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A tradução é um caso exemplar de metamorfose. ... Como Benjamin veio a fazer depois dele, 
Goethe percebia que a vida do original é inseparável dos riscos da tradução; a entidade morre 

se não é submetida à transformação. 
 

George Steiner 
 
A tradução é, certamente, uma reescritura de um texto original. Toda reescritura, qualquer que 
seja sua intenção, reflete uma certa ideologia e uma poética e, como tal, manipula a literatura 

para que ela funcione dentro de uma sociedade determinada e de uma forma determinada. 
 

Bassnett & Lefevere 
 

Projeta-se sobre o texto uma outra e nova luz, procedente da nova língua e destinada ao leitor 
da mesma. ... Como toda interpretação, a tradução implica uma reiluminação. Quem traduz 

tem de assumir a responsabilidade dessa reiluminação. 
 

Hans-Georg Gadamer 
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RESUMO 

 

Nesta tese, o objetivo foi investigar as traduções das Memórias Póstumas de Brás Cubas, do 

escritor Joaquim Maria Machado de Assis, existentes no mercado anglófono. Para dar início 

à investigação, foi selecionado um conjunto de bibliografia acerca dos estudos da tradução. 

Teóricos pós-estruturalistas, a exemplo de José Lambert & van Gorp, sustentaram a base 

teórica deste estudo. O modelo metodológico envolveu análises macro e microestrutural. 

Essa postura teórica foi utilizada na obra de Gideon Toury e de outros que não se 

interessaram em sistematizar os estudos descritivos. Nas reflexões teóricas, a tradução ficou 

compreendida como atividade de reescrita, que não pleiteia posição definitiva, e o tradutor, 

como autor responsável por seu novo texto, torna-se um produtor de significados, 

demonstrado pelas escolhas das estratégias tradutórias, condizentes com as teorias textuais da 

sua comunidade cultural e objetivos. Esse é o cerne da importância de se investigar o autor, 

sua obra e a recepção como elementos utilizados para reescrever uma interpretação coerente 

do texto de chegada. Para tanto, buscou-se verificar as diferentes imagens do autor e dos 

textos traduzidos nos diversos paratextos recriados a partir de textos no próprio espaço da 

obra e dos epitextos que entremeiam a recepção literária. Desse modo, procura-se traçar a 

história da recepção da obra em questão, procurando visualizar a sua repercussão no 

polissistema literário de língua inglesa. De posse dessa reavaliação da história da recepção, 

procedeu-se a uma análise comparativo-descritiva dos livros Epitaph of a Small Winner de 

Willliam Grosman e The posthumous memoirs of Brás Cubas de Gregory Rabassa. A análise 

permitiu evidenciar diferenças e singularidades nas escolhas das estratégias tradutórias 

centradas nos elementos da língua e da cultura tanto do texto de partida quanto dos textos de 

chegada, propiciando ao leitor apreciar uma pródiga interpretação anglófona dos aspectos 

formais, históricos e socioculturais de grande representação da obra machadiana. 

 

Palavras-chave: Machado de Assis. Tradução. Interpretação. Grossman e Rabassa. 

 

 
 



 
 

ABSTRACT  

 
In this thesis, the aim was to investigate the translations of Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, by Joaquim Maria Machado de Assis, found in Anglophone market. To start this 

investigation, a set of literature was selected concerning translations studies.  Poststructuralist 

theoreticians, like José Lambert & van Gorp, supported the theoretical basis for this study.  

The methodological model followed, was based in macro and microstructural analysis. This 

theoretical stance was used by Gideon Toury and others, who have no interest in systematize 

the descriptive studies. In theoretical discussions, the translation was understood as a 

rewriting activity , Which plead not definitive position, and the translator, responsible author 

for his new text, as he becomes a producer of meanings, verifiable by their choices of 

translation strategies, suitable for the textual theories of his cultural community and goals.   

From this view point, it follows the importance to investigate the author, his work and the 

reception as informations used to rewrite a coherent interpretation of the target text. 

Consequently, it was chosen to verify the different images of the author, the translated texts in 

the several recreated paratexts, ie the texts found within the work space, and the epitexts that 

intermingle the literary reception.  Thus, we trace the reception history of the work in question 

to view its impact on the Anglophone literary polysystem.  With this re-evaluation of the 

reception history, we proceeded to a descriptive comparative analysis of the books Epitaph of 

a Small Winner by Willliam Grosman and The posthumous memoirs of Brás Cubas, by 

Gregory Rabassa. This analysis has highlighted differences and singularities in the choices of 

the translation strategies focused on the elements of  language and the culture  of both the 

source text and the target texts, allowing the reader to enjoy a lavish Anglophone 

interpretation of the formal, historical and sociocultural aspects of large representation in 

Machado de Assis` work.     

 
 
Key-words: Machado of Assis. Translation. Interpretation. Grossman and Rabassa.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo está vinculado à linha de pesquisa “Texto, gênese e memória” do 

Programa de Pós-graduação em Literaturas de Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), e apresenta como corpus excertos do romance de 

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), e de suas duas traduções, 

publicadas em língua inglesa. A primeira destas foi realizada por William L. Grossman, em 

1952, e a segunda, por Gregory Rabassa, em 1997. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas é um texto de estrutura complexa e fragmentada, 

que sugere mais do que diz, e induz o leitor ao preenchimento de suas recorrentes lacunas, 

para lhe desvendar os segredos. Essas constatações motivaram o estudo focado em descobrir e 

mostrar o percurso da tradução da obra, trajeto este que, seguramente, demanda leitura 

cuidadosa para compreender a construção de uma escrita extremamente difícil, especialmente, 

quando transposta para a língua inglesa. 

Com essa premissa, compreende-se que os estudos da tradução situam-se como 

norteadores para se proceder à contextualização do processo tradutório, que envolve os 

fenômenos linguísticos e estilísticos, típicos dos enunciados que formam a base do texto 

machadiano. Estes, ao serem transportados para a língua inglesa, são reescritos, passando por 

um processo de reconstrução de sentidos do texto de origem por meio da tradução. 

Desse modo, além de proceder-se à verificação das estratégias resultantes dos textos 

traduzidos, deve-se ter em vista a observação dos padrões socioculturais, ou seja, da 

“patronagem”, de acordo com diferentes contextos institucionais ou autoridades que os 

promovem no plano receptor anglófono. A apreciação do conceito de patronagem, do teórico 

André Lefevere, demonstra um componente político importante para se pesquisar, pois, 

muitas vezes, o incentivo e o patrocínio de editoras ou pessoas que atuam nessa área 

interferem nas preferências editoriais e na laboração de políticas culturais do sistema literário 

da tradução. Portanto, por meio desse fator, deve-se buscar compreender as condições de 

produção da linguagem, as culturas e as relações sociais, ou seja, as situações exteriores que 

se inserem no textos. Além disso, para se apreender o processo tradutório, deve ocorrer uma 

conexão entre a análise das formas textuais e as subjetividades dos tradutores. A natureza 

dessas problemáticas demonstra o caráter interdisciplinar desta pesquisa que dialoga com os 

estudos linguísticos e literários, a historiografia, a filosofia e ainda com os estudos críticos, 

culturais e de gênero. Outro fato a ser considerado concerne ao distanciamento entre as 
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traduções, no sentido de observar algumas variações nas escolhas das estratégias tradutórias, 

uma vez que a época em que as traduções foram realizadas – de Grossman, no início dos anos 

1950; e de Rabassa, no final dos anos 1990 – próxima ao século XXI, gerou significados 

diferentes na comunidade naqueles anos. 

Os estudos de tradução desde os anos 1970, 1980 e 1990 aos do final desta primeira 

década do terceiro milênio refletem relevantes contribuições de abordagens descritivas que, 

além de valorizar o conhecimento de mundo dos tradutores, consideram outros fatores na 

tarefa de verter um texto para outra língua. Os estudiosos do paradigma descritivista possuem 

uma conscientização do lugar dos tradutores na sociedade e do poder das traduções na 

formação das identidades nacionais e ideológicas, ao mesmo tempo em que avançam, ao 

propor discussões de questionamentos que integram a observação sistemática dos diversos 

aspectos da tradução, tais como as convenções textuais, a contextualização, a funcionalidade, 

entre outras. 

O tipo de conscientização tida como extrassistêmica é imprescindível para a análise do 

ato tradutório, segundo o modelo descritivo, pois conduz a uma melhor compreensão dos 

processos da tradução na cultura de recepção, que não acontece de forma isolada. A fim de 

compreender as escolhas tomadas pelos tradutores, evidenciam-se como principais 

representantes Even-Zohar (1990) que descreve fundamentos na teoria dos polissistemas; e 

Gideon Toury (1995) que investiga normas a serem seguidas na tradução. O estudo dos 

sistemas de patronagem de André Lefevere (1992) exige conhecimento no âmbito da 

historiografia, o qual possibilita enxergar o tradutor submetido aos padrões de comportamento 

que regem o sistema, e, segundo Lawrence Venuti (1995), em muitos casos, torna-o invisível. 

Além da visão desses teóricos, há as perspectivas de Gerard Genette (2009), em relação aos 

adendos prefácios e títulos, elementos localizados entre o texto e o leitor, e de Hans George 

Gadamer (1999) e seu discípulo Hans Robert Jauss, entre outros, de apoio à leitura e 

interpretação para analisar as decisões dos tradutores ao transporem o texto machadiano para 

a língua inglesa. 

Para esquematizar as implicações desses estudiosos, respeita-se uma sistematização 

desenvolvida pelos teóricos José Lambert e Hendrik van Gorp (1985) que introduz todo o 

contexto sócio-histórico e as situações da escrita do texto traduzido na cultura receptora. 

Nesse cenário, o tradutor passa a ser visto como intérprete e criador, responsável pelo leitor. 

Todos esses estudiosos vêm colaborando para realizar julgamentos mais aprofundados sobre o 

lugar em que a tradução se encontra no sistema da língua de chegada, e não se o texto 

traduzido refletiu bem ou mal o original, mas a práxis tradutória. 
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Nessa perspectiva, propõe-se estudar os textos traduzidos, inseridos em cultura e 

momentos separados ou inter-relacionados, mas que se encontram em um ponto comum, o 

texto de partida. Assim sendo, a passagem de diferentes períodos e de uma cultura a outra 

possibilita a análise das práticas tradutórias, inclusive destacar o inter-relacionamento das 

mesmas, à luz de uma análise dos momentos socioculturais da recepção, uma vez que social e 

cultural são dois termos interligados por dois aspectos formadores do que há de real em uma 

sociedade. O cultural encontra-se no nível estrutural e é influenciado por fatores como poder, 

domínio, interesses nacionais, religião e economia. O social diz respeito aos agentes 

envolvidos no processo da tradução que internaliza as estruturas acima mencionadas e 

desempenha uma correspondência com seus sistemas culturalmente significativos de valor e 

ideologias1. Esse procedimento é essencial para a compreensão das realidades de produção e 

do processo do ato tradutório. Nesse momento da pesquisa, podem ser utilizadas técnicas 

como: diferentes tipos de entrevistas, consulta a documentos, ensaios, bibliografia entre outras.  

Ao se avançar nesses estudos, propõe-se outro campo de investigação de base 

comparativa. Passa-se, então, a uma análise da tipologia dos textos para entender as 

estratégias textuais, levando-se em consideração a forma em que a linguagem produz 

significados, mediante o ambiente literário de diferentes épocas. Isso implica afirmar que o 

modelo de estudo descritivo enseja uma complementaridade, uma vez que a investigação tem 

como uma das metas observar, também, as relações linguísticas e estilísticas das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas e suas traduções em língua inglesa. O fato de cada tradutor 

apresentar em sua prática o seu conhecimento de mundo, de sua linguagem, de texto e de 

tradução justifica proceder-se à complementaridade linguística.  

Questões relacionadas à ideologia, a mudanças e ao poder na literatura e na sociedade 

estão incluídas no escopo linguístico. Baker (1992), Hatim e Mason (1990), entre outros 

estudiosos da tradução, vêm acrescentando reflexões pragmáticas e culturais sobre critérios 

meramente linguísticos. Embora estejam ligados à linguística como a disciplina que mais 

informa nos estudos de textos traduzidos, convergem essa abordagem ao conceito de 

polissistema desenvolvido por Even-Zohar (1990) e Gideon Toury (1995). Nesse entrecruzar, 

propõem diferentes investigações sobre o estilo do tradutor relativo a um dado período e 

cultura. 

                                                 
1 O conceito desse termo utilizado neste estudo é retomado de Rosemary Arrojo, no ensaio A pesquisa em teoria da 

tradução ou O que pode haver de novo no front, em que a autora alega ser a ideologia do nosso tempo e espaço 
“aquele conjunto de convicções que produzem os significados que impomos aos objetos e constituem a 
perspectiva a partir da qual teorizamos e classificamos o mundo”. (ARROO, 2003, p. 111). 
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No Quadro 1, a seguir, posiciona-se a obra machadiana desde a primeira publicação, 

no final de século XIX, até os dias atuais. São apresentados, também, outros países e outras 

línguas em que a obra foi traduzida, porém, a partir dos anos 1950, dá-se ênfase à língua 

inglesa.  

 

Quadro 1 – Esquema das traduções das Memórias Póstumas de Brás Cubas 
Ano Tradutor Título País Língua Editora 

1881 
J.M.Machado 
de Assis 

Memórias póstumas de Brás Cubas Brasil Português 
Tipografia 
Nacional 

1902 Julio Piquet Memorias póstumas de Blás Cubas Uruguai Espanhol La Rázon 

1905 Julio Piquet Memorias póstumas de Blás Cubas Argentina Espanhol 
Biblioteca La 
Nación  

1911 
Adrien 
Delpech 

Memóires postumes de Braz Cubas França Francês Garnier 

1919 Giuseppe Alpi Memoire Postume di Braz Cubas Itália Italiano [S l.]:Lanciano 

1940 
Francisco 
J .Bolla 

Memórias Póstumas de Blás Cubas Argentina Espanhol Club del Libro 

1950 
von Wolfang 
Kayser 

Die Nachtraglichen Memoiren des Bras CubasSuíça Alemão 
Manesse 
Verlag 
 

1951 
William L. 
Grossman 

The posthumous memoirs of Braz Cubas Brasil Inglês São Paulo ed. 

1952 
William L. 
Grossman 

Epitaph of a small winner EUA Inglês 
Noonday 
press 

!953 
William L. 
Grossman 

Epitaph of a small winner Inglaterra Inglês W.H. Allen 

1955 E. Percy Ellis Posthumous reminiscences of Braz Cubas Brasil Inglês INL 

1956 
Erick Bach-
Pederson 

En Vranten Herres Betragtninger Dinamarca 
Dinamarquê
s 

E. Wangels 

1957 Josip Tabak   Posmrtni Zapisi Brasa Cubasa   Croácia 
Servo-
croata Ananje 

1957 s/t       Memórias Póstumas de Brás Cubas   Portugal Português Bertrand 

1958 A. 
Mastenbroek, jr  Leat commentaar van Brás Cubas Holanda  Holandês 

G.J.A. Ruys 

 

1986 A editora Memoriile Postume ale lui Brás Cubas   Romênia Romeno 
Minerva, 
Bucuresti 

1990 
William L. 
Grossman 

Epitaph of a small winner EUA Inglês 
Noonday 
press 

1996 
Sárka 
Grauová 

Posmrtné Paměti Bráse Cubase Tchecoslovaquia Tcheco Torst 

1997 
Gregory 
Rabassa 

The Posthumous Memoirs of Brás Cubas EUA Inglês 
Oxford 
University 
Press 

2001 
Xavier 
Pàmies 

Memòries pòstumes de Brás Cubas Catalunha Catalão 
Quaderns 
Crema 

2002 
Gregory 
Rabassa 

The Posthumous Memoirs of Bras Cubas Inglaterra Inglês   
Oxford 
University 
Press 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Demonstram-se, ainda, outros três fatos que merecem atenção. O primeiro é que, 

apesar de essa obra machadiana fazer parte dos clássicos da literatura brasileira e ser discutida 

por críticos literários de renome, passaram-se setenta e dois anos até que os leitores 

anglófonos pudessem ter acesso a esse texto em inglês. Antes de 1952, Machado de Assis foi 
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publicado em espanhol (Argentina e Uruguai, 1902), francês (França, 1911), italiano (Itália, 

1919) e alemão (Suíça, 1950). Desse modo, pode-se concluir que os trabalhos anteriores 

influenciaram o editor estadunidense a lançar a tradução das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, quando William L. Grossman apresentou seu pedido de publicação. Porém, pode-se 

afirmar que essa obra contrariou as regras do sistema de traduções, pois aconteceu primeiro 

em seu país de origem, em 1951, com o título The Posthumous Memoirs of Braz Cubas. 

Entretanto, ao ser publicada nos Estados Unidos (1952) e na Inglaterra (1953), o título foi 

trocado por Epitaph of a Small Winner, segundo consta, por razões comerciais. O segundo 

fato que merece atenção deve-se ao distanciamento entre a primeira tradução em inglês (1952) 

e uma segunda, que se realizou mais de quatro décadas mais tarde (1997). O último fato está 

relacionado com a década dos anos 1990, época em que as Memórias Póstumas de Brás 

Cubas foram relançadas pela editora Noonday Press, com um novo prefácio escrito por Susan 

Sontag e retraduzida pela Oxford University Press.  

Os dados mostrados no Quadro 1 evidenciam o fato de se ter decorrido muito tempo 

até que surgisse de uma nova versão da obra em inglês. Além do distanciamento, é relevante 

examinar os efeitos e resultados do ato tradutório, no que diz respeito às convenções, normas 

e regras que regem as escolhas feitas pelos tradutores, em diferentes épocas, pois elas 

proporcionam ressonâncias que aparecem de forma indireta da cultura e de suas contradições.  

A estrutura de trocas culturais, os tipos de limitações políticas e econômicas, os 

agentes e o processo de importação e a recepção no país de língua inglesa devem ser levados 

em consideração como contexto em que os textos foram gerados. Ao mesmo tempo, deve-se 

considerar que as teorias textuais empregadas nas estratégias tradutórias da obra culminam em 

uma análise de estudo de caso, i.e., estudos de exemplos analisados em pormenores que são 

relevantes para se averiguar a transposição de contextos. Desse modo, o estudo descritivo da 

tradução, nesta tese, ocorre paralelamente ao estudo da literatura comparada, possibilitando 

discutir questões do autor e do tradutor, identificar as ideologias e o contexto histórico dos 

tradutores e estabelecer um paralelo entre os textos de partida e de chegada. 

A teoria descritiva da tradução tem como base ajudar a identificar características que 

definem o ato tradutório; entretanto, os teóricos José Lambert e Hendrik van Gorp 

acrescentaram uma sistematização ao modelo descritivo2, que o direciona no sentido de 

verificar a aceitação da forma de significados da língua e as opções de escolhas que 

                                                 
2  Com base no esquema metodológico de Lambert e Van Gorp (1985), que visa à descrição das traduções literárias, 

procedeu-se a uma adaptação para este estudo, de modo a incluir os estudos discursivos e a linguística textual, ou 
seja, a organização do livro de Mona Baker, In other words: a coursebook on translation, como um suporte para 
a análise comparativo-descritiva.  
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configuram um critério linguístico. Nessa finalidade, idealizaram um esquema que envolve as 

seguintes perguntas: 

 
a) Como as informações extratextuais podem ajudar na interpretação das escolhas 

tradutórias? 

b) Como a macroestrutura é apresentada nas traduções? 

c) Como o tradutor lida com as escolhas para realizar a tradução? 

d) Como o contexto sistêmico abrange a recepção da obra no contexto de chegada e a 

relação entre um texto e seu contexto sociocultural? 

 
As perguntas do esquema acima estabelecem uma interface dos estudos da tradução e 

podem ser explicadas pelos seus específicos objetivos que buscam definir por meio da análise 

de seu produto, de seu processo, e de sua função de tradução em cultura e épocas diferentes. 

Para a primeira pergunta, obtêm-se os aspectos extratextuais, as primeiras impressões que se 

esperam, para obter informações que permitam perceber uma noção geral do texto traduzido, 

que diz respeito às razões comerciais e ou ideológicas, liderando algumas estratégias 

tradutórias colocadas em prática; com relação à segunda, faz-se uma comparação entre a 

estrutura geral dos textos de partida e de chegada, como a composição e a divisão em partes; a 

terceira está ligada ao estudo da microestrutura. Nessa pergunta, poderão ser verificados os 

componentes gramaticais: tempos verbais, ordem das palavras na frase entre outros, a 

exemplo dos lexicais, a partir da palavra, de colocações e expressões idiomáticas, 

características das formas de discurso - direto ou indireto, indireto-livre – ou seja, da 

linguagem em seu conjunto.  

Para completar as três perguntas, tem-se o contexto sistêmico que confronta a relação 

entre texto e teoria, entre leitor e crítica, entre autor e tradutor, as relações intertextuais e 

intersistêmicas, ou seja, de gênero e estilo. Enfim, é mister analisar os metatextos para 

apreender a recepção da obra no contexto sociocultural estrangeiro. Espera-se examinar, nesta 

transferência dos contextos brasileiro e anglófono, como as escolhas dos tradutores podem 

contribuir para construções de sentido de um mesmo texto, resultando, por conseguinte, em 

uma variedade de processos diferentes, envolvidos em relação à conexão da obra com a 

cultura e a sociedade. 

Assim sendo, serão sublinhadas, no texto de partida e no de chegada, informações do 

contexto histórico, social, cultural, considerando-se que o contexto e as condições em que a 

obra foi escrita influenciam nas escolhas do tradutor. Para que o trabalho tenha afinidades 
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com os estudos da literatura comparada e para complementar a proposta metodológica de uma 

análise descritiva, um estudo da linguagem e do registro estilístico machadiano nos textos 

traduzidos também constituirá instrumento de pesquisa, induzindo a configuração de uma 

análise comparativo-descritiva. 

O modelo de Estudos Descritivos de tradução será o suporte para refletir sobre os 

aspectos formais da prática e sobre as estratégias usadas pelos tradutores enquanto sujeitos, 

para revelar os aspectos de interação entre os textos de partida e de chegada, isto é, por um 

processo que permite agregar outros textos ao texto de partida, significações, relevando, 

assim, os aspectos da intertextualidade da tradução. O fundamento será, por certo, a análise 

das formas textuais e as subjetividades dos tradutores, levando-se em consideração que a 

linguagem reflete um conjunto de pressuposições ligadas a atitudes, crenças e valores, 

codificadas em estruturas discursivas que transportam representações do mundo na 

linguagem. 

A observação das perguntas instiga buscar reconhecer quais tendências conduzem os 

tradutores a adaptar as características do texto machadiano aos padrões da língua e cultura de 

chegada. Para tal, deve-se procurar apontar as características da história literária da recepção 

da obra de Machado de Assis, além da representação dos tradutores, das normas do contexto 

que levaram à concepção do produto na cultura da língua inglesa. Para transportar os 

discursos estudados anteriormente, os seguintes objetivos foram formulados: 

 
a) examinar o modo de funcionamento dos resultados textuais e dos diferentes 

significados construídos para o texto original, em épocas distintas na cultura 

estadunidense; 

b) observar as similaridades e diferenças das estratégias tradutórias aplicadas pelos 

diferentes tradutores e suas consequências no nível micro e macroestrutural, i.e., na 

retomada textual com vista ao fator funcional e as soluções dadas no processo de 

interação sociocultural; 

c) refletir sobre a intervenção da prática dos tradutores no texto original, a fim de 

verificar se as estratégias tradutórias utilizadas nos textos traduzidos influenciou a 

inserção do autor brasileiro no polissistema de língua inglesa. 

 
Para alcançar tais objetivos, foram selecionados parâmetros interdisciplinares, 

subsidiados pela análise teórica e prática, com fins de apreciação crítica de efeitos de sentidos 

na cultura de chegada, além de se investigar e descrever elementos contrastivos, capazes de 
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propiciar um ajuizamento acerca do funcionamento e da dinâmica das línguas, dos aspectos 

textuais e socioculturais expressos pelos tradutores machadianos: Gregory Rabassa e William 

L. Grossman.  

Esses parâmetros possibilitam refletir sobre intervenções dos referidos tradutores no 

produto e no processo tradutório, uma vez que o impacto da transmissão de informações entre 

uma cultura e outra está relacionado a uma série de forças internas e externas, e nas variantes 

causadas pelas diferenças entre línguas e culturas, sendo transformadas em questões de estudo 

para entendimento das reescritas dos tradutores. 

Reescrita é um termo atribuído a André Lefevere (1992) e que pode ser compreendido 

como todo o processo, envolvendo reinterpretação, alteração ou manipulação de um texto 

original, inclusive por meio da tarefa de tradução. Sabe-se que um “mesmo” texto de origem, 

traduzido por várias pessoas, constitui um universo de novos textos divergentes entre si, 

demonstrando a evolução da cultura receptora, que comporta inúmeras traduções. 

Para dar sequência a este trabalho comparativo-descritivo entre a escrita de Machado 

de Assis e a dos tradutores William L. Grossman e Gregory Rabassa, o desenvolvimento da 

tese estrutura-se em quatro capítulos discursivos, introdução (capítulo 1) e considerações 

finais (capítulo 6). No segundo capítulo, desenvolvem-se questões em torno de um enfoque 

teórico dado à tradução a partir do século XX (anos 1920) até o início do século XXI, mais 

precisamente no ano de 2011, quando esta tese é defendida. Portanto, descreve-se um breve 

percurso das forças externas da política tradutória da época, visando contribuir com a 

descrição das situações referentes ao estudo da tradução. Esse interstício pretende deixar claro 

que as práticas históricas da tradução configuradas na continuidade do cotidiano da época dos 

tradutores operaram nas escolhas das estratégias tradutórias. 

O terceiro capítulo procura destacar o papel das duas traduções como via de influência 

no polissistema de língua inglesa em épocas diferentes. Para tal, elaborou-se uma 

macroestrutura do contexto da recepção e das condições da obra machadiana, por meio de 

diversos aspectos encontrados nos paratextos, fontes extratextuais de onde é possível inferir 

dados para a análise do contexto da recepção e das condições em que foram escritos os textos 

liminares, i. e., nos prefácios e títulos (GENETTE, 2009). Todas essas formas de textos que 

compõem as edições possibilitam refletir acerca do texto de partida comparado com os de 

chegada, pois, além de darem suporte ao texto propriamente dito, podem ser, elas mesmas, um 

sistema de narração. 

