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Resumo: A presente pesquisa objetiva analisar a tradução machadiana do conto “Bagatela” 

(1859) sob a ótica da poética da emulação de que fala João Cezar de Castro Rocha. Para o 

crítico, trata-se da estratégia de autores de países não hegemônicos para instalarem-se em 

tradições através de uma forma peculiar de apropriação. Tomando como corpus “Bagatela”, 

buscar-se-á pelos elementos que comprovam ser esta obra o primeiro exercício do autor no 

gênero fantástico, exercício este capaz de comprovar a maneira pela qual Machado de Assis 

se introduziu no cânone do gênero no Ocidente. Para dar conta desta tarefa, João Cezar de 

Castro Rocha, em Machado de Assis: por uma poética da emulação (2013), e Mauro Rosso, 

em: Contos de Machado de Assis: relicários e raisonnés (2008), oferecerão embasamento 

teórico. Espera-se poder oferecer ao leitor leitura analítica da tradução machadiana de 

“Bagatela” capaz de comprovar a presença da poética da emulação.  
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Como produzir efeitos não canônicos no interior de um código hegemônico quando a 

própria língua na qual se escreve exige um passo prévio, qual seja, a tradução? O 

dilema pode ser ainda mais agudo: como produzir nas condições de cultura não 

hegemônicas sem antes traduzir o cânone das literaturas consideradas centrais? 

(João Cezar de Castro Rocha) 

 

A poética da emulação/tradução 

 

Castro Rocha afirma que Machado havia emulado muito dos mestres ocidentais, 

mantendo-se atualizado anacronicamente. Para tanto, sua poética baseava-se na emulação, que 

diz respeito à uma atualização da técnica clássica da aemulatio. Esta técnica, em contextos 

pré-românticos, consistia em um estimulo de obras hegemônicas que abriam espaço para seus 

sucessores, criando-se, desta forma, a tradição clássica. A técnica grega clássica, porém,  
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entrou em desuso no período romântico, com o pensamento do gênio criador instantâneo. 

Machado, em período pós-romântico, retorna à invenção ao invés da criação, e atualiza esta 

técnica de maneira deliberada e anacrônica, sendo o primeiro autor brasileiro a fazer uso do 

que Castro Rocha chama de poética da emulação em todos os seus procedimentos.  

O que importa, porém, para a seguinte pesquisa, é o ofício da tradução do escritor, 

ofício este que instala-se como maquina motor da sua poética da emulação. Isto se deve ao 

fato de Machado tratar-se de escritor situado na periferia cultural, ou seja, o Brasil, a América 

do Sul, portanto, depender de textos traduzidos dos idiomas considerados “moedas de troca” 

entre o sistema cultural. Cria-se, dessa forma, certa secundidade. O que acontece é que 

Machado então faz-se leitor antes de escritor, e suas traduções far-se-ão, dessa maneira, frutos 

de sua leitura. Esta pesquisa baseia-se na ideia da poética da emulação e na premissa de 

Mauro Rosso, que afirma que Machado, ao traduzir “Bagatela”, teria incorporado elementos 

da literatura fantástica ao conto, como os posteriormente aqui expostos, tudo graças às suas 

leituras de textos fantásticos. 

  

O conto “Bagatela” 

 

“Bagatela” é o segundo conto de Machado de Assis, antecedido somente por “Três 

Tesouros Perdidos” (1858), sendo o primeiro de sua produção fantástica. O fantástico foi um 

gênero propalado principalmente na Europa, com E.T.A. Hoffmann e Edgar Allan Poe nos 

Estados Unidos, ganhando força, também, na América Latina com Jorge Luís Borges, na 

Argentina. No Brasil, embora não tenha encontrado território fértil, essa modalidade literária 

fora efetivada desde o romantismo com Alvares de Azevedo. 

Publicado em maio, junho e agosto de 1859 nas páginas de A Marmota, folhetim no 

qual participou Machado de Assis como colaborador, o conto “Bagatela” é antecipado por um 

introito que sugere não se tratar de uma criação, mas de uma tradução machadiana: “O Sr. 

Machado de Assis, cujo nome e de cujas produções literárias já os nossos leitores têm 

conhecimento, pelo que de sua pena se tem publicado, mimoseou-nos com a seguinte 

tradução” (CAVALCANTE, 2003, p. 19). 
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No debate instaurado quanto à origem do conto Bagatela, Mauro Rosso em Contos de 

Machado de Assis: Relicários e Raisonnés (2008), adverte que a fortuna crítica machadiana 

não encontrou dado algum do conto supostamente traduzido por Machado de Assis.  

