo isso deve ser somado na análise da literatura italiana nas crônicas de Machado de 

Assis, como o cronista irá transpor o texto alheio na formação de seu novo texto, a crônica. 

Além disso, é essencial pensar na figura do leitor, tanto do oitocentos quanto do leitor 

contemporâneo, diante da literatura italiana vista ou entrevista na crônica de Machado de 

Assis, via citação ou alusão.   
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