O quarto capítulo estabelece o perfil das Memórias Póstumas de Brás Cubas nos 

polissistemas literários de língua inglesa, partindo do ano inicial – 1952, que contabiliza, até o 
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período deste estudo, cinquenta e nove anos. Dentro desse tempo, a pesquisa chama atenção 

para os metatextos, ou seja, os escritos da crítica especializada e jornalística, depoimentos de 

professores de literatura, tradutores e editores desse sistema anglófono sobre a obra e seu 

autor.  

Com isso, tem-se em vista a apresentação de um panorama para se compreender os 

fatores e as forças circundantes ao texto machadiano traduzido, e assim refletir sobre as 

características da crítica no processo de internacionalização de Machado de Assis. As críticas 

presentes na história literária brasileira como também nas críticas do exterior serão relevantes 

para se obter dados que possam desenvolver uma contextualização a respeito das tendências 

dessas críticas, cujos aspectos tenham influenciado o surgimento de Machado de Assis em 

língua inglesa, pois se sabe pelas escritas de Lawrence Venuti, no livro Escândalos da 

tradução, que o mercado de livro em língua inglesa possui uma tradição de ser muito fechado 

para obras estrangeiras traduzidas. 

O principal objetivo, ao se elaborar os capítulos pontuados acima é elucidar aspectos 

teóricos, culturais, sociais e historiográficos, discutir os textos traduzidos e sua recepção, 

embasar a observação das estratégias tradutórias, e consolidar a descrição do uso de táticas 

usadas pelos tradutores, presentes nas macroestruturas. 

Em acordo com o referido perfil traçado anteriormente, no quinto capítulo são 

apresentados os valores estéticos do ponto de vista estilístico. Assim, nesse capítulo, propõe-

se investigar a recepção crítica das Memórias Póstumas de Brás Cubas no polissistema de 

língua inglesa, uma vez que o juízo que os leitores estrangeiros apresentam sobre uma obra 

depende das escolhas tradutórias. Passa-se, então, a analisar a linguagem e o estilo de 

Machado de Assis nos textos traduzidos, a partir de uma análise centrada nas traduções que a 

obra machadiana recebeu em inglês. Para isso, trechos marcantes de aspectos modernos do 

léxico, da sintaxe e da pragmática são estudados, tendo-se em vista o sistema narrativo 

machadiano em língua inglesa, como um dos meios de adjudicar as estratégias de tradução 

empregadas nos textos traduzidos e também de constatar a possibilidade de passar a existir 

uma nova tradução para essa obra. Esses trechos compreendem o dito e o não dito, carregados 

de ironia, de troca de registro semântico das palavras ou até mesmo daqueles marcados pelo 

conhecimento de mundo que se moldam em função do contexto.  

Tais premissas permitem afirmar que a proposta teórica de Lambert e van Gorp (1985) 

serviu para organizar esta pesquisa que propõe realizar uma análise comparativo-descritiva 

das traduções das Memórias Póstumas de Brás Cubas.  
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No nível microestrutural procede-se a um vasto exercício para verificação das escolhas 

tradutórias executadas pelos tradutores, pois nesse plano há um espaço para discutir 

procedimentos dos tradutores quanto a suas traduções, na tentativa de explicar como 

trabalham para expressar as mais diferentes intenções do autor. 

Após realização dos estudos descritos nas referidas seções, no capítulo sexto, 

procedeu-se às considerações finais, retomando-se algumas relevantes discussões dos dados 

que elucidaram os paratextos e a historiografia, fomentadores de acesso para ler e aventar os 

entendimentos dos textos traduzidos e de sua recepção, culminando na análise comparativo-

descritiva. Para isso, foram apresentados trechos que corroboraram a ideia de que a pesquisa 

se transformou em uma forma de avaliar o modo em que os tradutores construíram seus 

textos, ou seja, de descrever o que os tradutores conseguiram atingir durante o ato 

tradutológico, e assim demonstrar suas decisões de escolhas frente ao texto machadiano. 
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2 INTEGRAÇÃO HORIZONTAL DAS TEORIAS 

 

 

Para compreender os textos traduzidos, objeto deste estudo, abandonou-se a ideia 

logocêntrica que converge para os significados localizados no texto, sem compreender que 

eles são gerados por leitores cujas recepções dependem das circunstâncias e das condições 

socioculturais e históricas da comunidade a que pertencem. Desse modo, texto não é um lugar 

de significados fixos que garanta a não interferência do leitor-tradutor, sendo capaz de manter 

aprisionada com o passar do tempo a significação do autor. 

A tradução elabora múltiplas questões na formação sociocultural da época moderna, 

que busca compreender e teorizar os textos literários traduzidos. Para isto, ressaltam-se as 

abordagens tradutórias que envolvem as obras inseridas nesse processo, as quais investigam a 

dimensão do contato cultural entre duas ou mais culturas. Aproximar-se e deixar-se tocar pelo 

desconhecido, mesmo correndo-se o risco do enfrentamento, do conflito, parece ser uma 

maneira mais profícua e mais equivalente de se atingir o texto de partida. A tradução trabalha, 

portanto, nesse limiar: possibilidade-impossibilidade entre a impossibilidade da tradução total 

e completa e as muitas possibilidades de diálogos, aproximações, tentativas bem sucedidas, 

embates diversos, que origina o novo texto. 

E é justamente dentre as várias perspectivas orientadoras dos estudos da tradução, que 

a abordagem hermenêutica distingue-se, nesta pesquisa, como apoio dos teóricos pós-

estruturalistas, como Jacques Derrida que afirma ser esse sistema de “interpretação 

propriamente filosófico da escrita” (1991, p. 352). 

Admissível na ótica filosófico-hermenêutica como dirigentes da tarefa do tradutor, os 

estudiosos Hans-Georg Gadamer, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Haroldo Campos, 

Rosemary Arrojo e Else Vieira alertam para a importância do texto traduzido. Até então, 

consideravam-se majoritárias as obras “originais”. Admitem esses estudiosos que nas 

traduções, há o transporte de uma máxima extensão das línguas. Essa afirmativa tende a 

exprimir a relação mais íntima entre as línguas envolvidas no sentido de buscar conduzir a 

evolução do texto original. 

Dada a amplitude do arcabouço teórico que permeia o ato tradutório, neste estudo, fez-

se necessário pautar nas visões dos referidos teóricos da hermenêutica, aliando tais leituras às 

contribuições oriundas da corrente teórica pós-estruturalista da tradução (DERRIDA, 2002), 

que entende a tradução como transformação, muito embora essa mutação se vincule à 
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organização daqueles teóricos que assumem a noção de equivalência entre os textos de 

chegada e de partida como um conjunto de decisões tomadas pelos tradutores. 

 Nos anos 1970, 1980 e 1990, houve extraordinária mudança de direção nas 

investigações da tradução enfatizando-se, inicialmente, a importância da recepção, em estudos 

de Hans Robert Jauss, que perpassa importantes trabalhos de Mona Baker; Hatim e de Mason 

delineando estudos discursivos e da linguística textual aos quais foram incorporados os 

elementos pragmáticos e culturais sobre os critérios linguísticos.  

 Essas mudanças culminaram na integração do paradigma que ganhou força no final do 

século XX, reconstruída a partir da vertente conhecida como Teoria dos polissistemas (1969) 

com Itamar Even-Zohar, e de seu discípulo Gideon Toury na obra In search of a theory of 

translation (Em busca de uma teoria da tradução) em 1980, que foi retomada na obra 

Descriptive translation studies and beyond (Estudos descritivos da tradução e além) em 1995, 

endossando as constatações dos estudos comparativo-descritivos de tradução feitos por José 

Lambert e Hendrik van Gorp (1985), André Lefevere (1992) entre outros. 

 Compete, pois, reforçar que, nessa integração horizontal, assume-se um entrecruzar da 

teoria hermenêutica da desconstrução e recepção, com a transformação oriunda da leitura pós-

estruturalista, enquanto suporte teórico para esta tese. 

 

 

2.1 Hermenêutica e tradução 

 

 

 A partir de múltiplas reflexões sobre os conceitos de tradução sucedidos no mundo 

ocidental, ao longo dos séculos, inicia-se um panorama das alternativas de abordagens 

teóricas relacionadas às estratégias escolhidas pelos tradutores da obra Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, cuja sintonia ou discordância viabiliza proceder ao estudo das questões 

tradutórias evidenciadas na tradução da obra. 

Armando Francesconi (2007) em seu ensaio Metalenguajes Y Metatextos del 

Pensamiento Traductológico, apresenta vários fragmentos de metalinguagens que discutiram 

a trajetória semântica da tradução na mudança dos tempos. Traduzir, de acordo com o ensaio, 

no mundo antigo, era adaptar a cultura românica à grega. Transportar o texto original, sentido 

por sentido, preservando o significado constituía o fazer dos escritores romanos, ao buscar 

inspiração para seus escritos. 
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 Com o cristianismo, religião fundamentada em texto, a tradução tornou-se tarefa 

importante. Começaram a surgir teorias sobre a prática tradutória. Na Idade Média, entre os 

séculos IV e XV, a tradução palavra por palavra era defendida como maneira de evitar a 

corrupção da verdade. Esse conceito foi objeto de reflexão nos séculos seguintes, sendo 

Étienne Dolet condenado à fogueira, no século XVI, em consequência de sua tradução de 

Platão, dado que não se aceitava a imortalidade da alma. Em contraponto, Frei Luis de Léon 

recebeu punição, na forma de cinco anos de prisão, por defender outras formas de tradução. O 

sentido literal passa a ser, então, considerado único, conforme descreve Francesconi em seu 

ensaio. 

 Discorre-se ainda, que durante o renascimento, período das leituras nacionais, da 

hegemonia da França e da idade de ouro na tradução da Inglaterra, desenvolveu-se uma 

mudança no mundo da tradução. As sociedades dessa época retomaram o modelo segundo os 

valores clássicos grego-romanos com apoio dos progressos da imprensa, a partir de 1450. Os 

textos eram reescritos e os conhecimentos das culturas antigas e suas expressões linguísticas e 

culturais resgatadas para suas próprias culturas, e disseminadas na Europa. 

 Esse fenômeno permitiu a releitura dos grandes escritores clássicos, os quais eram 

traduzidos ou adaptados, sem controle de referência às fontes. Assim, vários temas, 

personagens da literatura ocidental e estilo de autores como Homero, Platão, Horácio e outros 

foram imitados com o intuito de melhorar a qualidade cultural e estilística das literaturas 

nacionais e fazer do clássico um contemporâneo, imprimindo-lhe uma linguagem mais natural 

e criativa. Exigência de seus leitores. E os tradutores passaram a ficar preocupados em 

agradar os leitores da literatura nacional, e não mais a traduzir tão literalmente.  

Nos séculos XVII e XVIII, a França e a Inglaterra mostravam-se vinculadas a uma 

tendência mais livre da tradução. Essa forma teve seu auge, na França, com as belles infidèles, 

quando a tradução era essencialmente arquitetada como imitação de um original. Essa noção 

de imitação era acrescida da responsabilidade de embelezar o original, e dava continuidade ao 

modelo sensu-de-sensu que predominava na Antiguidade. A tradução estava submetida ao 

compromisso de agradar. O que importava para as belles infidèles era a beleza, a clareza do 

texto, a sua recepção, e não o respeito pelo texto de partida. Diversamente, na Alemanha, no 

final do século XVIII e início do século XIX, começou uma oposição às belles infidèles. A 

tradução não devia ser adaptada à língua e à cultura de chegada. O aspecto “estrangeiro” da 

língua e da cultura do texto original devia ser considerado, tanto quanto possível. Os 

tradutores alemães enfatizavam as qualidades das formas do autor original. Negava-se ao 

tradutor a oportunidade de tomar qualquer liberdade com relação ao texto original, mesmo 
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quando não havia qualquer paralelismo entre as línguas. Essa ideia triunfou no início do 

século XX, introduzindo uma revalorização da "originalidade" da obra. Isso ocorre, 

principalmente, por meio da originalidade da poesia que impõe à tradução uma 

intraduzibilidade, devido à diferença entre as diversas línguas. 

Partindo-se do mote de que a poesia é intraduzível, Francesconi (2007) apresenta, na 

última seção de seu ensaio, anotações de que vários teóricos se expressaram de diferentes 

modos, dentro dos parâmetros de suas épocas, chegando às seguintes constatações: “O ideal 

da tradução poética consiste em produzir com meios diferentes efeitos análogos”, Paul Valéry 

(1871-1945); “Tradução é uma forma”, Walter Benjamin (1892-1940); “Traduzir, em verdade, 

é a condição de todo pensar e de todo aprender”, Giovanni Gentile (1875-1944); “A tradução, 

porém não pode ser qualquer outra coisa diferente de uma síntese de conteúdo e forma 

diferente do original porque original é único”, Benedetto Croce (1866-1952); “uma viagem 

perigosa sobre cavalos à disparada”, Alfonso Reyes (1889-1959); “melancolia e frustração”, 

José Ortega-Gasset (1883-1955); “A intraduzibilidade da poesia está ‘além da linguagem’, 

dando margens a maiores dispersões”, Octavio Paz (1914-1998); “arte desesperada”, 

Francisco Ayala (1906-2009). 

 Esses autores chamam a atenção por conduzirem a tradução como a expressão de 

interpretação do texto original pelo tradutor, pois sua tarefa tradutória não apresenta soluções, 

pois sempre há lacunas para equívocos, dispersões, fugas e outros sentidos, conforme 

demonstrações anteriormente apresentadas. 

 Por meio dessas ponderações, compreende-se que “a tradução não recuperaria nunca a 

totalidade do original” (ARROJO, 2003, p. 22). A tradução de um texto será sempre uma das 

suas muitas leituras, de modo que “o texto, só pode chegar a falar através do outro, o 

intérprete”. (GADAMER, 1999, p. 565). 

 

 

2.2 Traduções nas formas do pensamento romântico 

 

 

O pensamento do clássico Schleiermacher, a propósito da tradução, foi extraído do 

ensaio Sobre os Diferentes Métodos de Tradução. O referido texto vem sendo considerado 

por muitos estudiosos, como provavelmente uma das primeiras teorias que se ocupou em 

observar a atividade tradutória relacionando língua de chegada e de partida, defendendo que, 

no ato, há de se trazer para o texto de chegada o máximo possível da forma do texto de partida. 
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Essa preferência do teórico evidencia-se na declaração seguinte que constitui excelente marco 

ideológico: 

 
O tradutor deve almejar o objetivo de proporcionar ao seu leitor uma imagem e um 
prazer tais como a leitura da obra original oferece ao homem formado, de tal 
maneira que gostaríamos de chamá-lo, no melhor sentido da palavra, de admirador e 
conhecedor. A língua estrangeira lhe é familiar, mas sempre continua estranha. 
Aquele que, para aprender o todo, não precisa voltar a recompor em sua mente os 
detalhes na língua materna, como os escolares o fazem, mas aquele que, também lá 
onde goza de forma mais tranqüila das belezas de uma obra, permanece consciente 
das diferenças entre a língua de chegada e a sua língua. (SHLEIERMACHER, 2001, 
p. 49). 
 

Para Schleiermacher, o tradutor, ao interpretar, deve, primeiramente, proceder ao 

exame de seu conhecimento quanto à relação da obra com a língua, a expressão linguística e a 

subjetividade do autor, ajustando-se aos preceitos passados no inconsciente, desconhecidos do 

próprio autor. Para esse teórico pertencente ao grupo dos românticos alemães, a tradução 

proporciona o enriquecimento de um indivíduo ao traduzir as formas do texto de partida e, 

assim, reconstrói um texto estranho e diferente, resultante dos elementos da língua estrangeira. 

Seus escritos filosóficos sobre tradução atraíram vários seguidores de seu tempo, chegando a 

adentrar o século XX.  

Trata-se de uma abordagem da tradução aparentemente fortalecida por teorias da 

hermenêutica da linguagem elaboradas pelos filósofos Heidegger e, entre outros, seu discípulo 

Hans-Georg Gadamer, cujas investigações metafísicas e hermenêuticas sobre tradução 

demonstram um processo de interpretação de um texto. 

Um tradutor precisa conhecer tanto a língua do original quanto a língua de chegada 

para, em princípio, transpor o significado de uma para outra, visto serem tais conhecimentos 

de significativa importância e, ainda mais para a qual se propõe traduzir. Muitos tradutores 

geralmente fazem seus trabalhos de transposição para a língua em que são falantes nativos, 

adaptando o texto de chegada às peculiaridades da relação mais plena das línguas, o que torna 

a interpretação um mecanismo de grande relevância no ato de traduzir. 

A hermenêutica constitui valioso instrumento de compreensão ao se examinar as 

condições em que se incidem as narrações de Brás Cubas, capazes de demandar e de 

determinar uma atividade tradutória apropriada, considerando-se, entre elas, a captação dos 

costumes, das aspirações, dos preconceitos e dos usos linguísticos próprios do povo brasileiro. 

O significado mais antigo da hermenêutica é o da interpretação da Bíblia. Com o 

passar do tempo, a Bíblia tornou-se mais um de seus objetos. Embora existam várias 

definições de hermenêutica, neste estudo, apresenta-se como ciência de toda a compreensão 
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linguística, como estudo de interpretação do texto de modo mais livre para se alcançar o 

significado específico de cada cultura, corroborando a compreensão de Hans-Georg Gadamer.  

Seguindo esse pensamento, o tradutor/leitor se orienta pelo próprio texto, que está 

intimamente relacionado com a interpretação. Gadamer (1999) adverte que a interpretação 

coincide com o diálogo, de modo que instiga o tradutor a questionar e completar o ato de 

interpretação intrínseco a qualquer ato de compreensão, que possa unir um diálogo entre o 

presente e o passado do tradutor, para semear a cultura e compreender o dizer de um texto, 

partilhando, então, a produção de significados da linguagem. Desse modo, o texto traduzido 

passa a representar uma imagem estabelecida pelo tradutor, decorrente de seu ato de 

interpretação, subordinado aos elementos externos, tais como ideologias, padrões culturais e 

outros, que agem sobre qualquer leitor e sobre cada língua em particular.  

Esse processo interpretativo, gerador de uma tradução, conforme preconiza Gadamer, 

está em analogia com o ato de leitura, pois é desse ato que o autor-tradutor lança mão do 

conceito de fusão de horizonte, e afirma que, para compreender algo novo, “deve-se pôr de 

acordo, [...] e que procurem fazer valer em si mesmo o estranho e o adverso.” (GADAMER, 

1999, p.563), em vez de colocar-se em lugar do outro e reproduzir sua visão de mundo. Com 

isso, harmonizam-se conciliados os horizontes do tradutor e o do texto, possibilitando um 

“reproduzir”, um “reconstruir” de acordo com o texto de partida. Com isso, na tradução, a 

interpretação se realiza na reescritura. Para tal, a atividade tradutológica se insere na reflexão 

sobre a linguagem e interpretação, permitindo averiguar o aprofundamento na compreensão 

das consequências das estratégias adotadas em relação à linguagem. Assim, Gadamer afirma 

ser a tradução embasada na interpretação linguística, na maneira geral de interpretação, em 

que a linguagem é um meio de acordo para a transposição: “Todo compreender é interpretar, e 

todo interpretar se desenvolve no medium de uma linguagem que pretende deixar falar o 

objeto e é, ao mesmo tempo, a linguagem própria do seu intérprete”. (GADAMER, 1999, p. 

566-567) 

Essa linguagem própria estabelece novas formas de compreensão e, com isso, 

desenvolve diferentes possibilidades de criação para que se celebre e vivencie a transposição. 

Daí, pode-se dizer que resulta a impossibilidade da tradução em sentido absoluto, pois cada 

língua estrutura sua concepção de mundo e seus elementos adequados. Nesse sentido, a 

tradução das Memórias Póstumas de Brás Cubas, texto que suscita tantas inquietações e 

provocações, deve ser experimentada em um conjunto de discursos sobre tradução, a começar 

pela compreensão, associada à fusão dos horizontes do autor e do tradutor, para retratar o 
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fazer artístico do primeiro e os efeitos de sentidos, contraditórios ou não, criados pelo 

segundo. Nessa linha de pensamento, é válido observar que 

 
O tradutor tem de transladar o sentido que se há de compreender ao contexto em que 
vive o outro interlocutor. Mas isso não quer dizer, evidentemente, que lhe seja 
permitido falsear o sentido a que se referia o outro. Antes, é o sentido que 
precisamente se tem de manter, mas como ele deve ser compreendido num mundo 
lingüístico novo, tem de se fazer valer nele de uma forma nova. Toda tradução já é, 
por isso, uma interpretação, e inclusive pode-se dizer que é a consumação da 
interpretação, a qual o tradutor deixa amadurecer na palavra que se lhe oferece. 
(GADAMER, 1999, p. 560). 
 

Desse trecho extraído de Verdade e Método, observa-se que Gadamer retoma a teoria 

hermenêutica proposta por Schleiermacher, no século XVIII; respeitada por Wilhelm Dilthey, 

no século XIX; e por seu professor Heidegger, no século XX. Todos esses autores 

apresentaram um discurso sobre a tradução, em que é possível analisar a tradução ligada a 

fatores históricos e por isso serão diferentes conforme o ponto de vista da época. 

As ideias hermenêuticas também surgem em um prefácio, escrito em 1921, publicado 

em 1923, intitulado A tarefa do tradutor escrito por Walter Benjamin para acompanhar as 

traduções para a língua alemã de alguns poemas dos Tableaux Parisiens de Baudelaire.  

 

 

2.2.1 A hermenêutica da tradução em Walter Benjamin 

 

 

 Dos escritos Sobre os Diferentes Métodos de Tradução de Friedrich Schleiermacher 

(2001), segundo George Steiner, se inicia a abordagem Hermenêutica da tradução e essas 

ideias retornam dominadoras no início do século XX, com Walter Benjamin (1923). Em seu 

texto essencial intitulado A tarefa do tradutor “juntamente com a influência de Heidegger e 

Hans-Georg Gadamer” (STEINER, 2005, p. 261) são realçadas teorias contemporâneas da 

tradução. A prática da crítica dos teóricos pós-estruturalistas, ancorada nas posições da 

hermenêutica da tradução, há de considerar os questionamentos benjaminianos, ou seja, as 

reformulações de conceitos sobre a afinidade entre texto original e texto traduzido, fidelidade 

e liberdade, além de outros, como modo de significar e de fundamentar as reflexões teóricas 

desconstrutivistas, cuja corrente se associa à do filósofo francês Jacques Derrida. Integrando 

esse fluxo pós-estruturalista, no Brasil, encontra-se a corrente nomeada pós-colonial com 

Haroldo de Campos, Rosemary Arrojo e Else Vieira que discutem, em seus ensaios, o 

significado da tradução, no contexto da cultura brasileira. Na verdade, as reflexões desses 
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teóricos fortificam outros Estudos Descritivos da Tradução que também seguem a linha da 

desconstrução. Ademais, compete concluir que tais reflexões procedem da teoria 

desenvolvida por Walter Benjamin. Nesse aparato teórico, portanto, detalha-se a relação de 

poder de uma cultura com outras culturas, o que consolida um suporte teórico para se discutir, 

justificar e explicar as estratégias escolhidas pelos tradutores das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas.  

 Realçam-se entre esses tradutores Grossman e Rabassa, comentário maior desta 

pesquisa, criadores de uma língua pura que, segundo Walter Benjamin, fizeram um trabalho 

de evolução do texto original aguçando-lhe a beleza e seu efeito de estranhamento. 

 No texto A tarefa do tradutor, Walter Benjamin retoma a questão da tradução como 

ato de leitura/interpretação de caráter não comunicativo. Esse questionamento começa por 

contextualizar o texto traduzido e o leitor. A tradução passa a ter como objetivo levar o leitor 

para perto da chamada língua e cultura do texto de partida. A tradução (texto de chegada) 

deve pressupor “a existência e a essência do homem em geral” (BENJAMIN, 2008, p.66), e 

não buscar uma relação com seu receptor “ideal”. Nenhum poema ou qualquer obra de arte 

existe em função do leitor, espectador, ouvinte, dentre outros. Portanto, o texto traduzido não 

é recepção e muito menos transmissão do significado, mas uma continuação de vida para a 

obra. 

 Em seguida, Walter Benjamin passa a apreciar o ato tradutório como algo em que tudo 

reside no indizível, portanto, a comunicação não é essencial para a tradução. A tradução “não 

será isto aquilo que se conhece em geral como o inaferrável, o misterioso, o poético”? (Ibidem, 

p.66), contudo algo que o tradutor só pode traduzir ao fazer sua própria transcriação, valendo-

se de seu estilo próprio, evitando assim “uma transmissão inexata de um conteúdo 

inessencial” (Idem, p.66), ou seja, a ausência de sentido.  

 O texto de chegada é visto como uma forma que necessita, para melhor compreensão, 

retornar ao texto de partida, visto que se expressa mais pela afinidade profunda das línguas 

entre si do que pela aparência superficial reproduzida entre duas obras poéticas ou entre suas 

palavras. 

 O aspecto de estranhamento causado pela língua e cultura do texto de partida deveria 

ser mantido o máximo possível no texto de chegada, para que o leitor pudesse imergir o texto 

e senti-lo. Ou seja, espera-se reconhecer que o saber peculiar encontrado no texto de chegada 

pode revelar o outro e seu modo de “significar”, ou as diversas “intenções” das línguas. É 

nesse passeio pela alteridade que se tem em vista a noção de uma língua pura, ligada à língua 

estrangeira. Essa transformação conduz também as diversidades significativas do original para 
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a forma da língua própria do tradutor. Desse modo, o tradutor apresenta a sobrevivência do 

texto original, em termos de compreender a linguagem por meio de um modo geral do 

significado entre as línguas. Significado este que não pode vir completamente isolado ou 

encoberto na forma de expressão da língua de partida, mas designando a “totalidade de suas 

intenções reciprocamente complementares: na língua pura.” (BENJAMIN, 2008, p. 72). Nesse 

sentido, a tarefa do tradutor consistiria em representar uma língua própria, isenta de sentido 

presente no original, mas uma reprodução das suas formas. De fato, o que importa é o 

enriquecimento da língua, a forma como o original se apresenta no texto de chegada. 