O conto narra a história de Henrique d‟ Auberseint e a jovem Bagatela que vivem um 

amor proibido à sombra do supostamente defunto Máximo (conhecido também como Max ou 

O Velho), um pintor muito rico e bondoso que era o benfeitor da moça, antes chamada 

Gabriela, apelidada quando ele a adotara e tornara-se seu protetor. Máximo comete suicídio, 

deixando uma carta com algumas instruções e devaneios a Henrique, agora herdeiro universal 

de sua riqueza e obras de arte. A carta, porém, pedia que Henrique amasse e consolasse 

Bagatela, mas somente como sua amiga, irmã e filha, não passando do sentimento de 

proteção. Pedia também que ambos, Henrique e Bagatela, não deixassem que sua memória 

caísse em esquecimento. A problemática que move a trama é o fato do rapaz passar a nutrir 

um amor platônico pela moça que, com o tempo, começa a notá-lo e correspondê-lo em 

silêncio, ambos coagidos pela lembrança de Max. 

 O amor de Henrique o leva à autocondenação, ao isolamento e ao sofrimento. Ele sabe 

que Máximo, em vida, amou Bagatela, embora o respeito quase paternal cercasse seu 

sentimento de amante. Dessa maneira, sentia-se em dívida com o morto. Henrique opta então 

pela morte, que o libertaria desse castigo, mas é interceptado pela própria Bagatela, que lhe 

revela que também o amava, propondo-lhe esquecer o último pedido de seu benfeitor para 

viverem esse amor em paz, mas Henrique temia ser perjuro à imagem de Máximo mais do que 

Bagatela, que parecia obstinada. 

 No momento em que Henrique sentia-se determinado a matar-se, o conto toma um ar 

sombrio. Um “desconhecido” senhor irrompe no lugar, alegando ser o protetor deixado por 

Máximo para velar pelo casal. O velho concede permissão para a união do casal, contanto que 

na felicidade lembrassem-se de Max, ou “quando não tiverdes outra coisa a fazer” (ASSIS, 

2008,  p. 124). O desconhecido senhor sai então prometendo um novo encontro no casamento 

dos dois amantes, mas Henrique lamenta pela bondade do senhor enquanto Bagatela regozija-

se de sua ventura amorosa. 
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Conforme dito, o velho misterioso vai ao casamento de Henrique e Bagatela e assiste à 

cerimônia desapontado. Ele revela sua identidade ao leitor quando diz “Nada de saudades 

estéreis, nada de desejos quiméricos!” (ASSIS, 2008, p. 126). Dessa forma, mostra ser, na 

verdade, o próprio Máximo, o morto que escreveu a Henrique. Paira no leitor certa dúvida 

quanto à naturalidade do fato, se trata-se de um elemento sobrenatural, sendo um morto que 

veio do além, ou de uma farsa arquitetada. 

Depois de isolar-se para contemplar seu sofrimento, Máximo monologa sobre sua 

tristeza ao pensar que Henrique e Bagatela não o amaram de verdade, e revela a solução da 

hesitação presente até então no conto quando diz “por que tentei essa prova maldita?” 

(ASSIS, 2008, p. 128), revelando que tudo não passou de um teste do artista para provar o 

amor de seus protegidos. Frustrado, Max toma pincéis e, na tela que tinha em sua frente, cria, 

em uma hora, o que seria a mais esplêndida de suas obras, como um “último grito de sua 

alma” (ASSIS, 2008,  p. 128), em um “esforço sobrenatural” (ASSIS, 2008, p. 129). Uma 

cena romântica que representa o último suspiro do artista exprimindo toda sua vida e talento. 

Máximo então se envenena, sob uma grande dor poética, dirige-se até sua última obra 

e a destrói. O conto encerra-se de maneira trágica: “Tudo acabara” (ASSIS, 2008, p. 130). 