Dentro dessa perspectiva associada ao texto de partida e ao de chegada, Walter 

Benjamin contradiz os conceitos referentes aos princípios clássicos da tradução em relação à 

fidelidade e liberdade. O conceito de fidelidade encontra-se vinculado à totalidade de sentido 

e intenção que só se obtém na língua pura. Assim, afirma que “A fidelidade na tradução de 

palavras isoladas quase nunca é capaz de reproduzir plenamente o sentido que elas possuem 

no original.” (BENJAMIN, 2008, p. 76). Portanto, o tradutor deve se prender à forma de 

intencionar, de significar, no texto de chegada, respeitando a complementaridade das duas 

línguas, por meio de estratégias tradutórias que tomam a língua da obra original recriando-a 

no texto de chegada.  Portanto, fidelidade (aqui neste texto) não implica reproduzir o material 

linguístico palavra a palavra. A fidelidade volta-se para um trabalho na transposição da forma 

verbal, sintática ou estilística, e não das palavras. A fidelidade está situada nas soluções 

tomadas pelos tradutores de modo que estas não encubram o texto de partida. 

O conceito de liberdade na tradução implica reconhecer que o texto de chegada mostra 

uma despreocupação em restituir o sentido do original. A liberdade não está em servir o 

sentido, como faz o modelo tradicional. Assim, em A tarefa do tradutor, a liberdade está em 

suscitar algo que é desconhecido, além do que está comunicado, levando a língua a se 

expressar pela recriação que gera a significação da língua de partida em relação à língua 

estrangeira, como verbalizado no trecho:  

 
Antes, a liberdade assevera-se, em nome da pura língua, com relação à própria 
língua e na própria língua. Redimir na própria a pura língua, exilada na estrangeira, 
liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação – essa é tarefa do tradutor. 
Por ela, o tradutor rompe as barreiras apodrecidas da própria língua: Lutero, Voss, 
Hölderlin, George ampliaram as fronteiras do alemão. (BENJAMIN, 2008, p. 79). 

 
 O século XX iniciou-se com um horizonte filosófico demonstrado pelo ato tradutório 

dos autores Gadamer e Walter Benjamin como acentuados representantes. Suas novas 

configurações teóricas para os escritos sobre tradução foram de relevância para os estudos da 

tradução, e continuam a influenciar várias teorias contemporâneas como a do filosofo francês 
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Jacques Derrida, na construção de sua corrente desconstrutivista da década de 1970 até os dias 

atuais.  

 

 

2.3 O pós-estruturalismo pela via do desconstrutivismo 

 

 

Pelo ensaio Des tours de Babel, a lenda bíblica da torre de Babel fundamenta discutir a 

tradução. Derrida segue a mesma linha do texto de Walter Benjamin, A tarefa do tradutor, 

para dar continuidade à oposição recíproca da tradução como necessária e impossível. O 

referido ensaio teve sua publicação em livro, no Brasil, pela tradução de Junia Barreto, em 

2002. Derrida usa o mito de Babel como ponto central para pensar a tradução a partir da 

maneira pela qual o nome Babel transporta a desarmonia e a confusão entre as línguas. Assim, 

ao mesmo tempo, considera o ato tradutório uma integração entre as línguas, visando alcançar 

uma única língua, onde as formas do texto de partida sejam reconhecidas e acrescidas das 

palavras da língua de chegada, necessárias à sua constituição. 

 Essas configurações do tema central do ato tradutório são interpretadas por Derrida 

pelo nome sagrado de Deus com a própria condição de impronunciável e da sua tradução, 

Babel, como nome pronunciável. Portanto, gera, entre o impronunciável e o pronunciável, um 

entrelugar em que acontece a tradução. Logo, Babel fala da origem da multiplicidade de 

língua, do mito, das metáforas, da tradução inadequada de uma língua para outra, para 

completar aquilo que a multiplicidade nos interdiz. (DERRIDA, 2002, p.11). E, desse modo, 

estende-se tanto para a discussão da língua quanto para um discurso sobre a tradução, como 

mostra Derrida. 

 
Em primeiro lugar: em qual língua a torre de Babel foi construída e desconstruída? 
Numa língua no interior da qual o nome próprio Babel podia, por confusão, ser 
traduzido também por “confusão”. O nome próprio Babel, enquanto nome próprio, 
deveria permanecer intraduzível, mas por uma espécie de confusão associativa que 
uma única língua tornava possível, pôde-se acreditar traduzi-lo, nessa mesma língua, 
por um nome comum significando o que nós traduzimos por confusão. (DERRIDA, 
2002, p. 12). 

 
 É dessa caracterização, que se afirma ser a maldição de Babel, ligada ao mito da 

multiplicação das línguas, que se inicia em uma discussão em torno da tradução, ou seja, de 

ser o texto de chegada uma tarefa necessária e impossível, por se acreditar que nenhuma 

interpretação seria capaz de esgotar o sentido. Essa crença também põe em prática uma 
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reversão de oposições, na qual os valores se concentram no que fora considerado marginal 

como o texto traduzido, tradutor e sistema-alvo. No entanto, nessa linha desconstrutivista de 

Derrida, continuam vigorando as dicotomias texto de partida versus texto de chegada, autor 

versus tradutor, sistema fonte versus sistema alvo, fidelidade versus liberdade. 

Nesse sentido, para explicar as dicotomias, Derrida retoma Walter Benjamin e aponta 

a tradução como possibilidade de ampliar a língua do texto de partida, sem se esquecer de que 

ela representa realidades únicas de um povo, ou seja, a estranheza da singularidade de cada 

língua, o que a torna impossível de traduzir, pois há sempre elemento que permanecerá 

intraduzível. E esse elemento intraduzível mostra a dissonância que se esconde por trás da 

estranheza do texto de partida, o estrangeirismo que se apresenta em relação aos textos de 

partida e de chegada transformados na singularidade de cada língua. Consequentemente, a 

diferença do elemento intraduzível, que Derrida nomeia como o espaço, permite a alteridade 

do texto com interferências criativas do tradutor. Assim o fez Grossman, ao criar Small 

Winner em lugar de Brás Cubas. Segundo ele, termo concluído pelo próprio Machado de 

Assis. Todavia, Rabassa deixa enxertado Brás Cubas, como elemento do próprio texto, que 

constitui o ponto de partida do saber. 

Contudo, por meio da desconstrução, ato esse que provoca um desmoronamento 

interno e evolutivo da língua original, é possível conduzir o texto de chegada a uma reescrita 

no seu contexto histórico particular, por meio de cada leitura/tradução. 

A liberdade, então, deve partir do tradutor ao recriar a língua aprisionada na obra a ser 

traduzida na obra estrangeira. Ao fazer isso, o sentido estranho que se pode subtrair da relação 

entre a obra traduzida e a original, pelo ato de recriação interpretativa, pode ser apreendido 

pela imagem da tangente ao tocar um círculo em um único ponto. Nesse local, a liberdade e a 

fidelidade se harmonizam e, nessa “fidelidade na liberdade do movimento linguageiro” (2002, 

p.68), o texto de chegada toca o texto de partida, tangencialmente, para dar procedimento a 

sua própria marcha.  

 As clássicas concepções do ato tradutório benjaminiano continuam influenciando 

várias teorias contemporâneas e, na concepção de Derrida, estão sempre em análise e 

incorporadas à crítica. 
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2.3.1 A vertente de interpretação tradutória no Brasil 

 

 

No Brasil, nos anos 1960, Haroldo de Campos está entre estudiosos que deram início a 

uma estética tradutória que se presentifica no cenário internacional como um dos modelos de 

reflexão para se discutir certos conceitos centrais benjaminianos que evidenciam a 

necessidade/impossibilidade aplicada à tradução como uma tarefa de criação, recriação, 

transcriação. 

 Os pressupostos da teoria da tradução de Haroldo de Campos devem ser tomados pela 

concordância de princípios teóricos tanto dentro das concepções benjaminianas quanto das 

derridanianas, em que a tradução é considerada sob a forma de uma “filosofia da tradução”, 

possuidora de uma estrutura de caráter da aporia e do oxímoro. Além de estar frequentemente 

recorrendo às estratégias poéticas de Roman Jakobson e Ezra Pound que postulam a 

intraduzibilidade da tradução da poesia ser possível mediante a “transposição criativa”. 

 Assim, Haroldo de Campos, em sua obra Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, 

conduz sua estética tradutória em confronto com suas apropriações filosóficas benjaminianas, 

e assim inverte a posição da tarefa angelical do tradutor benjaminiano como resgatador da 

língua pura, onde não há mais espaço para esse tipo de visão “anunciadora de algo de que 

todas as línguas compartilham e para o qual todas tendem.”(BENJAMIN, 2002, p. 191). Ele 

coloca a tarefa da tradução mais para uma “missão luciferina”, na transformação do texto de 

partida, afirmando ser a tradução “como operação radical de transcriação, faísca, deslumbra, 

qual instante de volátil de culminação usurpadora, aquela miragem de converter, por um 

átimo que seja, o original na tradução de sua tradução” (CAMPOS, 1981, p.180). Ao mesmo 

tempo em que dessacraliza, por meio da tarefa de desmontagem e remontagem o texto de 

partida, Haroldo de Campos se põe ao lado do pensamento de Walter Benjamin, para realizar 

a passagem para o texto de chegada, conforme ressalta Seligmann-Silva, com uma 

“linguagem poética que não se submete ao simples objetivo comunicativo” (2005, p. 201), 

contudo, implica uma recusa em servir submissamente ao texto de partida. 

 Dessa visão de tradução, Haroldo de Campos vê a “língua pura” benjaminiana em 

dupla face, pois, além de ser essa língua o espaço poético de reconciliação das diferenças, do 

intraduzível, mas comunicável, destina-se, também, a negação do aspecto instrumental da 

comunicação. Pode-se dizer que essa visão determina a conexão entre o projeto antropofágico 

desse brasileiro com o texto “A tarefa do tradutor”, complementado por Derrida nos vários 

aspectos arqueológicos, políticos e legais da tradução. (VIEIRA, 1992, p. 29) 
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 A adaptação da teoria angelical por uma satânica é representada por esse autor 

brasileiro pela metáfora da antropofagia. Assim, valendo-se do processo canibalesco, no qual 

adota somente o que lhe interessa, transforma o processo da ótica angelical à satânica, 

questionando e contestando os vários tipos de dicotomias, e também procurando a pluralidade 

de estratégias para compensar as multiplicidades e particularidades do processo tradutório, ou 

seja, as multiplicidades das diferenças com o texto de partida. Esse princípio básico traz à 

tona a concepção canibalística de Oswald de Andrade: “Só me interessa o que não é meu. Lei 

do homem. Lei do antropófago”. (apud CARVALHAL, 1986, p. 74) 

 Haroldo de Campos assevera, ainda, a tarefa de transcriação que propõe introduzir 

elementos do texto estrangeiro no texto de chegada, ou seja, incluir certos recursos estilísticos 

que lhe serve. Isso resulta em um pacto de criação artística, em que se desenvolve uma busca 

da forma para codificar a informação estética (CAMPOS, 1970, p. 22), além de a 

reconstrução da mensagem admitir diversas codificações. 

Enquanto os teóricos acima referenciados guiam-se por textos marcados por fortes 

imagens do significante, elementos fulgurais difíceis de serem reproduzidos para outro 

sistema linguístico, o escritor, poeta, crítico e tradutor Machado de Assis dialoga com a 

corrente francesa belles infidèles que propunha cultuar o belo. Bem oposto aos princípios de 

Walter Benjamin, Jacques Derrida e Haroldo de Campos, como afirmado por Seligmann-Silva, 

têm rendido culto ao “elogio do monstruoso” (2005, p. 29), pois o que importava para eles era 

a visibilidade do tradutor, as manifestações da diferença, as estratégias tradutórias em que o 

texto de chegada suplementava o de partida. Nesse sentido, a proposta é realçar aspectos 

linguísticos e estilísticos, em uma tradução transformadora para reconfigurar o texto de 

chegada com diferentes visões da cultura alvo. 

No século XIX, época do apogeu literário de Machado de Assis, traduzir era um 

procedimento de grande influência francesa, em que preponderava a função semântica, 

proporcionando diversos cortes e mudanças no estilo da linguagem, para dar harmonia e 

clareza de expressão, atenuar as referências ditas impróprias, apresentar uma beleza ao texto 

de chegada que alcança, diferentemente dos outros, a infidelidade. Essa tendência mostra a 

ideologia dominante internalizada nas traduções machadianas, as quais levavam em conta a 

reação do público leitor, ou seja, dos representantes da área de instituições políticas, religiosas 

ou os próprios donos de jornais, editoras etc. Esses poderes ainda acontecem, como reportado 

por André Lefevere, em termos de patronagem, e explica que esses representantes “adaptam, 

manipulam até certo ponto os originais com os quais eles trabalham, normalmente para 
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adequá-los à corrente, ou a uma das correntes ideológica ou poetológica dominante de sua 

época”. (LEFEVERE, 2007, p. 23). 

Sabe-se que a patronagem não é o caminho mais indicado na contemporaneidade para 

que o texto literário conquiste o seu espaço no âmbito intelectual, mas permeia o espaço dos 

tradutores que vivem deste ofício. Entretanto, os cursos universitários de tradução têm 

destacado os profissionais competentes com suas escolhas de recriação de textos, dentro de 

alta complementaridade das línguas, porém deixando a desejar na manifestação da diferença. 

Entretanto, de modo adverso, Machado de Assis exercia a atividade tradutória 

demandando uma aclimatação do texto estrangeiro e, por consequência a produção de um 

texto próprio e original e não simplesmente uma transplantação da cultura do outro. Com a 

intenção de elevar a literatura nacional ao patamar da literatura universal, o grande romancista 

fez de suas traduções um ponto de cruzamento, uma ponte, no sentido de as diversas culturas 

estrangeiras se transformarem e ampliarem seus textos traduzidos e sua obra. Essa maneira de 

exercer a tradução influenciou sua criação literária a apresentar a cultura brasileira e 

internacional, entrecruzando-se e construindo uma identidade cultural nacional. Portanto, a 

concepção haroldiana de tradução como transcriação, envolvendo o processo de 

transculturação explicado pelo autor como “capaz tanto de apropriação como de expropriação, 

desierarquização, desconstrução (1992, p. 235), enquadra-se no pensamento tradutológico 

machadiano de respeito ao original, mas também de luta, para construção de uma literatura 

nacional em que as traduções apresentadas no Brasil não fossem apenas um trabalho de 

submissão, mas de apropriação dos textos estrangeiros. 

Retoma-se a discussão da corrente pós-estruturalista das teorias da tradução, referentes 

à visão de Derrida, relacionada a muitos temas centrais da desconstrução diretamente ligados 

ao estudo da tradução, começando pelo fato de tradução ser produção, não reprodução, e de 

um novo texto criativo incorporar outro texto criativo como suporte. Esse novo texto, o texto 

de chegada, aproxima-se da língua de partida e dissimula sua estranheza, expandindo a língua 

e o contexto do texto de chegada. 

Dentre os teóricos dos anos 90 do século XX, a brasileira teórica da tradução 

Rosemary Arrojo apresenta-se no cenário internacional como um dos importantes modelos 

para se discutir as concepções da desconstrução aplicada aos estudos da tradução. Seus 

escritos a partir do livro Oficina de tradução: a teoria na prática publicado em 1986 foram 

seu marco inicial a favor da corrente pós-estruturalista. Nos anos de 1992 e 1993, com a 

organização dos livros O signo desconstruído e Tradução, desconstrução e psicanálise, com 

todos os artigos em defesa da teoria da desconstrução, ela se torna reconhecida como um dos 
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primeiros estudiosos que implantou o valor dos escritos de Derrida nos estudos de tradução. 

Seus estudos enfatizam uma base para as propostas que desestabilizam a noção tradicional de 

oposição, da dicotomia existente nesse campo e passa então para a relativização de certezas 

ou graduação dos valores nos seguintes alvos: a importância do texto de chegada como algo 

novo; redefinição de originalidade e fidelidade; papel do tradutor; relações leitor-tradutor, 

tradução/interpretação e tradução/autoria. 

Dessas propostas resultam reflexões comprometidas com o pós-estruturalismo que 

constituem uma das marcas dos estudos da tradução atrelada aos estudiosos do Brasil. O texto 

traduzido passa a ter igual ou maior relevância que o texto de partida. Rosemary Arrojo ao 

trabalhar a valorização do texto de chegada, o faz pela inversão da dicotomia entre texto de 

partida e de chegada, por texto de chegada e de partida, mas sem primazia de um sobre o 

outro. O texto de chegada passa a apontar o modo de significar, a forma significante do texto 

de partida. Entretanto, com isso, não quer dizer que este ocupará a posição de centro a ele 

antes proporcionada. Em conseguência, o texto de chegada relativiza certezas que também 

eram entendidas pelo significado de uma palavra, ou de um texto, na língua de partida, de 

forma fixa e intata, ao traduzir o leque de associações que se tende a transformar radicalmente 

como resultante da comunidade cultural do leitor-tradutor. Portanto, o texto de chegada 

admite uma “verdade”- segundo Derrida na qual o sentido e a letra não se dissociam. De tal 

modo, o texto de chegada, como diria Arrojo, relativamente está vinculado “a sua condição de 

produtor de significados.” (ARROJO, 2003, p. 24). Isso se constata pela seguinte explicação: 

 
O texto, como o signo, deixa de ser a representação “fiel” de um objeto estável que 
passa existir fora do labirinto infinito da linguagem e passa a ser uma máquina de 
significados em potencial. A imagem exemplar do texto “original” deixa de ser, 
portanto, a de uma sequência de vagões que contêm uma carga determinável e 
totalmente resgatável. Ao invés de considerarmos o texto, ou o signo, como um 
receptáculo em que algum “conteúdo” possa ser depositado e mantido sob controle, 
proponho que sua imagem exemplar passe a ser a de um palimpsesto [...] texto que 
se apaga, em cada comunidade cultural e em cada época, para dar lugar a outra 
escritura (ou interpretação, ou leitura, ou tradução) do “mesmo” texto. (ARROJO, 
2003, p. 23-24). 

 
Por conseguinte, ao redefinir o texto de partida, no sentido de valorizar o de chegada, 

ela o apresenta como algo novo que, por sua vez, não se mostra como um conjunto de 

significados fixos, encontrados no texto, que podem ser transportados no seu contexto 

completo de sentido, mas como qualquer texto literário ou não, que deverá ser determinado a 

partir de uma leitura, interpretação que se decide privilegiar. Daí, de acordo com os estudos 

pós-estruturalistas de Arrojo, originalidade associa-se à questão de fidelidade, principalmente 

quando afirma que: 
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É impossível resgatar integralmente as intenções e o universo de um autor, 
exatamente porque essas intenções e esse universo serão sempre, inevitavelmente, 
nossa visão daquilo que possam ter sido. [...] O foco interpretativo é transferido do 
texto, como receptáculo da intenção “original” do autor, para o intérprete, o leitor, 
ou o tradutor. Isso não significa, absolutamente, que devemos ignorar ou 
desconsiderar o que sabemos a respeito de um autor e de seu universo quando lemos 
ou traduzimos um texto. Significa que mesmo que tivermos como único objetivo o 
resgate das intenções originais de um determinado autor, o que somente podemos 
atingir em nossa leitura ou tradução é expressar nossa visão desse autor e de suas 
intenções.[...] tradução de qualquer texto poético ou não, será fiel não ao 
texto”original”, mas àquilo que consideramos ser o texto “original”, àquilo que 
consideramos constituí-lo, ou seja, à nossa interpretação do texto de partida, que 
será, como já sugerimos, sempre produto daquilo que somos, sentimos e pensamos. 
(ARROJO, 2003, p. 40-41, 44). 

 
 Arrojo retoma o pensamento neoclássico em que o leitor-tradutor faz modificações 

mediadas por suas disposições, suas concepções de vida, seu contexto histórico e social, 

buscando diferentes estratégias que melhor lhe convém para superar as dificuldades que a 

diferença entre as línguas implica. O que importa para a questão da fidelidade, nos termos 

contemporâneo do desconstrutivismo, é construir uma interpretação que possa apresentar o 

texto de chegada com elementos do de partida. Portanto, fidelidade, nos estudos de Arrojo, 

apresenta a marca de leitor-tradutor, ou seja, de sua localização no tempo e no espaço, além 

das características da comunidade interpretativa, ao estilo de Stanley Fish. Dessa reflexão 

teórica sobre a concepção de fidelidade na tradução, o leitor-tradutor passa a ser 

contextualizado como mediador entre dois mundos portadores de elementos nacionalistas 

distintos e,  ao elaborar seu texto, torna-se “visível”.  

 Contudo o modo tradicional de se ver o tradutor continua abertamente difundido. 

Neste sentido, o tradutor não passa de um trabalhador textual, sem grandes considerações e, 

geralmente, colocado em uma posição fora de qualquer possibilidade de criatividade e de 

reconhecimento público, além de ter o dever de se manter invisível e servir ao texto de partida 

e à transposição das intenções e do universo do autor, para que assim possa proteger a 

sacralidade, o poder quase divino da obra. Sua missão é repetir o significado sem deixar suas 

próprias marcas.  

Diferentemente, na visão de Arrojo e de outros teóricos pós-modernos, o papel do 

tradutor possui caráter modificado, e fundamentado à luz das ideias benjaminianas e 

derridanianas, evidenciando que, por mais que o tradutor se esforce, não será possível definir 

a totalidade do significado único e preciso de um texto, como também a perfeição de um 

significado com a intenção e o universo de um autor. Também adversa à perspectiva 

tradicional, Arrojo foca sua atenção no papel do leitor-tradutor como do “leitor que deixa de 

ser um simples “receptor”: o passivo decodificador de significados idealizado pelo 
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logocentrismo passa a se conscientizar de sua interferência autoral nos textos que lê.” 

(ARROJO, 2003, p. 38) Assim, o leitor-tradutor, ao construir sua leitura e interpretação 

coloca-se presente e criador de significado que vai se desdobrar dentro de outra comunidade 

cultural. Consciente de seu papel de leitor-tradutor por meio de suas interpretações, ele 

reconstrói o seu próprio texto, no caso da tradução, um texto em outra língua. Portanto, na 

linha desconstrutivista, o papel do tradutor torna-se o de autoria, uma vez que é ele quem 

decide sobre as diferentes escolhas empregadas na sua escrita por meio de sua própria leitura, 

interpretação. Sabe-se também que a compreensão lexical do texto de partida não garante um 

sucesso no ato tradutório, que o texto não possui um leque de significados únicos, mas 

variadas escolhas. O tradutor pode operar sobre o seu texto que passa a existir em um outro 

contexto histórico, social e cultural da leitura que está sendo processada. 

Entre os teóricos brasileiros que se aprofundaram na abordagem pós-estruturalista, em 

direção ao discurso pós-colonial, encontra-se Else Vieira. Em sua tese de doutorado, Por uma 

teoria pós-moderna da tradução (1992), ela percorre várias teorias tradutológicas 

contemporâneas, procurando explicação para a negação de uma tradução que delimita os 

conteúdos e os limites do texto de partida, e assim defende a questão antropofágica das 

traduções brasileiras dos irmãos Campos. A apropriação desse projeto antropófago na 

produção da tradução literária foi difundido por Else Vieira. Ela demonstrou em seus escritos 

as práticas de recriar o texto de partida com as intervenções devoradoras, o que veio a se 

constituir como uma reflexão teórica sobre a tradução no Brasil.  

Em defesa dessa teoria da tradução, a autora vem publicando diversos artigos, e em 

seu texto Liberating calibans: readings of antropofagia and Haroldo de Campos poetics of 

transcreation (1999) relata com eficácia a prática dos irmãos Campos por meio da metáfora 

antropofagia ou canibalismo e expõe o Manifesto antropófago, surgido no ano de 1928 com 

Oswald de Andrade, que muito contribuiu para uma reavaliação da história da literatura 

brasileira, porém de envolvente caráter político. Apesar de essa abordagem ter uma 

ressonância política, o trabalho de tradução literária dos irmãos Campos se apropria mais das 

questões da informação estética.  
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2.3.2 Da poética da desconstrução ao enfoque da tradução visível de Venuti 

 

 

 Pode-se dizer que as reflexões sobre tradução no Brasil integram algumas das 

tendências diversas da proposta do teórico estadunidense Lawrence Venuti. A começar por 

ressaltar o papel do tradutor que, ao expor o seu ato tradutológico, faz o leitor perceber que 

não se trata de uma obra original. O tradutor conservou o caráter estrangeiro, os resquícios da 

língua de partida presentes na língua de chegada. Essa postura do teórico Venuti rejeita 

qualquer igualdade linguística entre os textos de partida e de chegada, e defende um processo 

de escolhas interpretativas. Com isso, pauta suas práticas e teorias em noções dicotômicas 

com as de visibilidade/invisibilidade, valorizando as intervenções do tradutor em sua tarefa. 

Essa dicotomia é de maior relevância em sua teoria da tradução, pois apresenta a noção de 

visibilidade como lugar de diferença cultural e não de hegemonia. Lawrence Venuti, além do 

mais, expõe estratégias, inscritas em soluções discursivas específicas, para combater a 

fluência, a prática invisível da tradução adotada dentro da cultura anglo-americana. Essas 

ideias surgem como um dos pontos de reflexão em diversos debates sobre estudos da tradução, 

em ensaios das brasileiras Rosemary Arrojo (2003) e Else Vieira (1996). 

 Ao se opor à invisibilidade da atividade do tradutor e à fluência no texto de chegada, 

Lawrence Venuti (1995) aborda as colocações feitas por Schleiermacher (2001) no ensaio já 

citado neste estudo, e assim justifica sua opção por reproduzir as qualidades formais dos 

elementos estilísticos, lexicais ou rítmicos da obra original. Ao defender a inclusão dos 

elementos da língua estrangeira na cultura de chegada, tenta harmonizar as línguas distintas, e 

valorizar o tradutor. Lawrence Venuti (2000) apresenta o uso da estratégia estrangeirizante no 

texto de chegada como modo de lutar contra as relações culturais hegemônicas. Segundo ele, 

esse modo de traduzir possui suas origens na tradição alemã, que se interessava pelas 

literaturas estrangeiras e, ao traduzi-las, não as adapta nem à língua nem à cultura de chegada, 

alegando que o aspecto estrangeiro conservado traz benefício ao leitor. Propõe essa prática 

tradutória contrária à tradição etnocêntrica, para fazer com que a tradução não apresente 

nenhum efeito de transparência, mas de opacidade, tornando, então, o tradutor visível por 

meio desse tipo de intervenções. 

 Essa estratégia confronta a abordagem tradicional e assimilativa do texto estrangeiro, 

denominada pelo autor como domesticalizante e bem comum na cultura anglo-americana. A 

literatura traduzida não tem muita relevância nessa sociedade, por isso, quanto mais se 

aproximar da língua inglesa, mais fluente e original será o texto de chegada. Traduzir passa a 
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ser uma tarefa de substituir as diferenças linguística e cultural do texto estrangeiro, dando a 

impressão ilusória de que se está lendo o texto de partida. E o leitor adquire, então, a sensação 

de familiaridade com as coisas estrangeiras. Tal tradução é reprovada por Venuti, pois reforça 

a língua e a cultura do texto de chegada e mascara os valores do de partida. 