 

Machado de assis: tradutor que perfaz 

 

Quando Machado de Assis criticou a literatura engajada em conferir uma cor local aos 

seus registros, exaltando uma nacionalidade para criar uma identidade, ele já falava sobre 

estruturas da poética da emulação. Para o autor oitocentista, o verde e amarelo da literatura 

brasileira deveria colorir-se do azul francês, assim como do vermelho e branco norte-

americano, ou se enganaria em um preto e branco desprovido de futuro. Machado 

recorrentemente associava a literatura com Proteu, como cita Ferreira: “Proteu, como todas as 

divindades marinhas, podia se metamorfosear à vontade, transformando-se não somente em 

animal, com também em elementos” (FERREIRA, 2004, p. 59). 

 Para Schwarz (1982), crítico que deu por encerrada essas discussões lendo as 

entrelinhas machadianas e discutindo-as, Machado acreditava que a literatura deveria buscar  
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sua identidade em si, não na propalada cor local romântica. Em Instinto de nacionalidade, o 

escritor oitocentista mostrava preocupação com a falta de mundialidade na literatura 

brasileira, doutrinada a representar uma cor local simplificada em vocabulários e descrições 

de paisagens brasileiras. A crítica carecia de rumo edificante; o romance de reflexão. Schwarz 

(1982), em uma mesa-redonda junto com outros nomes da crítica machadiana como Alfredo 

Bosi, afirma: “Machado de Assis incorpora a questão da cor local, mas em chave diminuta” 

(SCHWARZ, 1982, p. 329). O estudioso insiste em traços cômicos no cunho localista da obra 

machadiana.  

 Machado acreditava que a literatura, antes de qualquer nacionalidade, deveria seguir 

uma tradição: a de literatura. Nesse contexto, a tradução faz-se presente em seus exercícios, 

especialmente de textos de idiomas hegemônicos, como: o francês do conto em questão, 

“Bagatela”; o inglês das constantes referências à obra de Shakespeare ou de Edgar Allan Poe. 

Como a poética da emulação é uma estratégia de países não hegemônicos para 

instalar-se em culturas predispostas às hegemonias mundiais, a tradução torna-se seu 

epicentro. A tradução machadiana serviu para sua apropriação de culturas provindas de 

plurais temporalidades e localidades através do texto literário, como Edgar Allan Poe dos 

Estados Unidos e diversos autores franceses, idioma mais conhecido por Machado de Assis. 

Então, por meio do estudo de Castro Rocha, é certo afirmar que o escritor oitocentista mais 

seguia a tradição de literatura como força global e onipresente do que como cor local 

romântica, a falar de nossas florestas, de nossos rios, índios, etc. 

 Eliane Fernanda Cunha Ferreira, em seu estudo Para traduzir o século XIX: Machado 

de Assis, auxilia com o seguinte excerto panorâmico sobre a visão do tradutor, aquele que 

traduz um texto de outro idioma: “a associação do tradutor como um parasita remete à 

distinção entre trabalho produtivo e improdutivo” (FERREIRA, 2004, p. 80). O próprio 

Machado crítica a imagem da relação de “criado servil” (FERREIRA, 2004, p. 80) entre 

tradutor e obra original. 

 Assim, com Castro Rocha, entende-se que o tradutor possui um papel maior do que o 

descrito por Ferreira em seu panorama, já que ele fora o responsável pela criação do público 

leitor brasileiro, “o público leitor no Brasil formou-se através de romances, novelas, contos,  
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enfim, narrativas propriamente lidas em tradução” (CASTRO ROCHA, 2013, p. 103). Essa 

visão só se faz possível sob a ótica da poética da emulação, aqui regente: dessa forma, torna-

se produtivo o caráter secundário do país por meio da tradução, pela “precedência da leitura 

sobre a escrita” (CASTRO ROCHA, 2013, p. 103), em um contexto de ler antes de escrever. 

Sob o manto da tradução, a poética da emulação já era notada por críticas anteriores à de 

Castro Rocha, pois segundo Ferreira:  

 

Machado de Assis, como outros grandes nomes da literatura universal, 

Dante, por exemplo, iniciou seu ofício de escritor através da “imitação”, 

entendida como uma tradução em que ocorre uma apropriação do texto-

modelo transformado em um outro texto-“original” de autoria do tradutor-

apropriador/assimilador, visto como um transformador de textos alheios. 