 Outro aspecto relevante nas considerações do teórico, para este estudo, é sua proposta 

de uma ética que não ignore as diferenças culturais e linguísticas, e para que de tal modo a 

estranheza da língua e da cultura do texto de partida deva ser incorporada à língua e à cultura 

do de chegada, evitando os “escândalos” da tradução dentro da cultura anglo-americana. 

Como exemplo, tem-se o combate do autor Venuti contra a homogeneidade do dialeto para o 

inglês padrão, e sua ação a favor do respeito aos traços estilísticos do texto de partida, por 

meio de escolhas específicas do discurso, afirmando-se que: “[...] a boa tradução é a 

minorização: libera o resíduo ao cultivar o discurso heterogêneo, abrindo o dialeto-padrão e 

os cânones literários para aquilo que é estrangeiro para eles mesmos, para o subpadrão e para 

marginal.” (VENUTI, 2002, p. 28). 

 Segundo Venuti, os elementos residuais chamados de minorizantes deixam suas 

marcas linguísticas e culturais no texto de chegada e apresentam um efeito subversivo para se 

opor à hegemonia da língua inglesa. Portanto, essa teoria sobre resíduos pode ser vista como 

de grande mérito no estudo comparativo-descritivo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

uma vez que essa obra se destaca por apresentar o elemento minorizante de marca cultural, ou 

seja, o dialeto de classe social, histórica e cultural do século XIX. 

 

 

2.4 Ponderações dos estudos da recepção acerca da tradução literária 

 

 

 Das reflexões pós-estruturalistas, o pensamento desconstrutivista do francês Jacques 

Derrida, valorizando o tradutor/leitor e o texto traduzido foi de grande representatividade para 

os teóricos brasileiros engajados no movimento antropofágico e para todos os outros, contra o 

essencialismo. Essa linha também contextualiza a teoria de recepção, no sentido de dar vida 

ao texto de chegada, onde se reintroduzem as marcas históricas e o reconhecimento do tópico 

de visibilidade do tradutor, oferecendo mecanismos para se observar a interação da obra com 

o público leitor. O pensamento teórico da recepção, basicamente, divide-se entre Hans Robert 

Jauss e Wolfgang Iser, por proporcionarem contribuições ao estudo da tradução em termos 

estratégicos, como o modo em que o tradutor/ leitor tem-se revelado na operação textual que, 
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de acordo com Jauss, está contida por um horizonte de expectativa; e Iser pelo repertório. 

Esse conceito de repertório, segundo Iser, “consiste na recodificação das normas sociais e 

históricas, e permite ao leitor contemporâneo perceber o que ele não percebe no cotidiano, e 

também as gerações subsequentes apreenderem uma realidade alheia à sua.” (ISER apud 

VIEIRA, 1992, p. 114). Tanto o horizonte de expectativa quanto o repertório são 

procedimentos compostos de convenções que abordam normas cuja ideia de interpretação 

preveem categorias literárias e extraliterárias, referentes ao leitor e à formação discursiva na 

sociedade em que o texto de chegada está inserido. Esse processo da interpretação que a obra 

produz no leitor, como reação de sua recepção, demonstra a preocupação analisada pela 

hermenêutica quanto à resposta pública ao texto. Nesse sentido, pondera Antoine Compagnon: 

 
Os trabalhos desse gênero se repartem em duas grandes categorias: por um lado, os 
que dizem respeito à fenomenologia do ato individual de leitura (originalmente em 
Roman Ingarden, depois em Wolfgang Iser); por outro lado, aqueles que se 
interessam pela hermenêutica da resposta pública ao texto (em Gadamer e 
particularmente Hans Robert Jauss). (COMPAGNON, 2006, p. 148). 

 
Dessa abordagem, deduz-se a ampliação do pensamento sobre os processos 

tradutológicos, respaldando recente estudo da Hermenêutica da tradução e da reflexão sobre a 

teoria e a prática da tradução, os quais contribuem para compreender a descrição do percurso 

sociocultural e histórico dos textos traduzidos, nesta pesquisa sobre as traduções da obra 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Consideram-se os discursos que refletem os caminhos da 

repercussão da referida obra na língua inglesa, analisando-se os elementos verbais 

encontrados nos textos traduzidos, ou seja, os paratextos inseridos na obra e fora dela que 

estabelecem sentidos para ampliar o escopo, estudado na macroanálise, que focaliza as 

considerações sociais e históricas, vinculadas aos fatores culturais. 

 Assim, uma estética pautada na recepção e que implica a relação texto e leitor, 

projetada conforme os discursos limiares de um processo demonstrativo do sentido trazido 

pelo público leitor de uma determinada sociedade, coloca o texto de chegada vinculado às 

normas e aos valores extratextuais. Esses tipos de discursos das fontes textuais são designados 

por Gérard Genette como paratextuais, ou seja, “acompanhamento(s), de extensão e conduta 

variáveis,... aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, 

e de maneira mais geral ao público.” (GENETTE, 2009, p. 9). O autor acrescenta que os 

paratextos podem ser divididos em peritextos, aqueles discursos intrínsecos como prefácio, 

título, subtítulo, capa etc.; e em epitextos, aqueles extrínsecos ao texto, transmitidos por meio 

de apreciações na imprensa (resenhas, palestras etc.); ou particulares como cartas, diários, etc., 

enfim os textos críticos do público leitor. Essas variações de formações discursivas interligam 
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o texto de partida com o seu leitor, e demonstram, no ato de leitura, variadas situações 

históricas que permitem observar a tradução e as ideologias específicas da sociedade que 

intervêm na tarefa do tradutor.  

 Portanto, para se analisar os fatores extraliterários, deve-se estudar os discursos que 

comprovam uma interpretação, neste caso, da sociedade anglo-americana, a história da 

recepção da obra e, assim, tem-se o que André Lefevere chama das diferentes formas de sua 

reescrita. Reescritura, para Lefevere, além de ser a tradução, de forma óbvia, estabelece 

também uma atividade típica “entre leitores profissionais e não profissionais, entre as 

instituições de educação e a sociedade como um todo.” (LEFEVERE, 2007, p. 17). O foco 

deste estudo de Lefevere está no leitor profissional, crítico literário e historiador, que elabora 

discursos críticos reveladores de problemas do texto de partida, que são de grande 

importância para analisar o texto de chegada. A reescritura é produzida a serviço do poder 

(pessoa, instituição), buscando adaptar-se à ideologia e poetologia de certa sociedade. É 

encontrada em tipos de discursos como: resenhas em jornais e revistas especializadas, artigos 

críticos, trabalhos de edição de textos e na história literária. Todos esses aspectos de 

reescritura são manipulações que influenciam a produção das traduções e, ainda, conforme 

Lefevere, tanto “no passado, assim como no pressente criaram imagens de um escritor, de 

uma obra, de um período, de um gênero e, às vezes, de toda uma literatura.” (LEFEERE, 2007, 

p. 18) Por intervenção da reescrita dos reescritores (intérpretes, críticos, revisores, professores 

de literatura entre outros), pode-se obter as condições de crescimento de uma literatura por 

meio do seu contexto. 

 Reconstruir a história das duas traduções de Grossman e Rabassa, por meio dos 

paratextos, dos tipos peritexto e epitexto, revela informações selecionadas e produzidas de 

acordo com o período e as condições em que o ato tradutório ocorreu na sociedade de chegada 

em tempos diversos (1952 e 1997). Essa maneira de dar atenção especial ao macrocontexto, 

ou seja, de estudar as relações de diálogo fornecidas pelos paratextos contextualiza os textos 

traduzidos na sociedade receptora. E com esses dados, a teoria da recepção põe em cena um 

dos focos desta pesquisa por meio da macroanálise. De tal modo, a noção de texto é 

desenvolvida pela de contexto, o qual oferece um conjunto dos elementos paratextuais que 

fazem parte da bagagem trazida pelo leitor. Isto é, pelo chamado “horizonte de expectativas” 

por Jauss que compreende como o texto é lido, com a experiência de leitura, e assimilado nos 

diferentes momentos socioculturais e históricos em que ele é produzido, ou seja, nos modos 

de inserção dele no mercado ou no sistema literário. 
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Esse modo de entender os elementos paratextuais, como etapas da história da recepção 

da obra machadiana, apresenta embasamentos em comum com a adaptação do esquema 

descritivo de Lambert e van Gorp, adotado como modelo nesta pesquisa, para refletir e 

explicar a recepção, as características textuais, entre outras, das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. Sendo assim, é possível empreender uma análise dos paratextos com base nos 

peritextos e epitextos visando traçar e esclarecer muitas questões relativas às condições de 

produção das traduções, mais especificamente da obra machadiana em evidência, almejando 

identificar a recepção que as veicula na língua inglesa, obtendo, portanto, diretrizes para a 

análise comparativo-descritivo das traduções. 

 

 

2.5 Percurso teórico dos estudos da tradução realizados na linguagem da tradução  

 

 

 Ao considerar a trajetória dos estudos da tradução, realçou-se que estes surgiram em 

épocas remotas, tendo sido bem discutido o processo na Idade Média, mas, certamente, nas 

duas últimas décadas do século XX que se firmaram análises e críticas norteadoras desse 

procedimento adotado neste estudo, que permite colocar mais e mais textos em permanente 

diálogo com as culturas, tanto quando de chegada como de partida. 

 

 

2.5.1 Análise microestrutural incorporada nos estudos descritivos da tradução 

 

 

Ao demonstrar a proposta dos estudos da recepção, que contextualiza a tradução, 

observa-se que se tratou da interpretação do conteúdo do ato tradutório por meio de uma 

busca de conjunto de textos em torno do elemento principal – paratextos – no sentido de 

observar as decisões de escolhas tradutórias adotadas pelos tradutores, e como estas fornecem 

diretrizes, conforme os diferentes períodos históricos. Além disso, pode-se conferir, pelos 

epitextos, o modo como a obra de Machado de Assis tem sido inserida no polissistema de 

língua inglesa. 

 Pretende-se agora voltar para os textos de chegada propriamente ditos e, portanto, 

assumir o estudo da análise microestrutural (recursos estilísticos e linguísticos), que 
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identifique as estratégias tradutórias empregadas na transposição das Memórias Póstumas de 

Brás Cubas pelos tradutores William Grossman e Gregory Rabassa. 

 Para tal, utiliza-se a ordenação metodológica de Mona Baker (1992), apresentada na 

obra In other words: a course book on translation, em que a análise comparativa dos corpora 

dos textos de chegada e de partida é empregada para se verificar as decisões de escolhas feitas 

pelos tradutores. Nesse sentido, em defesa da importância da linguística para a disciplina 

Estudos da tradução, a autora organiza a obra a partir da equivalência referente à palavra, aos 

sintagmas (colocações, locuções e expressões idiomáticas), considerando os três aspectos: 

gramatical, textual e pragmático. 

 Nos dias atuais, a abordagem linguística é de pouca proficuidade para os estudos da 

tradução. Entretanto, o modelo de base linguística desenvolvido por Mona Baker reconhece as 

questões tratadas no escopo dos estudos culturais, relativas à macroestrutura (noção dos 

contextos socioculturais e históricos), como mais uma complementação para mediar a análise 

linguística. Este estudo requer o arcabouço teórico de Baker, para com ele observar e 

identificar uma variedade de características linguísticas e de estilo dos tradutores e do autor. 

Para isso, os dados foram coletados para serem analisados nos textos de chegada em língua 

inglesa e o machadiano de partida, evidenciados nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Nesse exame dos cotejos, na perspectiva da organização de Baker, propõe-se oferecer a 

relação entre as traduções, ou seja, as novas interpretações do texto de partida surgidas das 

estratégias tradutórias, das decisões de escolhas linguísticas e estilísticas feitas pelos 

tradutores. 

Nesse campo de investigação de análise microestrutural (comparativa) e 

macroestrutural (descritiva), variados tipos de conceitos que envolvem o ato tradutório vêm 

sofrendo mudanças. Porém, a noção de equivalência continua ancorada na palavra e na frase, 

que são de grande relevância, e bem exposta na obra citada de Mona Baker. Ela defende que 

para se investigar a relação entre os textos de partida e de chegada, a noção de equivalência 

deveria significar alguma coisa como “in tune with what is deemed moral and ethically 

responsible from a particular narrative location” 3 (BAKER, 2008, p. 21), salientando que o 

termo é proeminente para uma análise comparativa realizada por meio de variados padrões 

linguísticos, atribuídos ao estilo do tradutor e do autor. Sabe-se que o termo é descartado entre 

alguns teóricos, porém Baker entende que, ao existir uma rejeição à noção de equivalência, 

                                                 
3 Obs.: Deste ponto em diante, sempre que necessário serão apresentadas traduções das transcrições da língua 

inglesa, sendo as notas de rodapé traduzidas pela pesquisadora deste estudo. Outrossim, as traduções 
evidenciadas no texto, com notas de rodapé da língua inglesa também são de autoria da pesquisadora. [...] “em 
sintonia com o que é julgado ser de responsabilidade ética e moral na posição de uma narrativa em especial”. 



43 
 

torna-se “very difficult to compare source and target texts… but we should take a more 

‘relaxed’ attitude to it, adopting different definitions of the term in different contexts.4” 

(BAKER, 2008, p. 22). No caso desta pesquisa, o conceito de equivalência é considerado 

funcional e relacional, para marcar a relação da tradução em um dado contexto e não apenas 

confrontar os textos de chegada aos de partida. 

Essas considerações foram feitas por Baker em uma entrevista concedida ao colega 

Andrew Chesterman, sob o título Ethics of renarration (BAKER, 2008), na qual declara não 

se encontrar engajada em nenhuma linha teórica ou grupo em particular, ou a pessoa de algum 

teórico. Contudo, Baker admira muito Maria Tymoczko, como também, além de outros, as 

ideias de Michael Halliday (1978) e Hatim e Mason (1990). Ou seja, as propostas elaboradas 

sobre a descrição do contexto situacional, sob a análise semiótica, em especial a análise do 

discurso e da pragmática, sustentam a tarefa do tradutor em termos de observação da 

linguagem na cultura de chegada, principalmente no campo de observação exclusiva das 

marcas culturais. Ao se harmonizar com as reflexões desses teóricos, Baker convalida a 

presente pesquisa no arcabouço teórico da abordagem de estudos descritivos da tradução. 

Proporciona mais recursos de análise, para se observar e identificar a linguagem traduzida em 

diferentes níveis e suas características, que podem ser atribuídas ao estilo do tradutor, à língua 

de partida e ao estilo do autor, além de retomar e colocar em interação os contextos 

socioculturais e históricos. Ressaltando a conscientização desses tipos de contextos, Baker 

reconhece a tradução como um espaço com diversas variáveis que devem ter aceitação na 

cultura de chegada. Portanto, além de sua base linguística, toma por apoio a importância das 

contribuições de Even-zohar, da teoria polissistêmica e, sobretudo, as normas de tradução de 

Gideon Toury. 

 

 

2.5.2 Teoria dos polissistemas ou estudo dos polissistemas 

 

 

Essa teoria contradiz o sistema linguístico prescritivo, ou seja, “não oferece um 

modelo teórico acolhedor em sua causa própria, mas proporciona instrução variada, adquirida, 

                                                 
4 “muito difícil comparar os textos fonte e alvo, mas devemos ter uma atitude mais descansada em relação a esta 

noção, adotando definições diferentes do termo em contextos diferentes.”  
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sobretudo, pela leitura, ideias e ferramentas que permitirão uma análise sistêmica mais e 

melhor dos fenômenos tradutório, literário e cultural.” 5 (LAMBERT, 1995, p.115). 

 

 

2.5.2.1 Even-Zohar e sua abordagem funcional  
 

 

A teoria do polissistema defende o reconhecimento oficial da pesquisa funcionalista, 

que amplia, nos estudos da tradução, um campo de integração interdisciplinar e estabelece que 

os textos de chegada não devem ser examinados de maneira simples em relação ao texto de 

partida, mas com base para análise de relações que implique todos os aspectos da língua de 

chegada, para demonstrar a posição que o papel da literatura traduzida ocupa dentro do 

sistema de chegada. Neste estudo, trata-se do sistema literário da língua anglófono. 

Com as ideias de polissistema, Itamar Even-Zohar, professor e pesquisador da 

universidade de Tel Aviv, elaborou uma análise funcional que privilegia a dinâmica das 

relações e orienta o desenvolvimento das pesquisas sobre tradução literária nos últimos 

tempos. Desde o início dos anos de 1970 que a teoria do polissistema vem sendo discutida em 

vários artigos, permitindo que esse paradigma teórico evoluísse para um campo denominado 

Estudos da tradução, que aponta para importância da tradução dentro da questão cultural. 

Even-zohar publicou uma série de ensaios sobre a concepção da teoria do polissistema, 

os quais estão reunidos na edição de Poetics Today: international journal for theory and 

analysis of literature and communication. Essa edição consta de versões mais inovadoras de 

seus textos, escritos nos anos de 1969 até a década de1990. Segundo esse crítico, estudar os 

fenômenos semióticos, tais como cultura, linguagem, literatura e sociedade como sistema, 

permite verificar que eles não são conglomerados de elementos díspares, mas agregados 

dinâmicos. E quando tomados sob análise, propõem uma abordagem funcionalista 

fundamentada em uma rede de relações que abre caminho para detecção das leis gerais que 

governam a complexidade e a diversidade dos fenômenos, ao invés de apenas registrá-los e 

classificá-los. 

Desse modo, tornou-se possível explicar que em um sistema não há separação entre “a 

teoria do sistema estático” e a “teoria do sistema dinâmico”. Ainda, segundo Even-Zohar, a 

teoria do sistema estático foi erroneamente identificada como a única abordagem funcional e 

                                                 
5 [...] was not at all to offer an attractive theoretical model for its own sake but to provide scholarship with concepts 

and tools that allow a better and more systematic analysis of translational, literary or cultural phenomena. 
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estrutural, e cita a escola linguística de Genebra, em particular os estudos de Saussure, que 

eliminaram dos estudos linguísticos uma análise extrassistêmica, mais precisamente os 

aspectos históricos dos sistemas. 

No entanto, ao defender a não separação entre os sistemas, Even-Zohar desenvolve o 

modelo de polissistema, associando-o à ideia de heterogeneidade, estrutura aberta, e admite 

que: 

 
[...] muito raramente um unissistema, mas é necessariamente, um polissistema, um 
sistema múltiplo um sistema de vários elementos que se sobrepõe um ao outro 
parcialmente, utilizando diferentes opções simultaneamente, mas que ainda está 
funcionando como um todo estruturado cujos membros são interdependentes. 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 11) 6 

 
 Assim, compreende-se que o termo polissistema explica os aspectos históricos e as 

condições de operação de um sistema no tempo, diferentemente do sistema estático que 

valoriza o estudo de textos no eixo sincrônico. Ao cunhar o termo polissistema, Even-Zohar 

defende um modelo dinâmico, heterogêneo e historicista, como uma rede de relações tanto 

sincrônica quanto diacrônica, que ressalta a historicidade do sistema. Essa integração passa a 

oferecer uma compreensão adequada de qualquer campo semiótico. Portanto, para Even-

Zohar, um sistema semiótico não consiste apenas de abordagem sincrônica ou diacrônica.  

 Esse crítico sempre expõe que a maioria das hipóteses dos estudos do polissistema 

podem ser trilhadas pelos caminhos dos trabalhos dos formalistas russos e particularmente 

pelos escritos de Jurij Tynjanov, em 1928. Apesar de os formalistas e Tynjanov não terem 

iniciado suas teorias com base na prática da tradução, Even-Zohar busca estudar a noção de 

sistema desse grupo, contudo adverte que o uso da palavra sistema pode ser tanto  

 
[...] uma rede de relações fechada, em que os membros recebem suas funções e os 
seus valores por meio de relações opostas, quanto à ideia de uma estrutura aberta 
composta por várias redes de relações que se manifestam simultaneamente com 
outras, então o termo “sistema” é apropriado e adequado. (EVEN-ZOHAR, 1990, 
p.12)7 

 
 Dessa noção de sistema, pode-se fazer uma correlação com a abordagem sistêmico-

funcional de Michael Halliday (2002), em que sua visão de linguagem é como um sistema de  

                                                 
6 [...] very rarely a uni-system but is, necessarily, a polysystem--a multiple sys- tem, a system of various systems 

which intersect with each other and partly overlap, using concurrently different options, yet functioning as one 
structured whole, whose members are interdependent. (1990, p. 11) 

7 If by "system" one is prepared to understand both the idea of a closed set-of-relations, in which the members 
receive their values through their respective oppositions, and the idea of an open structure consisting of several 
such concurrent nets-of-relations, then the term "system" is appropriate and quite adequate”. (1990, p. 12) 
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significação governada por regras gerais de integração, subjacentes à sociedade, que orientam 

uma rede de relações de significados relevantes no contexto de cultura. Essa visão de 

linguagem será retomada no quinto capítulo, Tradução em comparação descritiva. 

 Como se pôde demonstrar, a adoção do conceito de sistema implica que os fenômenos 

semióticos podem ser observados, descritos por elementos nos quais suas funções e seus 

valores podem ser definidos por meio de relações adversas que geram uma tensão que 

impulsiona a evolução do sistema. Dessas relações opostas, gera uma tensão contínua entre os 

aspectos dinâmicos que correspondem à posição em que a literatura traduzida deva ocupar em 

um sistema dentro do polissistema literário e, portanto, proporcionar sempre uma luta de 

dominação entre os modelos central e periférico, entre as obras canonizada e não canonizada, 

entre as forças inovadora e conservadora. 

 Quando a literatura traduzida constitui uma força inovadora, designada primária, 

constroem-se modelos que derivam de leis gerais regidas pelos modelos da literatura central 

do polissistema, por meio da inclusão de novos elementos (nova linguagem poética, novas 

formas métricas, técnicas, entre outras). Por conseguinte, esses fatos agregam-se ao 

desenvolvimento histórico de determinada literatura. Por outro lado, tem-se uma literatura 

traduzida construída por uma força conservadora. Essa força conservadora ou dita secundária 

não transgride as normas estabelecidas por um sistema mais influente. Assim sendo, o texto 

de partida acomoda-se no sistema da língua de chegada. 

 Outro requisito fundamental para se observar o funcionamento do polissistema de 

literatura traduzida depende do que acontece entre a posição dos modelos periférico e central 

no polissistema literário. Em geral, os modelos periféricos, comuns na literatura traduzida, são 

submissos às normas estabelecidas pelo cânone literário, afastando-se, portanto, dos modelos 

da cultura de origem para se ajustarem aos da cultura de chegada. Quando a tradução é 

identificada como central no polissistema literário, seu papel se torna mais evidente em certa 

literatura, associa-se aos aspectos históricos e introduz tendências vindas de fora do país. 

Nessa relação de oposição centro-periferia, os fenômenos são levados do centro para a 

periferia ou vice-versa, por meio de movimentos centrífugos e centrípetos. É nessa troca de 

posição que a literatura evolui. 

 Por fim, as diferenças entre as obras canonizadas e não canonizadas. Essa hipótese do 

polissistema sob a questão do cânone está vinculada tanto à investigação da sincronia quanto 

a da diacronia, ou, como Even-Zohar prefere, a uma abordagem sincronística das relações 

literárias. Os textos canonizados estrato central do polissistema são legitimados pelo grupo 

que dita as normas no sistema literário, enquanto os textos considerados não canonizados são 
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ilegitimados, não disputam lugar na literatura do sistema de chegada. Consequentemente, em 

análise que tenha relação de oposição, pode-se identificar, no caso das obras antigas, as 

variações de sua manutenção no cânone, ao longo do tempo, como também a sua evolução de 

modelo canonizado. 

 Dessas relações de oposição, pode-se dizer que o arcabouço teórico demonstrado por 

Even-Zohar, embasado no polissistema, fornece uma rede de relações fechadas e abertas para 

acomodar os estudos descritivos da literatura, como também para o campo dos Estudos da 

tradução, esclarecer junto à literatura receptora, o princípio de seleção distanciada ou 

aproximada do centro do sistema e adoção de normas, estratégias específicas escolhidas da 

relação com o outro. 

Isso pode ser comprovado na prática, observando-se se tais relações mencionadas 

poderão esclarecer como os textos traduzidos das Memórias Póstumas de Brás Cubas se 

encontram na literatura receptora, e se a posição deles se apresenta distanciada ou aproximada 

do centro do sistema anglófono. 

 

 

2.5.2.2 Gideon Toury: traduções são fatos do sistema-alvo 
 

 

 Um dos modelos mais significativo desenvolvido a partir da teoria dos polissistemas 

localiza-se na teoria descritiva de Toury (1995), que enfatiza a posição dos textos traduzidos 

no sistema receptor e desenvolve um método explícito para proceder à descrição das relações 

tradutórias entre os textos de chegada e de partida, e estabelecer uma hierarquia de fatores 

interligados. Portanto, um modelo que não julgue a versão final, mas que ajude explicar os 

fenômenos em que ocorreu o ato tradutório e os procedimentos dos tradutores, os quais estão 

condicionados ao contexto sociocultural em que se traduz. 

Para isso, Toury (1995) introduziu aos estudos das traduções literárias leis que chamou 

de normas de tradução, para ressaltar padrões comportamentais que dizem respeito aos textos 

traduzidos observáveis no sistema alvo, e aqueles relacionados com as estratégias tradutórias 

observáveis pelas escolhas dos tradutores, por meio de trechos traduzidos e de seus elementos 

representativos. 

Na segunda parte de sua obra Descriptive translation studies and beyond, publicada 

em 1995, consta o capítulo 2, que aborda a natureza e o papel das normas de tradução, que 
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influenciam o processo tradutório na designação do texto traduzido. Toury associa à sua teoria 

dois respeitáveis conceitos: de teleologia e de norma. 

A vertente teleológica nega a validade das questões de gênese, isto é, da visão 

tradicional da tradução, sustentada por uma causa platônica, que argumenta ser boa a tradução, 

conforme sua relação com o original. Ao desprezar essa visão essencialista, sua teoria passa a 

sintonizar com as ideias pós-modernas, as quais estão vinculadas aos textos traduzidos como 

evento do sistema receptor, ou seja, ao poder soberano e independente do polo receptor. E, 

portanto, para se pesquisar as realidades envolvidas no ato tradutório, que determinar o lugar 

sistêmico que os textos de chegada ocupam na cultura receptora, para em seguida entender as 

relações tradutórias, as operações de transferências, ou seja, as estratégias tradutórias que os 

tradutores recorreram e das condições socioculturais em que certa cultura alvo está envolvida 

em um específico momento histórico. 