(FERREIRA, 2004, p. 82) 

 

 Nesse contexto apontado por Ferreira, Machado não se contentava em simplesmente 

traduzir o idioma, mas fazia apropriações de tradições por meio das traduções que 

incorporava em sua literatura como um todo, conferindo um caráter idiossincrático ao que é 

alheio, sendo original por meio da cópia. Antonio Candido no ensaio "Os primeiros 

baudelarianos" presente em sua antologia de estudos A educação pela noite e outros ensaios 

(1989) já falava sobre uma capacidade de deformação que ocorre na influência literária para 

moldar a obra conforme suas necessidades locais, pois atribui-se à "causa de uma certa 

deformação, como as que em toda influência literária tornam o objeto cultural ajustado às 

necessidades e características do grupo que o recebe e aproveita" (CANDIDO, 1989, p. 25). 

Essa atitude ecoa na tradução, na ideia de leitura como requisito para a escrita. Machado, 

então, como fez com “O Corvo”, de Poe, muda o texto original partindo de um conceito 

propriamente seu. Barreto em seu estudo O original na tradução de Machado de Assis (2007) 

afirma intencionalidade machadiana nessa atitude, fazendo-o mais que um tradutor servil ao 

texto-fonte, mas um “tradutor perfazedor”, como demonstra o seguinte: “Essa concepção 

aparece em traduções de Machado como um não-servilismo ao texto fonte, e alguns exemplos 

ilustram as licenças que o escritor se permitiu ao traduzir, reafirmando sua atitude de tradutor-

perfazedor” (BARRETO, 2007, p. 06). O estudo atenta para casos onde a tradução de  
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Machado de Assis transgrediu o texto-fonte. Assim sendo, segundo Eleonora Barreto, 

Machado de Assis qualifica-se como um tradutor que perfaz. 

 

Tradução: o motor da poética da emulação 

 

Castro Rocha explica cunho estratégico dessa atitude de assimilação do texto alheio na 

obra machadiana. Ele inscreve a técnica clássica de aemulatio como produtora de cânones por 

meio da imitação, seguindo modelos, assim como fazem os pintores renascentistas. O que 

acontece é que, situando-se em países secundários no plano político-cultural, essa atitude 

torna-se uma estratégia, criando uma dependência com a tradução para driblar essa assimetria. 

Machado, por sua vez, dependeu da tradução de textos franceses, ingleses e americanos para 

ocupar seu lugar, não menos merecido do que os dos “autores modelos”, no cânone. 

Ricardo Piglia em “O romance polonês”, capítulo presente em Formas Breves (2004), 

já pensava sobre a espinha dorsal da poética da emulação quando aproxima Borges e 

Gombrowicz para fazer a pergunta: “Como chegar a ser universal neste subúrbio de mundo?” 

(PIGLIA, 2004, p. 64). Castro Rocha então traz a resposta: poética da emulação, que é 

inventar uma saída para questões político-culturais, embora o ensaísta ressalve que a poética 

da emulação mais celebra a assimetria cultural do que a altera. Resta, então, uma problemática 

que é ao mesmo tempo uma vantagem: para a poética da emulação acontecer, necessita-se da 

tradução. Entretanto, a mesma tradução que faz dos textos secundários, também os faz 

cardápios literários. Em outras palavras, carregam o que os outros textos (no caso, os 

primários) possuem de melhor, além de proveito criado por meio desses. Esta secundidade 

como princípio estratégico de que fala Castro Rocha, é o princípio da poética da emulação, 

que diz respeito a imitar determinado modelo a fim de superá-lo. 

 O conto “Bagatela”, publicado em 1859, configura seu segundo exercício como 

contista, e seu primeiro no exercício do gênero fantástico, por isso representa seu interesse 

pelo gênero que lhe serviu de caminho no início da carreira. Muitos estudiosos do corpus 

machadiano colocam o conto como tradução, embora haja uma grande controvérsia devido à 

falta de conhecimento do texto original, do qual só se sabe a nacionalidade francesa.  
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Djalma Cavalcante, professor da UFJF, em sua compilação de contos machadianos 

intitulada Contos completos de Machado de Assis (2003), situa “Bagatela” e o conto 

precedente “Três tesouros perdidos” (1858) como diferentes estilisticamente do que vinha 

sendo produzido pelos pioneiros do conto no Brasil. Sobre a questão de ser uma tradução, ele 

respalda-a sem hesitar: “Bagatela é, definitivamente, uma tradução realizada por Machado de 

Assis. Em nenhum dos números de A Marmota, onde foi publicado o conto, é declarado o 

nome do autor do texto” (CAVALCANTE, 2003,  p. 19). Para afirmar sua palavra, alega 

excesso de propriedade de hábitos parisienses pelo narrador, que só poderia ser fruto de muito 

conhecimento da França, e isso excluiria a possibilidade de Machado de Assis ser o autor de 

um conto tão “afrancesado”, embora Machado já tivesse demonstrado conhecimento sobre a 

França e dever muito a ela em sua poética da emulação. 