A concepção de norma tradutória, outro pensamento central de Toury, tem como base 

fundamentos da sociologia e da psicologia social, de que o estudioso lança mão para defini-la 

como  

[...] a tradução de valores gerais e ideias compartilhadas por uma determinada 
comunidade – com relação ao que é certo e errado, adequado e inadequado – em 
instruções de desempenho apropriado e aplicável a situações particulares, 
especificando o que está prescrito e proibido, tão bem como o que é tolerado e 
permitido em uma dada dimensão comportamental8. (TOURY, 1995, p. 54-55). 

 
 Desse modo, Toury argumenta que cada indivíduo adquire os valores compartilhados 

em sua comunidade ao longo de sua socialização, que implica alguma consequência, no 

contexto dos dois sistemas envolvidos como negativa ou positiva, quando as decisões 

tradutórias não são seguidas. No geral, as normas não são fenômenos evidentes, daí pode-se 

reconhecê-las com regularidade variada. Nessa busca do teórico por normas a serem seguidas 

nos textos traduzidos, a função é avaliar os padrões comportamentais e sua recepção em 

culturas e épocas diferentes, pois, sempre que uma obra é traduzida, há variados propósitos.

 Para Toury, as normas são as relações tradutórias que os tradutores selecionam em um 

dado contexto sociocultural para aplicá-las aos textos traduzidos, e assim estabelecer e manter 

a forma de comportamento social, caracterizado pelo “horizonte de expectativas” do tradutor 

na cultura de chegada. Consequentemente, como não há regularidade no comportamento 

humano, Toury deixa claro que também as normas se distinguem em grande variedade de 

                                                 
8 [...] the translation of general values or ideas shared by a community – as to what is right and wrong, adequate 

and inadequate – into performance instructions appropriate for and applicable to particular situations, 
specifying what is prescribed and forbidden as well as what is tolerated and permitted in a certain behavioural 
dimension. 
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procedimentos divergentes. Portanto, os tradutores podem ter uma gama de opções a serem 

seguidas, porém precisam saber lidar com elas. 

 Para isso, tal como Toury as introduz, contextualiza-as tanto aos textos traduzidos 

quanto ao processo tradutório, e faz distinguindo-as em três tipos: a) normas iniciais; b) 

normas preliminares, e c) normas operacionais. 

 Para determinar as normas iniciais, pode-se ressaltar a atividade individual do tradutor 

ao fazer uma escolha de base entre um dos sistemas envolvidos. A escolha, ou pode 

aproximar-se do texto de partida, introduzindo elementos linguísticos, estilísticos, culturais 

entre outros, estranhos ao sistema de chegada, optando, assim, por estratégia de adequação, ou 

distanciar do texto de partida, vincular às normas da língua e cultura de chegada para 

empregar a estratégia de aceitabilidade, cujas regras são adaptadas a um modelo preexistente 

no sistema de chegada. A partir dessas determinações que constituem a chamada norma 

inicial, a primeira tendência caracterizada como tradução adequada (source-oriented) permite 

ao leitor da cultura de chegada reconhecer as formas das estruturas linguísticas, estilísticas, 

opções de léxico, entre outras, como sendo de um texto traduzido, sem ter tido acesso ao 

original. Contudo, o que se vê são grupos e instituições que detêm o poder em um sistema 

desejarem a manutenção das normas canônicas. No entanto, quando o tradutor possui certo 

prestígio, status de autoridade, no sistema, torna-se mais fácil adotar no seu texto a norma 

inicial de adequação. 

A segunda, caracterizada como tradução aceitável (target-oriented), o tradutor tende a 

fazer muito mais mudanças, no texto de partida, conforme as regras dominantes naquele 

sistema alvo. Assim, esse tipo de tradução “de alguma forma e em graus diferentes 

transformam o original. Aliás, a mera transposição nos eixos temporal e espacial imprime um 

novo estatuto ontológico ao texto original”. (VIEIRA, 1996, p. 133). O texto de partida serve 

apenas para desenvolver o texto de chegada, que é apresentado na cultura de chegada como 

uma versão do texto de partida, adaptado à língua e à cultura de chegada, pois os tradutores 

estão vinculados a uma determinada época e cultura. Assim sendo, Toury esclarece que não 

há uma regularidade absoluta, total, quanto às tomadas de decisões feitas pelos tradutores, 

uma vez que é complexo encontrar um texto traduzido inteiramente adequado ou aceitável. 

Entretanto, segundo Toury, “normas não devem somente ser consideradas para todos 

os tipos de tradução, mas também para todas as etapas do ato tradutório.9” (1995, p. 58). Para 

                                                 
9 Norms can be experted to operate not only in traslation of all kinds, but also at every stage in the translating event. 
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isso, deve-se distinguir mais dois tipos de normas já mencionadas: preliminares e 

operacionais. 

As normas preliminares estão relacionadas com dois conjuntos de considerações, 

frequentemente em interconexão. O primeiro informa a existência e a natureza vigente da 

política de tradução que especula sobre a seleção dos textos a serem traduzidos. Muitas vezes, 

o tradutor não é livre para escolher, e há ainda a questão da demanda pela tradução de uma 

obra por editores, agentes literários, respectivo ao consumo do público. O segundo conjunto 

refere-se ao fato de uma tradução ser direta ou indireta. A indireta diz respeito à língua do 

texto de partida não ser a língua do original. Acreditam alguns estudiosos de Machado de 

Assis que as suas traduções das obras de língua inglesa, das quais Shakespeare foi muito 

citado, foram feitas a partir da língua francesa. Uma reflexão sobre tradução direta e indireta 

leva à compreensão do nível de tolerância do sistema de chegada, de acordo com o 

comportamento humano sobre as traduções realizadas em uma língua de outro sistema que 

não pertença aos dois sistemas linguísticos envolvidos. As considerações das normas 

preliminares, diretas e indiretas, relevantes à ação dos elementos humanos, acabam 

especulando sobre as forças influentes, políticas e ideológicas no sistema de traduções da 

cultura receptora. 

As normas operacionais estão vinculadas às decisões feitas pelos tradutores durante o 

processo tradutório, envolvendo, portanto, o texto de partida e o de chegada, com suas 

respectivas normas de adequação ou aceitabilidade, ou ambas, afetando, então, a matriz do 

texto, como sua constituição textual e formulação verbal. Daí, as normas operacionais 

poderem ser divididas em matriciais e linguístico-textuais.  

As matriciais tratam da existência do material da língua de chegada empregado para 

substituir o material presente no texto de partida, sua localização, ou seja, a forma de 

distribuição vigente do material como acréscimos, alterações, omissões, e a segmentação 

textual. As normas linguístico-textuais governam a seleção do material, podendo tanto ser 

gerais, com algumas opções linguísticas, estilísticas lexicais com relação ao texto de partida, 

quanto particulares, que regulam a produção dos textos de chegada. 

Observa-se, pois, que o tradutor encontra várias opções de normas para serem seguidas. 

Muitas interagem nos sistemas, de forma concorrente e incompatível. Portanto, neste estudo, 

propõe-se reconstruir as normas para compreender o papel dos textos traduzidos, que se 

originam da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas no sistema anglo-americano. 

Para acompanhar as mudanças de normas, realiza-se uma análise descritiva e 

explicativa da obra em estudo, visando observar a recepção da obra na língua inglesa e o 
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processo tradutório, por meio de paratextos, dos aspectos linguísticos e textuais, para, então, 

definir como esta obra machadiana está inserida no polissistema alvo. 

A contextualização detalhada das normas estudadas é fundamental para se observar a 

obra machadiana e estabelecer relações entre os textos de chegada. Contudo, outros 

estudiosos da teoria dos polissistemas, José Lambert e Hendrik van Gorp (1985, p.42-53), 

sentindo falha nas abordagens teóricas e descritiva por uma sistematização dos textos 

traduzidos, e com suporte de um dos discípulos do criador da teoria, Toury, idealizaram um 

esquema descritivo para analisar o processo e os comportamentos sociais, ou seja, as normas 

do sistema alvo na compreensão dos textos de chegada. Esse modelo já foi descrito no 

capítulo introdutório ao dar início ao estudo, com intuito de expor o modelo teórico principal 

que oferece uma visão do polissistema literário da língua e cultura dos textos de chegada, que 

se encontra a obra de Machado de Assis. Não obstante, a maior parte da análise reincida sobre 

os textos traduzidos e o seu original. 

 

 

2.6 Quanto de escritor existe no tradutor 

 

 

O discurso sobre autoria, que acontece na teoria e na prática tradutológica de bases 

modernas provinda do século XVI, segundo Susan Bassnette, reflete-se nos estudos da 

tradução contemporânea. Desde a era clássica, Medieval até a renascentista, século XVI, que 

o processo da tradução se preocupa com o conceito de autoria e originalidade presentes nos 

discursos da maioria dos tradutores daquela época, quando a sociedade caracterizava suas 

tarefas como textos atuais e criativos, bem semelhante aos dizeres de Arrojo 

“metaforicamente [...] (como) o “palimpsesto” que passa a ser o texto que se apaga em cada 

comunidade cultural e em cada época, para dar lugar a outra escritura (ou interpretação, ou 

leitura, ou tradução) do “mesmo” texto.” (2003, p.23,24). Consequentemente passavam a 

possuir qualidades literárias no sistema cultural de chegada, pois, uma vez que os tradutores 

criadores com os seus novos textos entravam para o polissistema literário da cultura que 

estavam trabalhando, e assim influenciando-a e enriquecendo-a com sua contribuição, 

desaparecia a hegemonia de autoria do texto original. Segundo Bassnett, 
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A tradução não foi, de modo nenhum, uma actividade secundária: foi antes uma 
actividade primária, exercendo um poder modelador da vida intelectual da época e, 
por vezes, a figura do tradutor parece quase mais a do activista revolucionário do 
que a do servo de um autor ou texto original. (BASSNETT 2003, p. 103). 

 
 Ao falar dos tradutores renascentistas dotados de autoria, a referida autora mostra 

também uma característica importante que predominava no século XVI, a preocupação com a 

produção literária por meio do uso e do estilo de uma linguagem contemporânea que, se não 

com o mesmo nível de eloquência, pelo menos aproximado no sistema cultural de chegada. 

Isso induzia o status de autor a um tradutor. É o que informa Bassnett, sobre o acontecido 

com os poemas de Sir Thomas Wyatt, traduzidos dos sonetos de Petrarca entre outros que 

foram publicados com função de autor e não de tradutor, no sistema cultural de chegada. 

No entanto, o conceito de autoria original teve êxito e predominou no século XIX, 

juntamente com o surgimento de uma nacionalidade literária, que sacralizou o texto original, 

dificultando qualquer liberdade de escolhas tomadas pelos tradutores, no sentido de enfatizar 

uma prática de apagamento e invisibilidade dos tradutores que tinham o trabalho de servir ao 

autor. O tradutor era avaliado de modo negativo e inferior diante do autor e do original. 

Porém, na contemporaneidade, o que se discute é a superioridade de o tradutor ser 

reverenciado e respeitado. 

Toda a teoria básica do conceito de tradução, referente às discussões sobre autoria, 

surgiu a partir da década de 1960, principalmente das ideias contidas nos ensaios Torres de 

Babel, de Jacques Derrida, A morte do autor, de Roland Barthes e O que é um autor? de 

Michael Foucault (2009). Esses teóricos pós-estruturalistas começaram a desfazer a relação de 

dependência entre o texto de partida e o texto de chegada e consequentemente outras como a 

noção de autor e originalidade. Todos os teóricos analisados neste estudo pertencem a uma 

linha mais filológica dos formalistas russos que argumentam que, no processo tradutório, o 

texto de partida é transformado em outro, isto é, no texto de chegada, e construído a partir da 

leitura, das formas, do sentido, que se relacionam com as intenções comunicativas do autor-

tradutor e seu conjunto de suposições e características de sua comunidade interpretativa. Este 

termo cunhado por Stanley Fish e usado por Arrojo ao tratar das estratégias tradutórias em um 

contexto histórico e sociocultural do texto traduzido que, muitas vezes, não apresenta as 

mesmas intenções comunicativas do autor do texto original. 

A noção de autor está vinculada à de tradutor/leitor como uma pessoa livre para 

construir seu texto. Com isso, sobrevém a questão de autoria atribuída ao tradutor. Nessa 

reflexão, diferentemente da posição tradicional sobre tradução, valoriza-se o tradutor e a sua 

tarefa, além de reconhecê-lo como escritor, autor do texto de chegada, responsável pelas 
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liberdades tomadas ao fazer seu trabalho, a partir de sua comunidade interpretativa. Dentro 

dessa visão contestadora, lembra Rosemary Arrojo (2003, p.41) que, “quando um leitor 

“produz” um texto, sua interpretação não pode ser exclusivamente sua, da mesma forma que o 

escritor não pode ser o autor soberano do texto que escreve.” 

 Os teóricos de apoio desta pesquisa consideram que cada tradutor carrega uma visão 

de mundo marcada por elementos culturais entremeados na ordem de estruturação da língua, e 

que não deixam de manter uma relação com a forma de expressão dos componentes do 

conteúdo de certa obra que, raramente, ou nunca, envolve uma relação de igualdade, mas sim 

de aproximação. Aproximação determinada pelo tradutor para atender o seu objetivo na 

cultura em que trabalha, ou, lembrando Gideon Toury, adequação do texto de chegada em 

relação ao texto de partida. 

 Haroldo de Campos, de inspiração concretista, foi exemplo nos estudos da tradução. 

Condenou a visão tradicional da tradução, promovendo o texto traduzido enquanto obra 

literária, devorando as fronteiras entre os textos originais e traduzidos, dotando, assim, o 

tradutor como autor de nova criação literária. Essa postura pode ser equiparada à postura de 

Jacques Derrida e ainda ao ensaio A tarefa do tradutor (1923) de Walter Benjamim. Ao 

reconhecer as inspirações de Haroldo de Campos, Derrida o nomeia precursor das suas ideias 

desconstrutivistas, mencionando: 

 
E, no entanto, tudo o que possa significar a lei, o desejo também, a urgência mais 
aventurosa e mais audaciosa para mim, na ordem do pensamento, da escritura, da 
poesia – única fonte – no horizonte da literatura e, antes de tudo na intimidade da 
língua das línguas, a cada vez, tantas línguas em toda língua, sei que Haroldo teria 
tido acesso a ela como eu antes de mim, melhor que eu. Quer dizer que me esperava, 
já, do outro lado, tendo chegado antes de mim, o primeiro, na outra margem. 
(DERRIDA apud CAMPOS, 1997). 

 
 A concepção de trabalho desses teóricos é de caráter múltiplo, porém, quando se trata 

da pessoa e da atividade do tradutor, suas ideias passam a ter um novo enfoque no que diz 

respeito à participação ativa do tradutor na transformação de significados. Eles se preocupam 

em posicionar o tradutor de forma competente na sociedade e incentivá-lo a lutar para que 

suas escolhas tradutórias sejam mais visíveis, para, assim, firmar-se como autor de uma nova 

obra. 

 A imagem do tradutor como autor vem recebendo apoio referente à sua função ativa 

de tradutor como leitor. Função ativa, no sentido que dê ao leitor-tradutor suporte para 

projetar para seu texto infinitas possibilidades de interpretações, práticas interculturais na 

construção semântica do texto traduzido que se constitui por meio da transformação dos 



54 
 

significados. Assim, seu público irá se conscientizar da maior relação entre o texto de chegada 

e o processo de escrita do tradutor, e partir para procurar o que há de estrangeiro no texto. O 

teórico francês Roland Barthes apresenta apoio a essa nova visão com o ensaio A morte do 

autor (1968) que destitui a noção de autor como pai soberano e dono absoluto de seu texto: 

 
O Autor, quando se acredita nele, é sempre concebido como o passado do seu 
próprio livro: o livro e o autor colocam-se a si próprios numa mesma linha, 
distribuída como um antes e um depois: supõe se que o Autor alimenta o livro, quer 
dizer que existe antes dele, pensa, sofre, vive com ele; tem com ele a mesma relação 
de antecedência que um pai mantém com o seu filho. Exatamente ao contrário, o 
scriptor moderno nasce ao mesmo tempo que o seu texto; não está de modo algum 
provido de um ser que precederia ou excederia a sua escrita, não é de modo algum o 
sujeito de que o seu livro seria o predicado; não existe outro tempo para além do da 
enunciação, e. todo o texto é escrito eternamente aqui e agora. (BARTHES, 1984, p. 
51). 

 
 Portanto, Barthes coloca o leitor como um sujeito capaz de resgatar, por meio de sua 

leitura, “as intenções” e o “sentido” da obra. Desse modo, incentiva o leitor na transformação 

dos significados, desmistifica ser seu trabalho impotente e inferiorizado, o qual se encontrava 

preso à escrita de um autor, e que este não tinha a plena liberdade de escolha ao fazer a escrita 

de seu texto. Outro ensaio que vem dar força de autoria ao ato tradutório, O que é um autor? 

(1969) de Foucault, discute a relação do autor com a obra e atribui uma função social à 

autoria. Segundo ele, o nome do autor determina sentido a um discurso que vem de dentro do 

leitor-tradutor e que ele o externa, por meio de sua historicidade decorrida de uma sociedade e 

uma cultura, desempenhando, assim, a função de autor. 

 Tanto Barthes quanto Foucault e outros teóricos pós-estruturalistas procuraram 

reverter essa oposição cerrada entre autor e tradutor, dentro de uma visão ultrapassada de estar 

o tradutor controlado pela obra, a espera que o autor, pai soberano lhe dê acesso ao texto 

original, repleto de significados alimentados por ele, e para qual o tradutor deveria buscar 

uma total identificação. Resultando, assim, em uma subserviência do tradutor em relação ao 

autor, a qual Barthes denuncia com seu artigo, privando, então, o autor de ser proprietário do 

texto. 

 Nos estudos contemporâneos da tradução, discute-se, ainda, o conceito de autoria, 

sendo que, de um lado acredita-se no tradutor como ser invisível, apagado pela presença 

autoral, seguindo o estilo do texto de partida e garantindo sua fluência e naturalismo, com 

nenhum tipo de intervenção no novo texto. E do outro, no tradutor como autor de seu texto 

repleto de seu contexto histórico e sociocultural, isto é, de seu “horizonte de expectativas”.  

 A partir dessas questões levantadas, pode-se observar que a primeira está 

comprometida com o modelo tradicional de tradução e a estratégia de fluência que Venuti 
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descreve. Sobre essa exposição de Venuti, Rosemary Arrojo a toma como questão ambígua, 

pois “além de amparar uma contradição básica, tal argumentação me parece ingênua, caindo 

na própria armadilha que pretende montar ao desalojar do processo de tradução a figura do 

autor como origem controladora dos significados.” (1993, p. 87). Quanto à segunda, o que se 

pode particularizar são os relevantes princípios da relação do tradutor e seu texto como expõe 

Octavio Paz, poeta e crítico mexicano, ao considerar que “todo texto é único e é, ao mesmo 

tempo, a tradução de outro texto.10” (1971, p. 9); portanto, todo texto possui um caráter 

individual, isto é, todos são textos originais, e consequentemente, envolve a estratégia de 

resistência (tradução estrangeirizadora), que segundo Venuti, torna a tradução “uma forma de 

autoria.” (2002, p. 87) , em que o tradutor sempre irá se apresentar no texto traduzido a partir 

das marcas históricas de sua leitura, pois autoria passa a ser considerada derivada, não auto-

originária.  

Na tradução, relação de autoria entre autor e tradutor na tradução é polêmica, mas, 

cada vez mais, o conceito de autoria torna-se aceito nos estudos contemporâneos da tradução 

como obras derivadas autorais, inspiradas no texto de partida, sem compromisso de 

integridade ou fidelidade. Segundo Venuti, esse é o tipo de trabalho o qual todo tradutor deve 

se dispor em buscar para a sua própria visibilidade, e não aquele que passe por original, 

desfazendo qualquer traço que possa causar estranhamento ao público leitor, procurando, 

desse modo, alcançar uma invisibilidade. Nos estudos recentes da tradução, há uma luta para 

que o tradutor interfira no texto de partida como um novo autor responsável pelas marcas 

próprias e dos originais. 

A sociedade, por meio da Convenção de Berna, projetada para abrigar os trabalhos 

intelectuais, reconhece o direito de autoria do tradutor como autor de um novo texto e 

protegido como original. Com isso, o tradutor se apresenta titular dos direitos de autor na 

cultura alvo, direitos estes morais e patrimoniais sobre sua tradução. Todavia, segundo 

Venuti, há ainda questões problemáticas a respeito do artigo que rege os direitos autorais, pois 

“a originalidade que dá direito aos tradutores de proteção legal não é obviamente a mesma dos 

autores estrangeiros, que ainda gozam ‘do direito exclusivo de fazer e autorizar a tradução dos 

seus trabalhos. ’(artigo 8)”. (VENUTI, 2002, p. 103).  

Nesse contexto de âmbito legal, não se pode dizer que houve esclarecimentos maiores 

entre autoria e tradução. Contudo, a lei deixa evidente que o tradutor possui um status de 

autor de uma nova obra autoral derivada. Desse modo, pode-se constatar que foram 

                                                 
10 Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. 
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reservados alguns direitos ao tradutor, e que, logo, devem ser usados pelos tradutores. No 

entanto, ver o tradutor na posição de autor é ainda questionada. Por isso, o tradutor deve 

ousar, tal como o escritor Machado de Assis fez ao escrever as Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, e reivindicar, então, o seu papel no processo tradutório, isto é, de um espaço para sua 

produção. Sabe-se que para isso deve se distanciar dos trabalhos de tradução sustentado pelos 

princípios mercadológicos que se fundamentalizam nas teorias tradicionais, difundidas pelas 

noções essencialistas e logocêntricas, e como aponta Arrojo: 

 
O projeto logocêntrico está fadado à frustação e ao insucesso pois ignora a 
temporalidade, a finitude e a moralidade de todos os empreendimentos humanos e 
trata categorias inevitavelmente marcadas pelo tempo e produzidas por sujeitos 
sempre situados em algum contexto sociocultural como instâncias “divinas”, acima 
de qualquer perspectiva ou interesse subjetivo. (ARROJO 2003, p. 70). 

 
 Arrojo nega a possibilidade de se pensar que qualquer leitor iria ler o texto sempre da 

mesma maneira, pois a tradução não está fundamentada em significados imutáveis, mas a 

partir da interpretação do leitor. Por isso, pode-se dizer que Arrojo proclama dever do tradutor  

envolve-se com os estudos mais recentes do pós-estruturalismo, principalmente nas 

discussões técnicas do ambiente acadêmico, que procura elevar o status do tradutor a uma 

posição autoral. 

E, desse modo, Venuti defende a visibilidade do tradutor, no sentido de trazer o 

reconhecimento e a valorização das diferenças linguísticas, sociais e culturais, para 

demonstrar que tanto o autor quanto o tradutor possuem expressões autorais, pois os aspectos 

envolvidos no ato criativo deles são interdependentes, pertencem a um mesmo processo. 

Ambos são donos de um papel de igual importância na função de autor, porém em níveis 

diferentes. Como assim? Quanto de escritor existe no tradutor? Nada mais enriquecedor do 

que citar a comparação entre o autor e o tradutor que José Saramago, escritor português, 

escreveu em um artigo da revista alemã Zeitmagazin, de outubro de 1997: “os autores 

escrevem as suas respectivas literaturas nacionais, mas a literatura mundial é obra dos 

tradutores”. 
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3 GÊNERO DE ESCRITA: PARATEXTOS 

 

 

Os paratextos das traduções do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 

língua inglesa, serão empregados como mais uma base de apoio no processo de investigação 

da recepção da obra no polissistema do texto traduzido. As ideias do teórico francês Gérard 

Genette (2009), expressas na obra Paratextos Editoriais, tornam-se profícuas, embora não 

mencionem de modo específico o texto traduzido. 

Nesse sentido, ao retomar alguns desses recursos periféricos, criados em torno da obra 

machadiana, ao se estudar as suas edições traduzidas, pretende-se observar a interação que 

esses elementos paratextuais têm com um leitor e um momento cultural específicos, 

ancorando-se na análise para identificar aspectos apropriados para a representação do ato de 

leitura que esse material pode proporcionar. 

Segundo Genette, “a obra literária consiste, exaustiva ou essencialmente, num texto, 

isto é, (definição mínima), numa sequência mais ou menos longa de enunciados verbais mais 

ou menos cheios de significação.” (2009, p. 9). Essas acepções mudam diante de leitores que 

refletem sobre o que leem. Portanto, por meio do texto em forma de livro, busca-se estudar o 

conjunto de outras produções, verbais ou não, que acompanha a obra e que se destina a torná-

la mais aberta. 

Desse modo, ao abordar a composição geral, leva-se em conta uma análise da 

macroestrutura da obra, isto é, da totalidade em relação às partes constitutivas mais gerais 

como título, títulos de capítulos, prefácio, posfácio, dedicatória, epígrafe, orelha, capa, 

ilustrações etc. Esses dispositivos pragmáticos são espaços que privilegiam a ação do 

autor/editor sobre o leitor, para reforçar a interpretação do texto e a visibilidade do sentido.  

Há de se considerar que esta não é a única função desses elementos textuais formados 

ao redor de uma obra literária e nomeados como paratexto. Esse campo de estudo possui outra 

categoria bastante ampla, que são as manifestações, relações extratextuais como os fatos que 

pesam sobre a recepção, informações que circulam por meios diversos acerca do autor e de 

sua obra, resenhas nos meios da imprensa, dividindo o paratexto, segundo Genette, em dois 

eixos: peritexto e epitexto.  

Ancorando-se nessas considerações, neste capítulo, a abordagem estabelece 

diretamente os elementos paratextuais verbais, tais como prefácios, título geral e títulos de 

capítulos que envolvem o texto dentro dos limites internos do livro. Ao estudar os paratextos 

mencionados, procura-se destacar a construção destes textos liminares recheados de 
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significações, usados para chamar a atenção dos leitores para a obra traduzida, para assim 

poder pesquisar as soluções apresentadas que governaram a presença da tradução na 

comunidade alvo. 

O Corpus para análise consta dos textos liminares – prefácios, título geral e títulos de 

capítulos – escritos pelo tradutor da primeira edição em 1952; da reedição, em 1990, que, 

além de conservar o primeiro prefácio, acrescenta um novo, e da retradução, em 1997, escrita 

por um professor de literatura brasileira em que o texto principal é a fonte do discurso do 

prefácio. 

Esses tipos de discursos apresentados incluem normas implícitas do contexto, 

sustentam uma interpretação desses fenômenos modernos chamados paratextos, por Genette, 

que permitem proceder à identificação de fatores pertencentes a um conjunto de texto 

formado em torno de uma obra, e nos quais se trama a sua recepção. 

 

 

3.1 Análise macroestrutural do texto de partida 

 

 

Machado de Assis era um intelectual consciente desses elementos que envolviam o 

texto e soube optar por usá-los dentro de sua obra, de modo a desviá-los dos padrões 

admitidos e aguardados pelo leitor, usando-os para explicar a versão dominante da obra em 

questão como pseudoautor. Com isso, introduziu-se a recepção que, até então, era tratada 

como problema de fora da obra literária, mas incorporada ao texto neste livro em estudo, 

chegando até mesmo a apontar essas particularidades e contornos de obra de estilo moderno, 

no decorrer do texto. Tudo aquilo que é interessante para projetar uma obra no universo 

mercadológico passa a ser encontrado não no limite do texto, mas na presença efetiva do texto 

principal. 

Machado de Assis demonstra a relevância desse instrumento paratextual, no capítulo 

VII, O delírio, ao metaforizar a transformação do narrador Brás Cubas no livro de São Tomás 

de Aquino, Suma Teológica, o qual descreve o paratexto capa com os dizeres: “impressa num 

volume, e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas.” 

No prefácio “Ao leitor”, em tom de conversa, o narrador Brás Cubas admite estar 

preocupado “em angariar as simpatias da opinião” e o número de leitores que terá, expondo 

uma das mais modernas teorias sobre o paratexto prefácio: “O melhor prólogo é o que contém 

menos coisas, ou o que diz de um jeito obscuro e truncado”. Enfim, por meio do prefácio, 



59 
 

defende seu texto no mundo e seu consumo como auxílio para satisfazer as necessidades 

humanas. 

Essa preocupação com os elementos situados na fronteira do livro e presentes na obra 

tornou-se de imediato em evidência por meio do prefácio e da dedicatória, os quais não 

constavam na obra, quando publicada nas edições da Revista Brasileira em forma de folhetim, 

nos meses de março a dezembro de 1880. 

O prefácio e a dedicatória foram assinados por Brás Cubas; porém, na edição de 1896, 

inclui-se outro prefácio assinado pelo próprio Machado de Assis, intitulado Prólogo da 

Terceira Edição, que escreveu para a quarta edição, em que faz referência aos primeiros 

textos críticos sobre as Memórias Póstumas feitas por Macedo Soares, Valentim Magalhães e 

Capistrano de Abreu. Todo o prólogo está bem marcado pelo tom de recepção presente no 

prefácio intitulado “Ao leitor”. 

A dedicatória e o prefácio “Ao leitor” são espaços limiares que se encontram 

integradores ao texto propriamente dito, desprezando, assim, o uso mais frequente de 

produção, i. e., desfazendo da significação que produz todos esses elementos que rodeiam o 

texto para torná-lo um livro. A dedicatória, espaço do autor que, segundo Genette, é dedicada 

a alguém, por motivos pessoais, ou que traz uma escrita de ordem intelectual, artística e 

política, não está incluída na tradução de Grossman. No original, este voto evidencia uma 

relação de afinidade do homenageador ao homenageado, ou seja, “Ao verme que primeiro 

roeu as frias carnes [...]”. A dedicatória das Memórias Póstumas de Brás Cubas se apresenta 

como uma pequena expressão de pensamento que reforça o mundo ficcional, e direciona a 

leitura para uma abordagem de recepção em que o Brás Cubas personagem revela as suas 

reflexões oportunistas ao longo da narrativa. Bem ao estilo da dedicatória está o prefácio “Ao 

Leitor”, que não se constitui também como espaço reservado ao autor. 

Contudo, os efeitos desses elementos são previstos para induzir o leitor a encontrar o 

texto, no sentido de promover a compreensão, fornecer pistas acerca da obra e da intenção do 

autor de avisar por meio de sinais que antecipam um pressuposto horizonte de compreensão.  

Na referida obra, cada capítulo tem um título, o qual aparece por meio de uma série de 

incipts, i. e. palavras que divulgam a forma de índice, sumário dos capítulos. Esse recurso não 

se apresenta esteticamente aceitável nos romances brasileiros até a contemporaneidade, por 

seguir o estilo dos costumes francófonos. No entanto, Machado de Assis, ao estilo de 

Stendhal, opta por adotar em seu romance um índice no começo da obra. Com esse indicador, 

cria uma ilusão de que o texto contenha uma lista de títulos, os quais não adquirem um mérito 
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altamente significativo como aquele que está inserido em uma capa ou em uma “página de 

rosto”, ou seja, o título geral. 

Entretanto, a segunda edição dessa obra, que consta de uma retradução feita na década 

de 1990 do século passado, pela Oxford University Press, e que tem como tradutor Gregory 

Rabassa, negligencia esse instrumento de rememoração do aparato titular, sem uma nota que 

possa indicar a sua supressão na nova estrutura da obra machadiana em língua inglesa. Esse 

desaparecimento priva o leitor dos seus efeitos. Já a primeira publicação dessa obra, em 1952, 

pela editora New York: Noonday Press, traduzida por William L. Grossman, ao preservar o 

índice, oferece uma leitura comunicativa e rápida ao seu leitor que deseja discutir, apresentar 

algum julgamento sobre uma situação relatada, enfim, proporciona suprimento àquele leitor 

que se dispõe a fazer uma leitura nos moldes acadêmico e intelectual. 

Não é somente a supressão do índice que se apresenta como uma falta de integração 

dos aparatos limiares entre o texto de partida e os de chegada. Todas as edições traduzidas 

suprimiram o aparato notas de rodapé. Esse tipo específico de paratexto é definido por 

Genette (2009, p. 281) como “um enunciado de tamanho variável (basta uma Palavra), 

relativo a um segmento mais ou menos determinado de um texto, e disposto seja como 

referência a esse segmento.”  

Nessa obra, as notas foram amplamente empregadas por Machado de Assis, visando a 

esclarecimentos de acréscimos históricos acerca de pessoas, autores e obras mencionadas. Do 

excesso de notas, pode-se constatar mais uma das manifestações irônicas do autor, uma vez 

que a maioria delas é endereçada apenas a alguns leitores. Essas notas de rodapé sempre 

demonstraram um caráter acessório para muitos leitores e, nos estudos da tradução, são ainda 

menos privilegiadas. Porém, o objetivo delas no texto original adiciona um lugar de destaque 

para muitos estudiosos que veem a ironia sob a superfície dos textos machadianos. 

Outro paratexto, somente apresentado na versão folhetim, mas nunca esquecida dos 

estudiosos desta obra é a epigrafe: “I Will Chide no breather in the world but myself, against 

whom I konw most faults”, versos da cena II do terceiro ato da obra As you like it de William 

Shakespeare e traduzidos por Machado de Assis como “Não é meu instinto criticar nenhum 

fôlego vivo, mas a mim somente, em que descubro muitos senões”. Essa epígrafe foi retirada 

quando o romance ganhou o formato de livro no ano de 1881. No entanto, essa ordem 

paratextual não deixa de ser lembrada pelos críticos, pois continua constituída pela relação 

que tem com a formação do capítulo XXV, “Na Tijuca”, o qual se confirma na compreensão 

do desenvolvimento do tema, e que se fará recordar nos estudos do quinto capítulo.  
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O prólogo do autor, a advertência “Ao leitor” de Brás Cubas e a dedicatória aos 

vermes intermediaram a comunicação do texto com o leitor e deram um direcionamento que 

acendeu o ato da leitura e da recepção da obra, cumprindo, então, as funções de paratexto. 

Esses tipos de textos são de grande importância para esclarecer os leitores tanto sobre o 

original quanto sobre a tradução, sumarizando a apresentação que se pretende fazer da obra. 

Desde a primeira publicação em língua inglesa, em 1952, até sua mais recente 

publicação, as Memórias Póstumas de Brás Cubas vieram rodeadas de uma grande variedade 

paratextual. Os aparatos paratextuais das edições em língua inglesa dos anos de 1952, 1990 e 

1997 constituem a matéria de análise deste capítulo, consequentemente ligada ao conjunto de 

textos que as edições da cultura alvo veicularam com o texto principal, para assim nortear a 

obra em seu processo tradutório.  

Esses elementos paratextuais, que se encontram no início do texto e abonam a 

recepção do texto de partida no estrangeiro, sugerem o propósito de evidenciar sua função 

secundária de fazer um trabalho de compreensão cultural do texto.  

Por essa razão, é essencial proceder à análise das abordagens dos dados e das normas 

preliminares, citadas respectivamente por Lambert e van Gorp (1985) e Gideon Toury (1995), 

as quais coincidem com a ampla visão oferecida por Gérard Genette acerca dos elementos 

paratextuais citados acima, incluindo-se no percurso os tradutores e suas traduções.  

Procede-se, portanto, a uma análise macroestrutural das estratégias gerais da tradução, 

sobre as quais se entende que os tradutores, muitas vezes, não exercem influência, e não 

possuem uma organização ligada ao gênero do texto ou à patronagem. As estratégias gerais 

estão delimitadas pela ideologia do momento, pois variam conforme a época, a cultura e o 

polissistema da cultura alvo. 

Essas categorias de dados e normas preliminares estabelecidas pelos teóricos citados e 

representantes dos Estudos Descritivos da Tradução compõem o suporte teórico deste capítulo. 

Esses dados e normas preliminares são trabalhados enquanto referência ao conjunto de 

estratégia geral para a realização e inserção das traduções no sistema-alvo ou, mais 

especificamente dos elementos paratextuais do interior do livro traduzido, os quais, segundo 

Toury, são decisões não tomadas pelo tradutor, mas pelos editores e instituições envolvidos 

no processo. Desse modo, o conceito de patronagem (dimensão de poder) de André Lefevere 

(1992) introduz o elemento político para se compreender o papel dos editores e das 

instituições na interferência e no enriquecimento do contexto sociocultural das traduções, uma 

vez que uma obra vem sempre acompanhada de instrumentos paratextuais, os quais oferecem 

meios de mapear os processos da leitura e das condições socioculturais e formais da tradução. 
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Nessa perspectiva, espera-se apontar as mudanças de status desse texto machadiano 

que se encontra em torno de cinquenta e nove anos em língua inglesa, por meio dos paratextos 

contemporâneos em cada edição em estudo, e relacioná-los a um momento e a um leitor 

culturalmente específico. Para isso, entende-se que não somente o texto está sujeito a 

mudanças de interpretação, mas também os paratextos presentes no livro. 

 

 

3.2 Os paratextos textuais: prefácios e títulos dos textos de chegada 

 

 

Adentrar na criação de uma das partes dos textos traduzidos em forma de livro, mais 

especificamente no prefácio, justifica-se pelo fato de ser este um relevante espaço em que 

editor, escritor famoso e até mesmo o próprio autor do original ou do texto traduzido 

posicionam-se, de modo geral, para se incluírem no texto original. E essa relação transmite 

como a obra foi recebida pelo prefaciador, desempenhando assim uma reconhecida fonte de 

análise da recepção do texto traduzido. 

O prefácio, textos assinados, com temas e procedimentos das ideias literárias, vem 

sendo usado desde meados do século XVI, a era gutenberguiana dos textos impressos. E dessa 

prática discursiva, prefácio, Genette define-o com sendo: 

 
Toda espécie de texto liminar (preliminar ou pós-liminar), autoral ou alógrafo, que 
consiste num discurso produzido a propósito do texto que segue ou que antecede. 
Assim, o “posfácio” será considerado uma variedade de prefácio, cujos traços 
específicos, incontestáveis, parecem-me menos importantes do que aqueles que ele 
tem em comum com o tipo geral. (GENETTE 2009, p. 145). 

 
Os prefácios mostram-se como uma rica classe de elementos identificados na 

descrição da evolução de fatos notáveis no livro e na sua existência literária. Este estudo 

interessa-se apenas pelo prefácio do tipo alógrafo em que o prefaciador ou tradutor apresenta 

ao leitor a obra de outro autor, atestando o sentido do texto em relação à época. Dos autores 

dos prefácios dos textos traduzidos, pode-se observar que somente o intróito da primeira 

edição, início dos anos 50, foi atribuído ao tradutor. A pesquisadora Rodrigues (2009), ao 

analisar os prefácios dos anos 1930 a 1950, expõe o receio dos editores possuem ao saber que 

a subjetividade dos tradutores envolvidos com a obra e os vários aspectos de seus atos 

tradutórios possam ser apresentados para a comunidade de recepção, pois eles acreditam que 

esse tipo de texto impede a mediação do leitor com o autor do livro. 
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Assim sendo, este estudo também põe em destaque o modo de relação que os 

prefaciadores das Memórias Póstumas estabeleceram com os diferentes aspectos da obra, ou 

enfatizaram-se mais um fator do que o outro; enfim como eles construíram uma prática para 

buscar variadas formas particulares de perceberem no outro uma possibilidade de diálogo. E, 

consequentemente, uma prática de avaliação de ordem ética que expõe por meio dos prefácios 

o discurso do texto original para a comunidade alvo. 

 

 

3.2.1 Introdução do tradutor 

 

 

“Introdução do tradutor” é o título do primeiro prefácio da obra traduzida em estudo e 

se configura como o ponto de partida da investigação dos paratextos. É também um dos 

primeiros textos acerca das Memórias Póstumas em língua inglesa, tornando o discurso do 

tradutor Grossman fundamental para se estudar a recepção do livro. 

A palavra introdução no título, relativa a prefácio, segundo Genette (2009, p. 234) 

torna-o “qualificado de forma mais modesta”. Conclui-se então que o seu diálogo será breve. 

Para dar início à releitura, deve-se destacar o tradutor como aquele que deu início à 

transposição da literatura brasileira de categoria periférica a uma categoria central no sistema 

alvo1112 Esse aspecto funcional determina a conduta e existência da obra traduzida dentro da 

literatura de língua inglesa. 

Grossman inicia o referido discurso, intitulado Introdução do tradutor, oferecendo ao 

leitor de língua inglesa uma leitura dentro de uma perspectiva crítica dos anos 1950, 

explicando as técnicas narrativas que dizem ser as Memórias Póstumas uma obra na qual 

Machado de Assis “profere com veemência para seus leitores um desafio impetuoso, 

irreconhecível por muito, ofensivo para algum, e uma alegria para aqueles que são fortes 

suficiente para aceitá-lo.”(1968, p.II)13. Nesse trecho, o tradutor se dirige às questões estéticas 

mais essenciais manifestadas na obra que representam a vasta exposição ao jogo das emoções 

                                                 
11 - De acordo com a teoria de Even-Zohar (197--), a literatura traduzida adquire uma posição periférica no sistema 

alvo, quando ela praticamente não influencia a formação da literatura meta, já a central contribui para a 
ampliação de novos padrões de técnicas, formas e linguagens poéticas. 

12 - Se por sistema espera-se que se entenda ser tanto a ideia de uma rede fechada de relações, onde os membros 
recebem seus valores através de seus respectivos opostos, quanto a ideia de uma estrutura aberta que consiste de 
várias redes de relações concomitantes, que o termo “sistema” é apropriado (EVEN-ZOHAR, 1979, p. 301, apud 
NOGUEIRA, 2005, p. 20). 

13 ...hurls at his readers a fierce challenge, unrecongnized by many, offensive to some, a joy to those who are strong 
enough to accept it. 
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do espírito, por meio de um humor que se expressa em uma ironia sustentada na aparência 

séria e desencantada desse autor agnóstico. 

Essa observação da construção do enredo é apontada pelo tradutor como principal 

argumento que geralmente divide os leitores em dois grupos: de um lado, aqueles que não 

simpatizam com o estilo cínico e mau do autor; e do outro, os que apoiam suas revelações 

sobre as arbitrariedades das coisas mundanas. Com esses comentários, o tradutor procura 

trazer à tona significados profundos e incentivar o leitor a constatar, além dessa leitura, outras 

compreensões que o texto proporciona. Grossman menciona que há um jogo esotérico 

envolvido no romance que leva o leitor a pensar, a não se distrair, pois ele requer o tempo 

todo expectativa de compreensão. 

A seguir, Grossman leva em consideração o protagonista Brás Cubas. Grossman diz 

que Machado de Assis o dotou “com pinta de bonitão, riqueza e saúde, bem condizente para 

ter sucesso matrimonial e profissional”. Contudo, Brás Cubas, nos seus projetos, incluía sexo, 

política e filosofia os quais falharam. Entretanto, no capítulo final, ao avaliar que não obteve 

nenhum lucro em sua vida, Brás Cubas se lembra de que não saiu da vida totalmente zerado, 

que foi um pequeno vencedor, pois não transmitiu a nenhuma criatura a miséria da existência 

humana. 

O autor do prefácio procede fornecendo pistas de leitura acerca do pessimismo 

degradado e irônico da natureza indiferente e egoísta do ser humano, que faz o protagonista 

agir com a única finalidade de se autoafirmar. No entanto, ele abandona seu discurso 

interpretativo de estatuto teórico da obra em estudo para manifestar suas ideias sobre outras 

duas obras de Machado de Assis: Quincas Borba (1892) e Dom Casmurro (1900), distorcem 

completamente de seu objetivo de guiar a leitura das Memórias Póstumas, uma vez que o 

público-alvo não conhece esse autor brasileiro e as obras citadas, e, consequentemente, 

despreza o espaço para proporcionar ao leitor explanação do texto machadiano em estudo e 

torná-lo existente na literatura de recepção, mesmo que a teoria entre elas seja bem próxima, 

ou seja, daquela que enfatiza a indiferença da sociedade em relação ao bem-estar dos seres 

humanos. 

Nesse espaço, pode-se compreender a vida de Machado de Assis como outro traço que 

faz parte da forma desse prefácio para fornecer ao leitor uma perspectiva histórico-literária. 

Após mencionar sua infância, adolescência, um conjunto de diferentes estilos de trabalho 

desde os poemas épicos, líricos até os comentários jornalísticos, críticos e traduções, dedica 

um parágrafo para apontar o contexto em que surgiu a obra em questão. Nesta, o leitor depara 

com duas observações: a primeira refere-se ao problema oftalmológico do autor, por isso foi 
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obrigado a ditar o texto desta obra para a esposa; em seguida, de ser o romance uma ponte de 

extinção dos aspectos do romantismo e de geração de um tipo de realismo psicológico. 

Da vida adulta, o tradutor ressalta-o como fundador e presidente da Academia 

Brasileira de Letras, sua notoriedade e menciona quando Rui Barbosa, por ocasião de sua 

morte, no enterro do romancista, tentou reproduzir sua grandiosidade por meio de um discurso 

de tom ostentoso referente à passagem do amigo. No entanto, esse discurso mostra paridade 

com a aparência formal daquele que Machado de Assis escreveu para o bom e fiel amigo 

proclamar à beira da cova de Brás Cubas. 

Neste prefácio, Introdução do tradutor, há também uma articulação construída por 

Grossman, uma relação entre a ironia machadiana com a saúde enfraquecida do autor que 

evolui para um quadro teórico de reflexão sobre os elementos nietzschianos encontrados na 

filosofia de Quincas Borba como provável fonte para ironizar as questões de falsa moralidade 

do comportamento humano no mundo. 

Esse processo explicita o funcionamento irônico de como os seres humanos estão cada 

vez mais confusos, e que mal podem desviar do nexo de dependência, possivelmente, 

irrevelável de fatores subjetivos. Portanto, essa pressuposta atitude irônica descrita por 

Grossman representa a forma de escárnio machadiano, no que se refere à formação básica de 

humor neste autor, por isso é preciso levar em consideração a definição de Lúcia Miguel 

Pereira, 988, p. 97, ao afirmar: 

 
Humorista é, afinal, quem corrige uns pelos outros os excessos da simpatia e da 
crítica, quem distingue no drama os elementos de comédia e na comédia os aspectos 
dramáticos, que compreende os contrastes da vida e das criaturas; correção, 
distinção e compreensão que geram forçosamente o equilíbrio entre as faculdades 
emocionais e as intelectuais. (PEREIRA, 1988, p. 97).  

 
Desde o início, Grossman guia seu leitor para enxergar Machado de Assis como um 

modelo de escritor que busca desenvolver nova forma de escrita para traduzir o ser humano, 

com seus diferentes aspectos de vida, sem apreciação crítica ou julgamentos, o que divide a 

opinião do seu público leitor, mesmo porque tais características dão a sua obra um tom 

universalista. 

Assim, o tradutor demonstra conhecer a importância do referido autor cuja obra maior 

já se encontrava traduzida em vários países, como Alemanha, França, Itália e Espanha. As 

traduções machadianas realizadas na Espanha são consideradas pelo crítico Josué Montello 

(1969, p. 27) como “danosas”, o que o leva a esclarecer sua afirmação dizendo que “A 

aproximação das duas línguas – a portuguesa e a castelhana – é certamente a explicação 



66 
 

dessas desfigurações lamentáveis, ao dar ao tradutor a ilusão de um domínio linguístico que 

na verdade não possui.”  

Acresce o autor que, quanto à tradução inicial do autor lançada nos Estados Unidos da 

América, uma antologia do professor Isaac Goldberg, em 1920, incluiu três contos de 

Machado de Assis, e esta compilação não fora reeditada havia muito tempo. Portanto, a obra 

Memórias Póstumas de Brás Cubas tornou-se oficialmente o primeiro romance machadiano 

em língua inglesa, mas, em breve, o leitor obteria a obra Dom Casmurro. 

Já ao final do referido prefácio, volta-se a uma exposição das dificuldades estilísticas, 

desviando-se das características iniciais daquele prefácio alográfico, delineado nos termos de 

Genette (2009). 

Nesse sentido, o tradutor passa a discutir algumas questões pertinentes ao seu próprio 

trabalho, confidenciando ao leitor uma espécie de autointerpretação das intervenções criativas 

empregadas para integrar o texto de partida ao texto de chegada. E com a intenção de buscar a 

confiança do leitor, ele vai tecendo ressalvas. 

Por fim, retoma a elucidação do título, Epitaph of a Small Winner, relacionando-o à 

essência do alegre e engenhoso romance, e da sua exposição convincente. Prossegue, 

sugerindo ser a liberdade de criação circunscrita a Machado de Assis, ou seja, delega ao autor 

a colaboração nessa recriação, ampliando a semântica do título que converge para a ampla 

polissemia que traduz em seu processo de leitura e reescrita. 

Comenta a intraduzibilidade da unidade monetária, e expõe ao leitor o valor estimado 

da moeda corrente, conto, cruzado e dobra, moeda portuguesa, com relação à época da 

narrativa e a da tradução do texto. Admite, também, ser impossível a transposição dos 

apelidos dados aos personagens, filhos de família abastada, aos nomes dos bairros e dos 

subúrbios do Rio de Janeiro. Quanto às palavras em inglês no texto de partida, todas são 

mantidas, porém retraduz o vocábulo luncheon por afternoon snack, por considerar que 

luncheon aproximava-se mais do significado no contexto brasileiro. 

Além da observação desses procedimentos, no prefácio, esse assunto, acerca do ato 

tradutório e da postura do tradutor, será retomado, neste estudo, em outro capítulo, abordando 

metatextos, ou seja, textos que se encontram fora do livro, permitindo uma confrontação entre 

os textos de partida e de chegada. 

No estudo desse prefácio, pode-se observar que Grossman procurou mostrar as 

principais abordagens temáticas, algumas circunstâncias da vida do autor e a identificação de 

procedimentos estilísticos como instrumento de revelação sobre a gênese da obra. Dentro 

dessa perspectiva, o foco da análise do prefácio subsidiou a reconstrução do texto machadiano 
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em outro contexto linguístico, cultural e geográfico como importante estímulo para o leitor 

construir para si uma compreensão das Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

Por conseguinte, o paratexto prefácio de Grossman assumiu, por trinta e oito anos, a 

posição de um suporte atrativo para o leitor decodificar, sem muita dificuldade, a polissemia 

do texto. Essa reconhecida fonte de análise da recepção foi mantida por ocasião da reedição 

da obra, em 1990, pela famosa crítica literária Susan Sontag. 

 

 

3.2.2 Vidas póstumas: o caso de Machado de Assis 

 

 

Na tentativa de pesquisar o sentido atribuído a este texto, pode-se explicar, pelo menos 

em parte, o apelo que a prefaciadora Susan Sontag faz, ao apresentar a obra, para o 

reconhecimento de um urgente caminho para a transposição da literatura brasileira de 

categoria periférica (fraca) para uma categoria de centro. Sontag admite a sua influência no 

sistema alvo, e para isso tende a reproduzir a estética das Memórias Póstumas de Brás Cubas 

por meio desse prefácio. Na oportunidade, faz uma leitura crítica comparável à do clássico A 

vida e as opiniões do cavalheiro Tristam Shandy, em que foram consideradas as 

características que fundamentam o discurso fragmentário de uma autobiografia póstuma, pela 

presença da questão de contato constante e de conduta imprevisível entre o narrador e o leitor, 

em que o narrador se expressa em primeira pessoa do singular para apresentar seus interesses, 

e também o uso retórico da técnica digressiva, sendo um dos aspectos centrais do romance. 

Esse prefácio, sem um título específico, surgiu no ano de 1990, com a finalidade de ser, 

como diria Genette, mais um dos paratextos para dirigir a reedição da tradução do ano 1952 

de Epitaph of a Small Winner, publicado pela Noonday Press de New York. 

Dentro desse paradigma, a escritora e crítica literária Susan Sontag começa a analisar a 

arte de Machado de Assis ao usar uma autobiografia imaginária, que não deixa de respeitar os 

procedimentos do sistema autobiográfico, de forma atual e como lhe é muito próprio 

apresentar-se na sua realidade existencial. Para isso, apresenta Brás Cubas como narrador e 

pseudoautor que escreve sua autobiografia depois de morto, ou seja, do além túmulo, por 

meio de uma regra discursiva que traz acuidade à obra. 

Para Sontag, esse método de narrar é um exemplo único. Essa postura a leva à 

lembrança de algumas características da sátira menipeia no romance Memórias Póstumas de 

Brás Cubas como uma forma de diálogo com o romance Tristam Shandy de Laurence Sterne, 
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como o próprio Machado de Assis declarou no seu prefácio “Ao leitor”, assinado por Brás 

Cubas. Desse modo, toma como referência o primeiro capítulo “Óbito do autor” em que Brás 

Cubas anuncia jocosamente: “não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor”. 