 O pesquisador Jean-Michel Massa buscou o texto original de “Bagatela”, e, não 

chegando a nenhum resultado positivo, segundo Cavalcante, conclui-se que o conto provém 

de alguma revista literária francesa pouco divulgada e sem registros. Mauro Rosso, porém, vê 

importância na premissa conceitual partida por Massa de “Bagatela” ser um „conte 

fantastique’ (ROSSO, 2008,  p. 108), pois o próprio estudioso [Massa], retomado tanto por 

Rosso em 2008 quanto por Cavalcante em 2003, não encontrou referência ou registro do 

conto ou tampouco sua fábula entre os melhores especialistas do conto fantástico. 

 O conto “Bagatela” marca incertezas e discórdias quanto sua origem,  reforçadas pelos 

subterfúgios e dissimulações típicas machadianas. Rosso, debruçando-se sobre o gênero do 

conto, diz que ele aproxima-se do que se tem por “ensaio satírico” (ROSSO, 2008, p. 107), 

como a obra Queda que as mulheres tem para os tolos. Nessa esteira de intertextualidade com 

outros textos machadianos, Rosso nos conta que a atitude de traduzir perfazendo o texto de 

originalidade acontece de maneira peculiar também com a tradução do poema On the receipt 

of my mother’s Picture, traduzido como “Minha mãe” pelo próprio Machado de Assis e 

publicado não como uma simples tradução, mas como uma “imitação de William Cowper”. 

Dessa forma, “Bagatela” seria a única tradução de Machado pertencente ao gênero conto, 

embora configure-se como uma tradução maculada pelas mãos do escritor. 
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Essa apropriação de Machado do que traduz diz respeito à sua citada “teoria do 

molho”, debruçada por Rosso em seu estudo. Machado tinha um conceito de originalidade 

literária peculiar, que mais adiante, por meio da poética da emulação de Castro Rocha, 

entender-se-á como estratégia. Em Contos de Machado de Assis: relicários e raisonnés, o 

estudioso atenta para as palavras do autor de Memórias Póstumas: “pode ir buscar a 

especiaria alheia, mas há de ser para temperá-la com o molho de sua fábrica” (ROSSO, 2008) 

afirma categoricamente o seguinte: 

 

(...) vale dizer, embora bebesse nas fontes europeias utilizadas como „comida 

para seus pensamentos‟, ruminava os diversos alimentos e os transformavam 

em pratos tipicamente machadianos, pois tirava de cada coisa uma parte e 

fazia o seu ideal de arte, que praticava pioneiramente como ninguém. [...] 

Como tradutor e crítico-teórico do traduzir, Machado percebeu como 

nenhum de seus contemporâneos a importância do papel da tradução como 

geradora e incentivador do “diálogo” entre textos, ou “diálogo entre 

literaturas”, como propiciadora da hoje extremamente citada e difundida 

intertextualidade (ROSSO, 2008, p. 110). 

 

A estudiosa da tradução machadiana liga a filosofia artística de Machado no exercício 

de traduzir: “Essa concepção aparece em traduções de Machado como um não-servilismo ao 

texto fonte” (FERREIRA, 2004,  p. 6). Castro Rocha atenta que Machado está esclarecendo o 

propósito de sua emulação, pois “o vocabulário não poderia ser mais direto e pertence todo ao 

campo semântico da emulação” (ROCHA, 2013, p. 262). Poética da emulação leva à 

tradução, seu centro. Não se fazem necessárias pontes para associar “Bagatela” à filosofia 

aqui retomada sendo ele um conto fantástico machadiano, gênero constantemente praticado 

pelo cânone lido por Machado de Assis, ao qual decidiu buscar ombrear-se. 

 A poética da emulação é a estrutura conceitual do fazer literário machadiano. O 

escritor oitocentista, sempre à roda da biblioteca, era o leitor com o estômago na cabeça de 

que fala Castro Rocha, que rumina o que lê e utiliza os nutrientes adquiridos de sua leitura. 

No caso de Machado de Assis, situado em circunstância secundária no campo político 

cultural, o ponto de partida para participar de tradições literárias predominantemente 

hegemônicas foi a tradução, tanto dependendo dela quanto praticando-a, exercitando o que 

viria a ser a sua estratégia. Sem preocupar-se em responder categoricamente se “Bagatela” é  
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tradução ou criação machadiana, uma vez desprovido de registros necessários, cabe percorrer 

o caminho da autoria através da tradução pela poética da emulação, explícita em excertos do 

próprio texto do conto publicado por Machado de Assis em A Marmota. 

 

Mesmo cálice, outro vinho 

 

Ater-se-á aqui aos elementos do conto que determinam o que pode-se chamar de 

presença machadiana. Primeiro, a questão do nome de um dos personagens do conto: 

Máximo, assim como sua abreviação Max.  

 O nome rende uma discussão que merece aprofundamento. Sabe-se que tanto Máximo 

quanto sua abreviação, Max, nome e apelido do personagem responsável pelo fantástico da 

narrativa, foram pseudônimos de Machado de Assis em seletas publicações de textos em 

periódicos literários. Segundo Flores da Cunha (1998), foram seis contos publicados sob o 

pseudônimo Max, dentre eles “O anjo das donzelas” (1864), outro conto do gênero fantástico 

publicado na revista feminina Jornal das Famílias. O pseudônimo Máximo aparece em três 

publicações diferentes. Machado de Assis usou de pseudônimos principalmente no início de 

sua primeira fase por motivos diversos, como timidez e falta de segurança. Como muitos 

críticos apontam, a obra de Machado de Assis se constrói cronologicamente com elementos 

latentes que precedem sua fase madura. Assim sendo, sua obra se corresponde através dos 

tempos. A questão do nome Máximo aparecer no conto serve de combustível para a crítica 

engajada em discutir a criação do conto “Bagatela”. Não sendo possível apresentar uma 

resposta resoluta sobre essa questão repleta de “subterfúgios e dissimulações” típicas do 

escritor, como diz Rosso, resta aqui aproveitar o que a poética da emulação diria a respeito. 

Machado, encontrando esse nome ao supostamente traduzir o conto francês, poderia ter 

sentido simpatia – assim como ocorre com sua abreviação Max –, incorporando-o como ideia 

própria, usando-o no futuro, uma vez que as publicações sob esse pseudônimo são posteriores 

a “Bagatela”. Essa ideia representa quase uma sensação da poética da emulação, pois diz 

respeito ao processamento de ideias estrangeiras, no presente caso hegemônicas, a partir da  
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leitura de textos, transbordando em atitudes que vão além do fazer literário, ou seja, 

metaliterárias, como a escolha de um pseudônimo para a veiculação de um trabalho. 

 No segundo parágrafo do conto, há uma referência a Aimé de Lemud (1816 – 1886), 

que, segundo Rosso, produzia litografias inspiradas nos contos de E.T.A. Hoffmann (1776 – 

1822), respeitado nome alemão da literatura fantástica. Hoffmann foi um escritor que 

influenciou fortemente Machado de Assis, junto de Edgar Allan Poe e Teophile Gaütier (1811 

– 1872), em sua produção de contos e em seu fantástico. Graças ao condimento deles, 

Machado pode fazer a sua própria receita de fantástico. Esse exercício de imitação dos 

modelos respeitados demonstram que Machado já praticava sua poética da emulação desde 

cedo, embora ela alcance sua semântica completa com acontecimentos posteriores, como o 

caso Eça de Queirós, de que fala Castro Rocha. O gênero, mais recorrente na primeira fase do 

escritor, impregna as páginas de “Bagatela” ao modo de Edgar Allan Poe e Hoffmann com 

todo seu cunho romântico, cristalizado no personagem Máximo e sua romântica morte. Ainda 

que tradução, essa culinária de elementos machadianos faz de Machado de Assis o autor de 

Bagatela por conceder-lhe uma presença machadiana, uma identidade própria. Se Ferreira já 

falava sobre a vasta capacidade de traduzir machadiana, mantendo-se fiel ao texto ou 

transcendendo-o, “Bagatela”, com a poética da emulação, vai além. Assim como para Castro 

Rocha e Rosso, também para Ferreira, Machado não era um “mero copista”, da mesma forma 

que não era um “mero tradutor”. 