Essa asseveração é reconhecida por Sontag como a primeira ironia do romance relacionada à 

liberdade do narrador ou pseudoautor, em que ele pede o comparecimento do leitor, e 

apresenta assim as suas intenções de “feito literário sem precedentes”, em um jogo sério-

cômico com o seu leitor, estabelecido na primeira pessoa. Ela mostra então essa noção como 

subsídio teórico desta obra prima em estudo, descrevendo: 

 
Desacelerar, avançar ligeiro, saltar períodos inteiros; comentar demoradamente, 
refrear os comentários – tudo isso feito por um “eu” tem um peso diferente, uma 
outra sensação, do que quando dito a respeito de uma outra pessoa ou em seu nome. 
Muito do que é comovente, ou perdoável, ou intolerável na primeira pessoa 
pareceria o oposto se pronunciado na terceira pessoa, e vice-versa: uma observação 
que se confirma facilmente pela leitura em voz alta de qualquer página do livro de 
Machado, primeiro como está e, depois, com “ele” no lugar de “eu”. (SONTAG 
2005, p. 49). 

 
Essa maneira de escrita memorialística evidente no narrador ou pseudoautor Brás 

Cubas lhe permite destacar-se diante do leitor, ao narrar uma vida que não é só sua, mas que 

penetra com maior riqueza na prática da vida alheia. E assim Sontag chama atenção para esse 

tipo de escrita autobiográfica, afirmando que, no mundo dos escritores clássicos, esta era 

recebida como um estilo arrogante. Para amenizar esse tom, no texto propriamente dito, esta 

escrita vinha acompanhada de um prefácio, lugar em que o autor podia arquitetar como 

responder diretamente ao leitor sobre as circunstâncias. A escritora estadunidense mantém 

esse conceito, porém não deixa de apresentar sua visão de prefácio para este romance 

autobiográfico como sendo: 

 

O disparo inaugural numa campanha de sedução em que o autobiógrafo tacitamente 
concorda haver algo de impróprio, de descarado, em se oferecer para escrever sobre 
si mesmo de modo extenso – expor-se a pessoas desconhecidas sem contar com 
nenhum interesse flagrante (uma carreira de destaque, um crime importante), ou sem 
um estratagema documental, como simular que o livro apenas transcreve 
documentos privados existentes, como diários ou cartas, indiscrições originalmente 
destinadas a um círculo de leitores reduzidíssimo e íntimo.  (SONTAG 2005, p. 50). 

 
Foi o que Machado de Assis fez no século XIX, nas primeiras páginas das Memórias 

Póstumas, mais especificamente para explicar ao leitor que estava acostumado a fazer sua 

leitura sem refletir ou participar, e também pela coincidência no “gosto de capítulos alegres” 

(Cap. LXVIII, p. 111). Contudo, pode-se notar que não é apenas no prefácio que se pode ver 

uma preocupação com a recepção da obra. Machado de Assis, ou seja, o pseudoautor 
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preocupa-se com a recepção da obra como um todo, pois sua estruturação, em cada um dos 

cento e sessenta capítulos, tem uma forma própria que deixa fundamentada na atmosfera de 

sua escrita um tom carregado de ironia. E esse sarcasmo funciona como um caráter 

amenizador dos absurdos que o leitor possa julgar escandalosos e que não venha a interferir 

na concretização de seu objetivo.  

Em seguida, assegura ser esse entendimento estrutural parte da estratégia digressiva, 

técnica central, em que Brás Cubas expressa situações externas inseridas em uma lógica 

interna mais para servir de exemplo que para comprovar, ou seja, segundo Sontag, de onde o 

narrador parece “esquivar-se das conclusões que deveria extrair”. E essa maneira de trabalhar 

a escrita encontra-se na obra Tristam Shandy de Laurence Sterne, em uma relação social de 

filiação com as Memórias Póstumas de Machado de Assis, na qual se forma a base da 

identificação da prática que caracteriza a forma livre do pseudoautor Brás Cubas organizar 

por meio desse método de desprendimento suas escritas nos diversos capítulos fragmentados e 

de signos da linguagem tipográfica, um dos processos estranhos ao estilo tradicional, e 

incorporado, por exemplo, nos capítulos LV (O velho diálogo de Adão e Eva) e CXXXIX (De 

como não fui ministro d´Estado). 

Essa mistura da linguagem tipográfica apresentada nos capítulos mencionados foi 

destacada, no ano de 1970, por Décio Pignatari, em um capítulo intitulado Rabisco sem 

intenção alfabética do livro Semiótica e literatura (1974). Nessa obra, ele destaca a mistura 

de linguagem como um dos mais famosos diálogos sem texto e de uso visual proferindo: 

“Trata-se de uma aguda e sutil peça de humor que se realiza e atualiza com a introdução do 

repertório verbal do leitor no modelo quase-verbal do autor.” (1970, p. 112). 

Laurence Sterne foi um escritor não muito aceito na sociedade anglo-irlandesa do 

século XVIII. Susan Sontag informa que o livro Tristam Shandy, estudado por Machado de 

Assis, não teve uma repercussão plausível pela crítica literária de seu tempo como deveria, e 

que chegou a reavaliá-lo “por vezes indecente e afinal maçante”, este como também outras 

obras de Laurence Sterne. Contudo, no século XX, mais precisamente no ano de 1920, 

Tristam Shandy se reflete nos princípios fundamentais dos estudos dos formalistas russos e 

especialmente nos ensaios teóricos de Victor Chklóvski, e lamenta por esse grupo não ter tido 

a oportunidade de conhecer a literatura da América Latina em que seus escritores receberam 

“a dádiva da importância, da seriedade, dos temas e da ironia relevante [...]”. 

Nesse prefácio, fica demonstrada a relação atípica entre o narrador loquaz e o leitor 

como sendo “uma forma cômica, ainda que extremamente nervosa, de benevolência com o 

leitor”, que sobressai desde Sterne até a literatura do século XX, e que se encontra em grandes 
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escritores e destaca a obra do escritor irlandês Samuel Beckett em que nem todos os seus 

narradores sério-cômicos conseguem, em meio aos modos de tagarelar, igualar ao estilo do 

narrador Brás Cubas. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas mudou seu modo de enxergar a história do seu 

primeiro romance O benfeitor, quando, ela, Susan Sontag, aos trinta anos (Machado de Assis 

aos cinquenta e um anos) escreve acerca das lembranças de um homem, também de sessenta e 

poucos anos, considerações prazerosas ou não no final da vida. Então, afirma que depois de 

sua leitura passou a acreditar ser a sua obra não mais “uma sátira contra o otimismo e contra 

certas ideias caras (a mim) sobre a vida interior e sobre uma interiorização religiosamente 

alimentada”, e tornou-se uma grande crítica da sociedade estadunidense, e também defensora 

de Machado de Assis no estrangeiro. 

Essa renomada escritora expressa amplo constrangimento de saber que o sistema 

anglófono teve conhecimento do escritor Machado de Assis apenas no início dos anos de 

1950 e levanta a hipótese de que se ele fosse italiano ou russo, ou mesmo português, ou seja, 

escritor europeu, ele teria trânsito livre pelas editoras europeias e consequentemente nas dos 

Estados Unidos da América. Essa visão do não reconhecimento de Machado de Assis foi 

também tratada por um dos grandes críticos do Brasil, Antônio Candido, no ano de 1968, em 

seu ensaio Esquema de Machado de Assis, em que consta o seguinte comentário: 

 

Das línguas do Ocidente, a nossa é a menos conhecida, e se os países onde é falada 
pouco representam hoje, em 1900 representavam muito menos no jogo político. Por 
isso ficaram marginais dois romancistas que nela escreveram e que são iguais aos 
maiores que então escreviam: Eça de Queirós, bem ajustado ao espírito do 
Naturalismo; Machado de Assis, enigmático e bifronte, olhando para o passado e 
para o futuro, escondendo um mundo estranho e original sob a neutralidade aparente 
das suas histórias que todos podiam ler. (CANDIDO, 2004, p. 17). 

 
Essa constatação sobre a língua portuguesa não possuir uma posição central, e de seus 

escritores serem desconhecidos, admite ser a literatura de língua portuguesa periférica e, 

portanto, considerada, em relação à política da indústria editorial estrangeira, como prejuízo, 

se colocada no mercado, por falta de leitores. Riaudel e Rivas no ensaio “A recepção da 

literatura brasileira na França” deixam claro em suas pesquisas que, quando se trata de 

tradução de literatura de língua portuguesa, esta fica localizada abaixo de 1% no mercado 

internacional. 

Sontag lastima por Jorge Luis Borges não ter lido Machado de Assis. Diz a crítica que 

Borges não tinha interesse pela ficção latino-americana. Não obstante, sabe-se que tanto 

Machado de Assis quanto Jorge Luis Borges sofreram duras críticas, por meio das quais se 
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questionavam seus sentimentos de nacionalidade. Outro ponto de indignação, além de 

Machado de Assis ser irreconhecível pela literatura Mundial, apresentado nesse prefácio, é o 

não reconhecimento do autor pelos leitores hispânicos da América Latina que foram ler o 

livro Memórias Póstumas de Brás Cubas nos anos 1960, uma década depois de ter sido 

traduzido para a língua inglesa, por duas vezes. Entretanto, essa informação não se confirma, 

pois a primeira tradução mundial de Machado de Assis e da obra em estudo aconteceu, em 

forma de livro, em março de 1902, em Montevidéu, feita por Julio Piquet, que tinha 

anteriormente trabalhado a tradução para o jornal La Razón, Editción de La Tarde, em forma 

de folhetim, publicado de janeiro a março de 1902. Porém, de fato, pode-se afirmar que a 

criação literária de Machado de Assis na cultura de língua espanhola não parece ter tido um 

lugar relevante.  

Finalmente, no último parágrafo do prefácio, Sontag alega ser essa obra o que se pode 

compreender como modernidade, ou seja, o modo como as circunstâncias se revelam em sua 

forma. A autora argumenta: 

 

Com tempo bastante, vida póstuma bastante, um grande livro termina por encontrar 
o seu lugar de justiça. E talvez alguns livros precisem ser redescobertos seguidas 
vezes. Memórias Póstumas de Brás Cubas é pelo visto um desses livros 
arrebatadoramente originais, radicalmente céticos, que sempre impressionarão os 
leitores com a força de uma descoberta particular. É pouco provável que soe como 
um grande elogio dizer que esse romance, escrito mais de um século atrás, parece, 
bem [...] moderno. (SONTAG 2005, p. 59). 

 
A transcrição acima ilustra a sua maneira de ver a obra, de como pretende afirmar a 

importância universal do escritor Machado de Assis. No prefácio em análise, a crítica literária 

documenta um conjunto de características da sátira menipeia encontrada na obra Tristam 

Shandy de Laurence Sterne, para apreciação e compreensão da obra, e deixa entrever a 

confirmação do gênero moderno pela comparação com vários escritores de renome 

internacional, como Samuel Beckett. Outro fato digno de nota é a intenção de afirmar e 

reconhecer a importância de Machado de Assis na literatura Universal. 

Alguns editores ao reeditarem um livro costumam acrescentar novo prefácio, sem 

suprimir o antigo, e este foi o caso dessa reedição de Epitaph of a Small Winner em que 

mantiveram o primeiro paratexto textual escrito por William L. Grossman e intitulado 

Introdução do tradutor. O prefácio de Susan Sontag, sem título nessa reedição, recebeu o 

título Vidas póstumas: o caso de Machado de Assis, mais tarde, quando foi publicado em uma 

revista de grande circulação nos Estados Unidos The New Yorker, e que hoje se encontra em 

seu livro Where the stress falls: essays, traduzido por Rubens Figueiredo, com o título 
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Questões de ênfase, acrescido de dois parágrafos iniciais que abordam a parte biográfica de 

Machado de Assis. Nesse ínterim, reporta a realidade pobre em que o autor cresceu, e a de ter 

sido um cidadão arraigado na cidade do Rio de Janeiro, sem nunca ter se afastado desta sua 

terra, por mais de 120 km. Mesmo assim, Machado de Assis construiu toda a sua obra literária, 

composta de vários gêneros, ao mesmo tempo em que seguia com os cargos públicos que 

chegou a ocupar no governo. Enfim, mostra que Machado de Assis estabeleceu uma obra 

vasta e uma carreira profissional que o fizeram figurar fora de seu país, sem precisar se 

ausentar da sua cidade. 

 

 

3.2.3 Aviso: humor mortal na obra 

 

 
Este prefácio foi escrito a pedido do comitê editorial, do qual o escritor e tradutor 

Richard Graham é o editor responsável pelas traduções das obras escritas em língua 

portuguesa. Essa comissão estabeleceu que a conversão operada na introdução deveria conter 

os aspectos de um ensaio crítico, o qual incluiria avisar ao leitor sobre o trabalho do autor 

traduzido em contexto peculiar e apropriado. E também fazer referência ao predicado humor 

para descrever o texto em estudo. 

Para isso, a discussão foi iniciada, sob a ótica da construção, de uma forma 

autobiográfica, forma esta responsável em grande parte pela estrutura incomum do romance 

que, além de provir de um escritor que começou a escrever suas memórias depois de morto, 

em uma escrita do além túmulo, transcreve-as sob a forma de inúmeros capítulos 

fragmentados e digressivos. Neles coexiste uma prosa do mundo moderno, sustentada pela 

estrutura paradoxal da ironia da personagem Brás Cubas, que leva a vida a sério, paralela a 

uma ludicidade peculiar que fornece um senso de humor mortal. Adverte-se ainda sobre a 

constituição de um discurso que tende a agregar a ironia ao recurso da paródia, ou seja, a um 

discurso cômico de modelo sério. 

O prefaciador Enylton de Sá Rego, responsável pelo preâmbulo em evidência, leciona 

literatura brasileira na universidade do Texas, USA, e é especializado na obra machadiana. É 

autor de O calundu e a panacéia (1989), livro que destaca a forma de Tristam Shandy sob a 

ótica da sátira menipeia e da tradição luciânica na análise das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. As referidas reflexões acerca da ironia retórica machadiana são sempre ressaltadas em 
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seu estudo, por adotar o sério e o cômico não como feições excludentes, mas como recursos 

que sobressaem simultaneamente. 

Assim, de modo espirituoso, ao iniciar o seu discurso, o prefaciador apresenta-o em 

forma de carta, transmitindo ao leitor um tom leve acerca das informações que pretende 

disseminar ao longo do ensaio. Apesar de o ensaio prefacial ser portador de um título 

impactante: “Warning: deadly humor at work”, exprime bem o ponto central em que seu 

pensamento se encontra no momento da escrita, demonstrando-o em um discurso que valoriza 

o leitor. 

Este prólogo que acompanha a primeira retradução das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas apresenta uma atitude consciente do papel deste aparato de recepção e, para tal, mostra 

os recursos destinados a facilitar a leitura dizendo: 

 
Se você nunca ouviu falar de Machado de Assis, um escritor brasileiro do século 
XIX, este romance irá proporcionar a você uma surpresa tríplice. Será surpreendido 
por sua forma, seu conteúdo e pela estranha originalidade do autor por trás destas 
linhas14. (ASSIS 1997, p. xi). 

 

Assim sendo, esta discussão propicia relembrar diferentes exemplos de capítulos, os 

quais apresentam o estilo da escrita machadiana, ébria e ziguezagueante, como a do capítulo 

CXXXVI, Inutilidade que apresenta uma incrível singular frase, os capítulos LV “O Velho 

diálogo de Adão e Eva”, o CXXXIX, “De como não fui ministro D`Estado”, com reticências, 

rompendo o conceito tradicional de linguagem na literatura. Enylton de Sá Rego observou na 

sutileza desses capítulos a habilidade de Machado de Assis de querer que seu leitor explore as 

intermináveis possibilidades de imagens, discurso e linguagem para então se tornar um 

importante cidadão participativo e de opinião própria. 

Para isso, uma narrativa de forma livre, do tipo digressiva, com humor típico do inglês 

Laurence Sterne, é adotada por Brás Cubas. Segundo Enylton de Sá Rego, a narrativa é 

marcada pelos elementos da seriedade e do riso que incidem de modos não excludentes, e sim 

coexistentes, como a pena da galhofa e a tinta da melancolia estão em conexão de 

funcionamento. Sobre essa fusão dos elementos, escreve dizendo que Brás Cubas usou a pena 

de uma risada irreverente, “pena da galhofa”, para tornar sua narração leve e engraçada. No 

entanto, ao mergulhá-la no tinteiro contendo “a tinta da melancolia” indiscutivelmente vincula 

ao riso uma coloração melancólica, e, desde o início, esses elementos estão ressaltados por 

                                                 
14 - If you never heard of the nineteenth-century Brazilian writer Machado de Assis, this novel Will afford you a 

triple surprise. You will be surprised by its form, its content, and the author´s strange originality behind these 
pages. 
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Brás Cubas para fornecer algumas imagens nas quais incluem os leitores e que a maioria das 

vezes faz com que eles não se identifiquem com nenhuma delas. 

Ao advertir sobre esse aspecto duplo e que sempre se apresenta um do lado do outro 

para questionar as relações contraditórias e ambíguas da natureza humana, faz lembrar-se da 

definição de prefácio em que Gilberto Mendonça Teles (1989) afirma ser este aparato um 

“discurso paralelo”. E é assim que o prefaciador concentra sua função de integrar o prefácio à 

obra. 

Depois desse aspecto discursivo da apresentação, o prefaciador anuncia fatos 

instigantes acerca da sociedade brasileira do século XIX, levantados nesse espaço, para 

explicar ao leitor a razão de ser das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inicia chamando 

atenção para a época em que o romance foi escrito, o ano de 1880, quando o país ainda era 

uma monarquia, vivendo ainda o período da escravidão, e com uma pequena população de 

pessoas com instrução variada, adquirida, sobretudo pela leitura. 

Essa desigualdade social, muitas vezes, gerava uma ética do favor, do clientelismo e 

consequentemente, com sua hipocrisia, encenava uma sociedade ligada às práticas tanto da 

conformidade social quanto do cultivo das aparências, práticas que continuam funcionando 

como receita de sucesso até os dias atuais, e que colocam Machado de Assis como escritor 

universal. Por meio desse contexto histórico, político, das relações sociais e culturais, Brás 

Cubas demonstra sua autoconsciência e autocensura, ou seja, o seu senso de humor.  

O prefaciador aborda a não identificação literária quando o livro foi publicado. E 

mostra como Brás Cubas parodia e ridiculariza os métodos do realismo e naturalismo, citando 

o capítulo IX Transição, em que encaminha o leitor para capítulos anteriores e para outros à 

frente, no sentido de revelar as perfeições artísticas das técnicas e convenções, ou seja, de 

uma construção lógica e racional. Quando volta a voz do pseudoautor, esta ridiculariza os 

procedimentos de maneira eminentemente satírica, ao contrapor-se às inflexibilidades dos 

princípios do método.  

Neste ponto, Enylton de Sá Rego informa a respeito da dificuldade de compreender o 

tipo de sátira que Brás Cubas está praticando. Contudo, acredita ser Brás Cubas uma 

personagem sério-cômica, escrevendo do além, desprovido de moralidade, que não se coloca 

nem contrário, nem conforme a moral, mas questionador da moralidade estabelecida. Portanto, 

não usa a sátira para moralizar como os dois escritores romanos da sátira clássica antiga: 

Horácio e Juvenal. 

Depois dessa exposição, como proposto no início, o prefaciador mostra que se pode 

efetuar uma leitura simples do conteúdo, ao abordar uma história de vida ordinária, adequada 
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a uma forma fora do comum, forma esta que criou seu estilo, e que contrapôs aos movimentos 

artísticos do período. Machado de Assis delegou aos seus escritos várias referências de outros 

autores ligados à tradição literária. Grande parte delas é de autores intermitentes, 

especificamente voltados para o conceito da sátira menipeia, do gênero luciânico, chamado 

pelo prefaciador de sério cômico, e assim ele passa a fazer algumas indicações para definir 

qual o nível histórico-estético das Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao demonstrar uma 

conexão entre a forma e a realidade histórica da época.  

A terceira parte implica alusões pertencentes à enciclopédia jocosa. Enylton de Sá 

Rego cita dois livros Elogio da loucura de Eramus von Rotterdam e Anatomia da melancolia 

de Robert Burton, das quais se retiraram os ensinamentos de Luciano de Samosata, do século 

IV da nossa era e do filosófo Menipo de Gadara, do século III a.C.. Menciona que Machado 

de Assis demonstra um atrelamento ao livro Elogio a loucura, pois Brás Cubas o alude no 

capítulo CIXIX, e no conto Elogio da vaidade, reportando-se a uma reescrita da referida obra. 

Ao tratar desses empréstimos textuais, o prefaciador expõe o engajamento de Machado 

de Assis na sua busca por reescrever os originais das citações que ia traduzindo e isso o leva a 

reproduzir o comentário do autor transmitido por meio de uma alegoria culinária: “um escritor 

tem o direito de procurar por “temperos” no trabalho de qualquer outro escritor, mas o “molho 

final” tem de ser o seu próprio. ”15(1997 p. xvii) 

Destaca-se então a arte da leitura que acaba se transformando em uma ação de 

reescrever os textos de outros em um novo contexto. E assim o prefaciador ressalta o ato da 

leitura de Brás Cubas acerca do aspecto sério cômico da sátira, apresentando a sua recriação e 

inovação nos termos do seu discurso no capítulo IV, “ O delírio”. Capítulo em que o 

pseudoautor afirma ser seu livro “uma obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, 

agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela e é, 

todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado16”. 

Enylton de Sá Rego avisa da dificuldade de classificar as Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, uma vez que Machado zombava do romantismo, atacava-o de frente, desacreditava o 

naturalismo, o que gerou várias criticas naturalistas por parte de Silvio Romero. Contudo o 

prefaciador coloca em realce a leitura de outros, ao considerar a obra como “o realismo 

ilusório de Machado de Assis, um tipo de realismo que alegoricamente descreve, em uma 

                                                 
15 - “any writer has the right to look for “spices” in the work of any other writer, but the “final sauce” has to be of 

his or her own making”. 
16 - “a supinely philosophical work, of an unequal philosophy, now austere, now playful, something that neither 

builds nor destroys, neither inflames nor cools, and, yet, it is more than a pastime and less than an apostolate”. 
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maneira muito divergente e dissimulada, as realidades sociais do Brasil, no século XIX, ou em 

um modo ainda mais indireto, a realidade do nosso próprio tempo17”. 

Este destaque dado por grande número de leitores estabelece uma relação com o tipo 

de leitura acerca de um realismo que desconfia do real. E, logo após essa discussão, o 

prefaciador expõe a biografia, por ser também um foco na história da interpretação da 

produção machadiana. Para concluir, diz que a ironia é o elemento pelo qual Machado de 

Assis passa “seu ponto de vista radicalmente céptico das explicações à volta do 

comportamento humano, principalmente aquelas do tipo reducionista18”. 

Neste capítulo, destacou-se a importância dos paratextos – prefácios, título geral e 

títulos de capítulos – elementos que serviram para apresentar as relações do autor e das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas para que o leitor de língua inglesa identificasse a 

produção do texto à medida que se chama atenção para o ato tradutório e o ato de leitura.  

Como ressaltado no princípio da discussão, teve-se a abordagem teórica de Gérard 

Genette que toma por base um aparato paratextual, que é o início do contato do leitor com o 

texto. E este é destinado a facilitar a leitura, a compreensão da escrita, tendo em vista a 

recepção da cultura alvo. 

Portanto, os conceitos formulados pelo prefaciador tradutor e os outros serão 

considerados para se obter confirmação na análise comparativo-descritiva do todo e das partes 

para a compreensão do processo de reescrita/tradução. 

 

 

3.2.4 Título geral e títulos de capítulos 

 

 

Muitos tradutores geralmente fazem seus trabalhos de transposição para a língua da 

qual são falantes nativos, adaptando o texto de chegada às peculiaridades locais. Talvez seja 

esse o caso do norte-americano William Leonard Grossman, ao verter para o inglês as 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, renomeando-as (memórias) com o título “Epitáfio para 

um Pequeno Vencedor” (Epitaph of a Small Winner). A modificação do título do romance 

brasileiro não deixa de provocar inúmeros questionamentos e, entre eles, a hipótese de tal 

episódio ter ocorrido devido às características do personagem narrador, despidos de atributos 

                                                 
17 - Machado´s deceptive realism, a kind of realism that allegorically describes, in a very devious and disguised 

way, the social realities of nineteenth-century Brazil, or, in a still more indirect way, the reality of our own times. 
18 “[…] his radically skeptical views of all-encompassing explanations of human behavior, especially those of the 

reductionist kind.” 
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morais, ou para facilitar a leitura dos leitores em língua inglesa, aproximando-os mais da obra. 

Contudo, a célebre escritora, crítica literária Susan Sontag alega no prefácio da reedição da 

obra, ser o título Epitaph of a Small Winner despropositado e interferente. 

Seja qual for o intento do tradutor, torna-se imprescindível não se esquecer de que a 

tradução constitui sinônimo de crescimento da língua de chegada que se faz no sentido de 

concluir, preencher, completar a atividade de operação do texto exercida, pelo tradutor. 

Portanto, este tipo de tradutor apresenta uma tradução que se preocupa com a união dos povos 

de mundos distintos; com as dificuldades de transpor a cultura do texto original; com a 

transmissão de sistemas de ideias e, ainda, com as barreiras do tempo, da ideologia e da 

própria língua. 

O ato tradutório não se relaciona simplesmente ao binômio significante/significado, 

segundo Hans Robert Jauss, teórico da estética da recepção e discípulo da hermenêutica de 

Gadamer. A questão do significado encontra-se também associada ao leitor, expressivo 

detentor de sentidos. Essa teoria suporta o leitor enquanto sujeito, ao fazer uso das suas 

idiossincrasias e preconceitos culturais. O tradutor William Grossman deixa claro, no prefácio 

do livro, que a mudança do título aconteceu por causa da interpretação que fez do capítulo 

final. 

Sem a compreensão de qualquer texto, e especificamente das memórias póstumas 

machadianas, extremamente complexas, o tradutor procederia como mero transportador de 

significantes imutáveis, de uma língua para outra. 