 No mesmo parágrafo onde há a referência ao artista que produzia litografias dos 

contos de Hoffmann, logo adiante, há a seguinte frase: “bem o sabeis, leitor, este ouvinte 

atraente e grave do primeiro plano” (ASSIS, 2008, p. 112). A presença machadiana nota-se 

também com o diálogo narrativo entre narrador e narratário; o muito comum “leitor” dos 

textos machadianos. Essa relação entre narrador e narratário é uma das marcas machadianas 

facilmente reconhecidas pelo leitor. Pode-se dizer que esse seu modo intimista de narrar 

aproximando o leitor estreita-o de sua filosofia sobre a literatura que respeita antes o seu 

próprio instinto à intenção moral ou nacionalidade qualquer, dependente somente de sua 

verdade estética. 
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Assim como o escritor oitocentista acreditava que na arte deveria haver uma oscilação 

entre temporalidades, sua identidade na tradução também oscila com a identidade do texto 

fonte. Remete-se à ideia que Castro Rocha tem sobre a música, uma paixão machadiana 

expressa em seus escritos e poética da emulação. Para o ensaísta, 

 

A escala musical, com sua sequência ordenada de tons, limitada por um 

número predeterminado de notas, recorda um tabuleiro de xadrez, embora, 

por assim dizer, com quantidade inferior de casas e de peças. Ainda assim, 

as variações possíveis da escala musical são na prática infinitas. O 

rendimento ficcional dessa noção leva longe [...] Afinal, nunca se pode 

experimentar toda a escala dos (...) sentimentos, da nota mais grave à mais 

aguda (CASTRO ROCHA, 2013, p. 177). 

 

 Segundo a premissa, a música, mesmo com um número limitado de tons e notas, 

possibilita variações infinitas, da mesma forma que, com a ajuda de Machado, é impossível 

ter “contado todas as histórias” ou “narrado de todas as formas”. Assim como a música, a 

poética da emulação permite explorar notas alheias para criar sequências diferentes e, dessa 

maneira, músicas novas – no caso da literatura, textos novos. Essa noção ficcional na obra 

traduzida permite pensar mais adiante. A tradução é uma música pronta, que precisa ser 

mudada de instrumento. Machado, em “Bagatela”, ao mudar a música, adiciona novos 

instrumentos e, consequentemente, novos tons. Torna-se outra música, quase destituída da 

música precedente, quase. 

 

Considerações finais 

 

 Se a pena que escreveu a história de “Bagatela” é francesa ou machadiana, ainda não 

há total ciência, uma vez que os mais dedicados estudiosos de Machado já buscaram a 

resposta, sem muito se aterem à questão da poética da emulação, ponto que Castro Rocha 

assinalou. Rosso conta que “os melhores especialistas do fantástico” (ROSSO, 2008, p. 108) 

não souberam dar resposta concreta a essa questão, que ele julga carregada de “subterfúgio e 

dissimulação” (ROSSO, 2008, p. 108) típicas do escritor. Machado começa a explorar o 

fantástico à maneira do que conhecia de seu cânone, uma vez que a trama fantástica de  
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“Bagatela” parece pintada em telas norte-americanas, como Edgar Allan Poe. Essa atitude 

configura-se como exercício de sua poética da emulação, ainda em construção estratégica, 

para que assim pudesse instalar-se no cânone fantástico, composto, naturalmente, de textos 

pertencentes a culturas hegemônicas. 

 “Bagatela” demonstra consideráveis elementos que determinam essa presença 

machadiana. Assim, faz-se necessário a poética da emulação para iluminar a questão que 

envolve o conto e sua origem. Como o próprio Castro Rocha adverte: a poética da emulação 

mais celebra a assimetria cultural do que a altera. Rosso lembra ao leitor que se propõe 

estudioso machadiano o seguinte: “Massa sustenta que dificilmente se saberá o quanto 

Machado, na tradução, alterou e adaptou o texto original” (ROSSO, 2008, p. 111), 

respaldando os indiscutíveis dados que Massa levantou, termina com um conselho aos 

estudiosos da obra machadiana: “a influência do gênero „fantástico‟ torna-se importante para 

o estudo da evolução literária machadiana” (ROSSO, 2008,  p. 111). O estudioso aconselha a 

importância do estudo da presença do fantástico na obra machadiana para flagrar a construção 

de sua literatura, gradativa, que fora montada peça por peça em cada uma de suas fases. 

Seguindo o conselho de Rosso encontra-se um Machado de Assis escritor fantástico por meio 

da poética da emulação. 
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