Falar de tradução é falar de leitura, de comunicação intercultural, da interação 

tradutor/leitor. Conduzindo-se nessa direção, constitui um desafio investigar o ato tradutório 

das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Torna-se uma tarefa ambiciosa verificar se o texto do 

autor brasileiro, ao ser transposto para o inglês, elevou-se aos diferentes níveis de organização 

de sentido do texto e da língua do autor, ou se o tradutor adaptou-se aos procedimentos 

retóricos e às estruturas peculiares da língua de chegada.  

A investigação das Memórias Póstumas de Brás Cubas neste estudo do percurso da 

tradução como processo interpretativo tem como base teórica a hermenêutica da tradução, por 

meio da qual, dentre outras teorias, esta propõe verificar até que ponto o tradutor 

estadunidense introduz-se no paratexto título geral e títulos de capítulos, incorporando-se nele, 

e suscitando a confiança do leitor. 
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3.2.4.1 Fenômeno hermenêutico da tradução 
 

 

Com o intuito de compreender as leituras dos tradutores machadianos da obra em 

estudo e poder verificá-las na prática, o fenômeno da interpretação denominado hermenêutica 

transformou-se em interesse para ancorar as considerações deste capítulo. Entende-se que se 

pode tornar fenômeno tudo o que é percebido pelos sentidos ou pela consciência, por meio da 

compreensão. Segundo o filósofo Schleiermacher, 

 
A Compreensão enquanto arte é voltar de novo a experimentar os processos mentais 
do autor do texto. É o reverso da composição pois começa com a expressão já fixa e 
acabada e recua até à vida mental que a produziu. O orador ou autor construiu uma 
frase; o auditor penetra nas estruturas da frase e do pensamento. Assim a 
interpretação consiste em dois momentos interactuantes: o momento “gramatical” e 
o “psicológico”. (SCHLEIERMACHER apud PALMER, 1986, p. 93). 

 
Nessa forma paradoxal de Schleiermacher, o que tem de ser compreendido é a 

intenção do autor. Assim, para traduzir uma obra machadiana, especificamente as Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, torna-se mister avaliar as intenções do autor, muitas vezes veladas 

por sua propriedade de dizer mais nas entrelinhas, delegando ao tradutor/leitor a tarefa de 

desvendar os segredos que se escondem na escritura. É preciso, ainda, compreender que, por 

trás da simplicidade e naturalidade com que o autor/pseudoautor edifica seus textos, oculta-se 

uma complexidade de intenções disfarçadas pelo narrador não confiável, Brás Cubas. 

O estudo da própria compreensão remete à hermenêutica, que remonta ao verbo grego 

hermeneuein, com o significado tanto de produzir discursos como de compreender, interpretar 

uma mensagem ou texto. Nesse sentido, Osimo (2010, p.1) considera que “qualquer um pode 

entender (traduzir) um fenômeno à sua maneira [...] à luz da qual se lê (interpreta) um texto e 

se percebem suas conotações culturais e textuais. 

Para se proceder à mais acurada leitura, o conhecimento dos mecanismos linguísticos 

explicitados em disciplinas como linguística, filosofia da linguagem, filologia e análise do 

discurso, entre outras, precisa ser alcançado para suporte às escolhas interpretativas do sentido, 

ante o contexto histórico e sociocultural. A hermenêutica literária “possibilita ao crítico ou 

historiador examinar seus próprios pré-juízos” [...], reorganizando-os de modo que “no 

questionamento do texto, deixe-se também interrogar.” (ZILBERMAN, 1989, p. 69). 

Assim, o texto traduzido passa a ser o espaço em que o tradutor realiza a construção 

do significado, em diferentes épocas, e de acordo com seu objetivo. Dessa forma, a tradução 

apresenta-se sempre em estado processual e atualizável. O tradutor recria o texto ao externar 
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suas percepções e considerações por meio da sua linguagem envolvida de elementos culturais, 

demonstrados em sua reescritura.  

Com a finalidade de acompanhar o envolvimento dos tradutores no texto machadiano, 

neste estudo, principalmente tratando-se dos títulos e subtítulos, e de suas interpretações 

manifestadas no texto traduzido, observam-se vários níveis de estratégias tradutórias, 

referindo-se ao fazer interpretativo e revelador do sentido da mensagem, os quais norteiam a 

elaboração deste estudo. 

Partindo desses pressupostos, busca-se impetrar um confronto entre os títulos gerais e 

os títulos de capítulos do texto de partida com os do de chegada, para dar início à 

compreensão do ato tradutório das Memórias Póstumas de Brás Cubas, por William L. 

Grossman e Gregory Rabassa, visando refletir o que os textos em inglês focalizam, 

desnudando o diálogo que ocorre no encontro das línguas e na interação texto-leitor.  

Embora na atualidade existam várias definições de hermenêutica, neste estudo, esse 

mecanismo será apresentado como ciência de toda a compreensão linguística, como estudo de 

interpretação livre do texto para se alcançar o significado específico da cultura alvo, de acordo 

com o pensamento de Hans-Georg Gadamer e do seu discípulo Hans Robert Jauss. 

A hermenêutica aplicada à tradução tem estreita conexão com a filosofia do 

significado e é definida como ciência e metodologia de interpretação de textos. Os estudiosos 

dessa tendência conceituam a tradução como transmissão de cultura, com determinação de 

seus fundamentos lógicos, valor e alcance dos significados, por meio de uma compreensão ou 

interpretação da forma como a linguagem opera nos textos de partida e de chegada. Haroldo 

de Campos dedicou grande parte de sua reflexão ao estudo dessa tendência hermenêutica na 

tradução, argumentando que “a tradução seria transcrição e transculturação, pois não se atém 

somente ao texto, mas à série cultural que se transtextualiza” (CAMPOS, 1976, p. 10). 

Esse processo de transposição de uma língua a outra, envolvido no entendimento de 

um texto, por meio da interpretação, percorre a teoria hermenêutica da linguagem de Gadamer 

como um instrumento para dominar, com técnicas objetivas, as estruturas do texto. Seu 

método de interpretação/tradução se estende à própria natureza da atividade tradutora, 

essencial ao pensamento humano, pois determina o ato como criativo e possível. Esse 

processo não consiste em simples substituição de palavras sinônimas, mas na compreensão da 

visão de mundo dos textos, separados pela língua, pelo tempo, pela distância, ou seja, pelo 

contraste entre o horizonte do texto e o horizonte do tradutor. 

Em Verdade e Método, o autor Gadamer retoma a teoria hermenêutica proposta por 

Schleiermacher, no século XVIII; por Wilhelm Dilthey, no século XIX, e por seu professor 
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Heidegger, no século XX. Para Gadamer, o tradutor-leitor, ao interpretar uma obra, o faz pela 

compreensão, originando inúmeras interpretações que possam ocorrer ao longo do tempo. Isso 

poderia ser visto como oposição ao pensamento de Schleiermacher, pois Gadamer alega que o 

tradutor/leitor deve deixar que as exigências do texto se mostrem na interação (língua e 

cultura) e na fusão de horizontes e, assim, ele poderá se inteirar da questão que provocou o 

surgimento do texto, que “o tradutor deixa amadurecer na palavra que se lhe oferece.” Apesar 

de não ser a forma um objeto primordial para Gadamer, no entanto, participa de certo modo 

nos eventos da compreensão. 

Quando iniciou seus estudos, por estar mais próximo da objetividade do texto e do 

autor, Gadamer desenvolveu uma fusão equilibrada de leitura dos horizontes de autor e leitor, 

em uma interpretação que sempre acontece com pressupostos sobre algo previamente dado. 

Com isso, vislumbrou uma subjetividade humana, nas novas produções do texto. Portanto, os 

conceitos formulados previamente pelo leitor-tradutor são considerados para se obter 

confirmação na análise do todo e das partes como processo de reconstrução/tradução. A partir 

do círculo da hermenêutica, pôde-se visualizar o início de sua mais recente manifestação na 

Alemanha: a estética da recepção ou teoria da recepção, que teve expressiva contribuição do 

pensamento de Gadamer. 

A referida teoria enriquece substancialmente as leituras de confronto entre a escrita 

machadiana e a dos textos traduzidos por Grossman e Rabassa. É provável ter sido esse o 

caminho percorrido pelos teóricos do grupo Estudos Descritivos da Tradução, os quais 

consideram a tradução literária como pertencente à cultura de chegada, ou seja, determinada 

pelo polissistema alvo. 

 

 

3.2.4.2 Os aspectos percebidos por Grossman nas Memórias Póstumas de Brás Cubas 
 

 

A fim de verificar o fazer do tradutor estadunidense nas Memórias Póstumas de Brás 

Cubas e compreender a aproximação com a atividade tradutória, são analisados alguns 

aspectos significativos de títulos da obra e de capítulos dos textos de partida nos de chegada.  

A permuta do título do romance, no qual o nome Brás Cubas é substituído por Small 

Winner, permite comprovar a importância atribuída ao sentido na prática do ato tradutório. A 

leitura do tradutor desconsiderou a estratégia machadiana de delegar a um defunto a narração 

das memórias, ou seja, não reconhece que Brás Cubas, o narrador das memórias póstumas, 
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questiona o sentido da existência com imparcialidade e descompromisso, pois por não mais 

estar viva, a personagem-narradora julga à distância, sem paixão, mas com integridade. 

A substituição das palavras Brás Cubas por Small Winner pode implicar tentativa de 

apoio do tradutor ao leitor conterrâneo, para melhor compreensão da mensagem inicial da 

obra. Antes de ser tradutor, ele fora leitor, enfrentando as dificuldades de abraçar um texto 

escrito em outro idioma e expressá-lo em sua própria língua. 

Embora se saiba que, nem sempre as palavras podem ser reproduzidas de maneira 

idêntica e os sistemas literários e linguísticos não lidam com signos fixos, o tradutor se 

envolve em uma conjuntura social, moral e política e apresenta outra alcunha ao romance 

machadiano, não considerando somente a linguagem do texto, mas também os acontecimentos 

que constituem a cultura de seu país. Uma delas está relacionada à palavra “cubas” que faz 

uma conexão às ideologias rejeitadas pelo seu país. 

Não se pode negar, contudo, que o título, espécie de nome próprio, individualiza e 

identifica o texto, funcionando como índice ou pré-anunciador de mensagens, fatos, 

características das personagens, entre outros. Small Winner estabelece uma relação simbólica 

com o signo Brás Cubas. E aponta as conotações que sugere o adjetivo pequeno (small) ligado 

ao substantivo vencedor (Winner), para antecipar o retrato de um protagonista, despido de 

qualidades morais. Da mesma forma, traços negativos compõem os caracteres de inúmeras 

personagens criadas por Machado: Viana (Ressurreição) era parasita irrecuperável; Guiomar 

(A Mão e a Luva), ambiciosa; Iaiá Garcia (Iaiá Garcia), orgulhosa; Rubião (Quincas Borba), 

megalomaníaco, e assim por diante. 

Passando da troca do título da obra para a do capítulo de número CLIII, denominado O 

Alienista, que também intitula um dos contos machadianos, o tradutor, ao substituí-lo por The 

Psychiatrist, coloca em xeque pressupostos da literatura. Nesse caso, desconsiderou-se o 

diálogo das Memórias Póstumas com outro texto do mesmo autor, ou seja, não se levou em 

conta a intratextualidade. Tudo indica que a tradução de Grossman tocou o intocável, ou seja, 

atingiu nomes, elementos auxiliares, portadores de significação da obra. 

Se, por um lado, o tradutor negligenciou o fato de as personagens de muitos textos 

machadianos, que se instauram no discurso de Brás Cubas, como Quincas Borba e outros, 

constituírem verdadeira rede evolutiva da memória técnica das obras do período realista, que 

alcançou seu ápice no século XIX; por outro, a leitura e a transposição criativa de Grossman 

não pode ser totalmente invalidada.  

Para se obter melhor compreensão do texto machadiano, deve-se tentar alcançar seus 

fundamentos filosóficos, sociais e psicológicos, uma vez que, não só como tratado literário, as 
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Memórias Póstumas de Brás Cubas constituem verdadeiros complexos interdisciplinares, que 

merecem ser investigados por profissionais de diversas áreas do saber. 

De acordo com a posição hermenêutica, expressa na fusão de horizontes, talvez fosse 

pertinente dizer que a substituição do nome Brás Cubas para Small Winner ou de “ O 

Alienista” para “ The Psychiatrist”,  liga-se à maneira de ler, ao modo de encontro e à 

interação de William Grossman com o romance.  

Essa afirmação justifica as várias transposições que Grossman compôs, no sentido de 

levar para o seu leitor, além do seu modo de ler, uma forma de linguagem mais atual. Por 

exemplo, no capítulo LXXIII, “O Luncheon” , Machado de Assis faz uso da palavra inglesa 

para nomeá-lo. Luncheon é um termo arcaico do inglês britânico, que significa um pedaço de 

qualquer alimento. (GOVE, 1976, p. 1346). Apesar de a palavra estar absoleta, pode-se ainda 

encontrá-la empregada quando alguém oferece um pequeno festejo à tardinha. Assim sendo, 

Grossman não se dispõe em usá-la e o substitui por “Afternoon Snack”, por entender que teria 

sido esse o sentido real que o autor pretendera. Entretanto, a palavra lunch remete, nos dias 

atuais, a uma refeição leve, geralmente feita no meio do dia. O significado, de acordo com o 

texto, conduz a outro tipo de refeição. O tradutor, simplesmente, lança mão de sua 

interpretação e atualiza o termo. 

Desse modo, o que se percebe é que o tradutor Grossman estava próximo a teoria 

literária da tradução que se rompia com a noção de texto, enquanto objeto, e colocava a leitura 

como processo de reescrita do texto. Para os defensores do qual se acredita ser Gadamer um 

dos precursores, o texto é essencialmente um mediador de sentido, e a função do leitor não é 

determinar o sentido pretendido pelo autor, mas estabelecer uma interação com o texto. Assim, 

o sentido do texto implica horizontes do tradutor, que o reproduz como diálogo entre o 

passado, presente e o futuro, em inacabável comunicação. 

Consequentemente, a substituição do nome da obra e de alguns de seus capítulos é 

feita por uma relação que partilha a perspectiva, a visão de mundo do tradutor e de sua 

sociedade ou, ainda, por uma consideração ao tempo e ao espaço. Pode-se entender que 

Grossman procurou ir além dos significados das palavras e invocou os pensamentos 

inconscientes e a cultura alvo, imprimindo na sua leitura uma visão de mundo pós-guerra. O 

título da obra machadiana foi traduzido, precisamente, em 1952, época em que a sociedade do 

tradutor estadunidense vivia em clima de glória e de triunfo. Assim, Grossman se inseria em 

um mundo linguístico que pensava e expressava a história, a sociedade, as conquistas e a 

vitória. A vivência nesse ambiente concretizou e o ajudou a imprimir tais marcas em sua 

leitura/tradução, reflexo das estruturas sociais que afetaram a significação da arte machadiana.  
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Ressaltando mais uma vez o prefácio “Introdução do Tradutor”, Grossman afirma que 

Machado de Assis projetou nas Memórias Póstumas de Brás Cubas nada menos do que um 

jogo esotérico da mente, ou seja, uma busca da verdade de si mesmo. E, tratando-se de jogo, a 

luta em prol de uma conquista produzirá ou não um vencedor. Dessa forma, surge de Small 

Winner um símbolo de Brás Cubas. 

 

 

3.2.4.3 Visibilidade de Gregory Rabassa 
 

 

A tradução de uma obra literária sempre gerou teorizações diversas, decorrentes das 

preocupações e soluções enfrentadas no ato tradutório. Isso ficou demonstrado no estudo da 

visão de Grossman, o qual fez modificações no paratexto título, buscando parâmetros no texto 

machadiano para se deixar orientar pela leitura.  

Desde os tempos mais remotos, o tradutor se preocupa em transpor o texto de partida 

para o texto de chegada, sem distorção do sentido e do estilo, porém isso tem sido motivo de 

discussão e gerador de uma visão binária da tradução bem antiga: seja na literalidade, seja na 

criação tradutória. 

Ainda assim, por um lado, pode-se dizer que a tradução de William Grossman foi uma 

atividade tradutória que demonstrou não ter sofrido bloqueio com o contexto cultural e 

intelectual em que a obra se originou, colocando-se a fidelidade do texto acima de tudo, 

negligenciando-se qualquer intenção do autor. Por outro, Gregory Rabassa pode ter sido 

influenciado pelos fundamentos teóricos oriundos das tendências da corrente literária New 

Criticism que abolia “os traços das abordagens “extrínsecas”, históricas, biográficas e 

sociológicas que proliferavam nos anos 1950.” (LIMA, 1983, p. 5), deixando a impressão de 

que recorreu a um discurso mais identificado aos padrões de coerência verbal interna. 

Os ingleses apoiaram esse tipo de pensamento, ou seja, os teóricos norte-americanos 

criadores dessa corrente desenvolveram uma variante para a abordagem do New Criticism, 

método conhecido como close reading (leitura imanente, microscópica etc.). O leitor-tradutor 

deveria concentrar-se na composição interna da obra: forma, coerência, unidade orgânica etc. 

Esse método rejeita qualquer prática de determinar a totalidade de intenções do autor. 

Acreditava-se que nem sempre o escritor tinha plena consciência dos seus reais motivos, no 

entanto, muitos tradutores sabem que têm o apoio da crítica, dos editores, quando seus 

trabalhos seguem esse enfoque intratextual. 
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Na defesa da literalidade, nos dias atuais, outro estadunidense, tradutor e teórico 

Lawrence Venuti, vem se destacando. Ele defende o literalismo em termos de aproximação de 

palavra por palavra de uma língua nobre (não coloquial) para produzir um efeito de 

estrangeiridade na tradução, isto é, arrisca adaptar o texto de chegada à forma do original, ao 

que se dá o nome de estratégia estrangeirizante. Com isso, não quer dizer que ele defende um 

conceito de tradução literal que torne implícita a ideia de que os textos traduzidos de forma 

“literal” apresentem a aparência dos textos existentes na língua de partida. 

Como fez Vladmir Nabokov, ao afirmar que “pelo fato do meu ideal de literalismo 

sacrifiquei tudo (elegância, eufonia, clareza, bom gosto, linguagem moderna ou mesmo a 

gramática)” (apud, STEINER, 1975, p. 315). Alguns outros extremistas também levaram o 

método da tradução literal às mais radicais consequências. 

Apesar de Gregory Rabassa ter-se mantido mais literal em relação à sua tradução, não 

significa que ele tenha se enveredado basicamente por esse caminho. Inclusive, pode-se 

adiantar que Rabassa logrou êxito ao transpor o título do capítulo CLIII de O alienista para 

The Alienist, pois não apagou o diálogo que se inicia e que ressurge como título de um dos 

mais importantes contos do autor, um ano depois de publicar as Memórias Póstumas de Brás 

Cubas.  

Entretanto, ao transpor literalmente o título do capítulo LXXIII, O luncheon (the 

luncheon), Rabassa manteve o anacronismo da palavra arcaica que contribui para mostrar uma 

lógica de fidelidade, em que se pode perguntar se o sentido literal do uso do vocábulo 

concretizado no texto vem ao encontro da situação apresentada no texto. Segundo Grossman, 

esse termo não faz parte do encadeamento das ideias da escrita do capítulo, ou do contexto 

brasileiro sugerido, ou como comprovado acima. 

Portanto, o que se pode inferir a respeito da atividade desses dois tradutores é que, ao 

traduzir, Grossman colocou-se em contato com outro mundo, e esse se tornou o meio que fez 

surgir outros títulos cuja retórica é entendida como interação e visão de mundo da figura desse 

tradutor como negociador das diferenças projetadas no texto traduzido, tornando mais visível 

Machado de Assis e a obra. 

Pode-se dizer que das situações apresentadas no estudo do paratexto título, a decisão  

de William L. Grossman pôs-se de acordo com o diálogo do texto, e incorporou outra luz na 

sua recriação dos títulos. Essa tarefa de reiluminação tende a ser aprovada por dois grandes 

filósofos e teóricos da tradução, Walter Benjamin e Hans-Georg Gadamer. Em relação ao 

tradutor Gregory Rabassa, contudo, foi observada uma subserviência, uma dependência para 

com o texto de partida, gerando a ideia de tradução estrangeirizadora – que torna o texto de 
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chegada bem próximo do de partida, implicando estratégia de visibilidade do tradutor, pois 

emprega visões alheias à cultura de chegada. 

Contudo, dos exemplos discutidos em relação ao ato tradutório de Grossman, e 

confrontando-os aos encontrados na tradução de Gregory Rabassa, pode-se observar, neste 

último, uma atividade comprometida com o original, revelando um trabalho de conceito de 

estrangeirização. 

 

 

3.2.5 Uma entre muitas considerações 

 
 
 Dos paratextos verbais analisados, somente o prefácio da primeira edição traz 

comentários acerca do ato tradutório, o qual foi obtido de apropriada observação, 

fundamentadora das primeiras leituras da análise comparativo-descritiva, dos textos 

traduzidos.  

 No referido espaço, Grossman demonstra sua preocupação em tornar acessível o texto 

machadiano ao seu público leitor. Desse modo, pode-se constatar que o prefaciador 

concentrou-se nas características da língua inglesa para elaborar essa tarefa. Para isso, buscou 

as melhores soluções na cultura anglófona. Contudo, admite, perante o seu público leitor, a 

não transposição da unidade monetária para a língua inglesa, sugerindo a correspondência 

estimada dos valores. No mesmo sentido, comporta-se quanto aos apelidos comuns às 

crianças de família abastada, aos nomes próprios, às ruas e aos subúrbios, além dos 

vocabulários estrangeiros (francês, latim, etc.), mantendo todos esses na língua de partida. 

Essa constatação evidencia a conservação das convenções linguísticas e literárias da 

cultura alvo nesse elemento paratextual. Tal postura permite visualizar as estratégias 

tradutórias da escrita machadiana, ancoradas nas normas iniciais de Gideon Toury, uma das 

diretrizes metodológicas deste trabalho, as quais estão inseridas antes mesmo da verificação 

das normas operacionais e de estrear a leitura do texto propriamente dito. Esse prefácio, por 

discorrer sobre as decisões adotadas pelo tradutor, é considerado de grande valor para essa 

pesquisa. No entanto, a finalidade dos outros dois prefácios analisados é somente promover e 

contextualizar as Memórias Póstumas de Brás Cubas de forma especial, no sentido de poder 

dialogar com o leitor.  

 O segundo espaço paratextual não revela consideração a respeito da tradução do texto, 

apenas uma crítica à mudança do título Memórias Póstumas de Brás Cubas por Epitaph of a 
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Small Winner (Epitáfio de um pequeno vencedor) como sendo despropositada e interferente. 

Entretanto, a prefaciadora Susan Sontag mostrou-se uma leitora que desejava ardentemente 

divulgar novas vinculações entre Machado de Assis e outros grandes nomes da literatura 

Universal. Ela atreveu-se a julgar o pseudoautor e narrador Brás Cubas como anti-herói pós-

sterniano e reclama para Machado de Assis um merecido lugar na literatura mundial. Assim, 

trabalha para tornar visíveis o autor e a obra que considera como o livro mais divertidamente 

não provinciano já escrito. Sua paixão pela obra ultrapassa a interpretação, levando-a a 

esclarecer ao sistema literário anglófono a contemporaneidade de Machado de Assis. 

 O terceiro prefácio incluso na segunda retradução da obra se prende na qualidade da 

prosa. A edição está envolta de textos que trazem explicações significantes, de acordo com 

questões levantadas acerca da obra. Não concede ao tradutor Gregory Rabassa espaço para 

pôr em evidência sua reescrita. Contudo, não se sabe se este procedimento foi executado por 

restrição dos editores ou por falta de interesse do tradutor. 

 O prefaciador preocupa-se com a investigação do estilo da escrita de Machado de 

Assis, com uma interpretação histórica do Brasil no período do surgimento da obra, história 

esta que reflete as realidades sociais do país do século XIX e as convenções literárias que são 

parodiadas e ridicularizadas por Brás Cubas de modo sério-cômico, além da moralidade para 

explicar o comportamento do ser humano em uma sociedade. 

 Dito isso, o prefaciador procura destacar o que chama de estranha originalidade. O 

próprio Machado de Assis já discutia em suas escritas a originalidade, e fazia uma relação 

sutil entre originalidade e apropriação; analogia esta que, segundo Enylton de Sá Rego, 

mostra curiosa alegoria culinária, ou seja, busca um “tempero” para sua escrita, embora o 

“molho final” se revista sempre de característica própria. 

 Observa-se, dessa forma, que, apesar de não ter tido a possibilidade de visualizar o ato 

tradutório em todos os prefácios, pode-se ver uma contribuição essencial para veicular 

informação sobre as edições em estudo, como, por exemplo, o texto de Susan Sontag que 

projetou a imagem do autor a uma posição de destaque na sociedade estrangeira. Quanto ao 

terceiro prefácio, principalmente pelos dados analisados, percebe-se que os editores estão 

encaminhando a obra em estudo a um público leitor mais acadêmico. 
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3.2.6 O fio do intertexto com a linguagem paratextual 

 

 

 O sentido atribuído por Julia Kristeva (1974) ao termo intertextualidade diz respeito ao 

conhecimento de tantos outros textos, que interagem continuamente com outro(s) texto(s), ou 

seja, estabelece-se uma relação dialógica entre os textos nas construções de novas imagens 

que se alteram no presente, tecendo, assim, um ciclo dinâmico. Descrever ou retomar alusões, 

citações e referências a autores estrangeiros em que se inscreve a narração das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas tornou-se uma estratégia mítica que muito impressiona a crítica. 

Este estudo ultrapassa tal âmbito, visando observar na referida obra as particularidades dos 

elementos paratextuais, reconhecidos como influenciados pelas estratégias textuais de 

Laurence Sterne (1998), facilitadoras da atividade de leitura e de recepção, assegurando 

técnicas narrativas revolucionárias tanto na obra de Brás Cubas quanto na de Tristam Shandy. 

As composições intertextuais têm lugar de destaque no estudo da exposição dos escritores de 

língua inglesa, a exemplo de “ Óbito do Autor”, no capítulo inicial, em que o narrador Brás 

Cubas alude à peça Hamlet, de Shakespeare.19 Na mesma peça teatral, há, no capítulo XI, “ O 

menino é pai do homem” , a declaração de Brás Cubas: “Cresci; e nisso é que a família não 

interveio; cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos.” Destaca-se também 

uma referência à peça MacBeth no capítulo XV, “Marcela”, em que Brás Cubas reflete sobre 

Marcela, dizendo: “... penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, 

por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock.” (1991, p.47) Esse 

diálogo constante de Machado de Assis instiga outros, conforme relembrado por Schwarz 

(2006b, p.201), ao mencionar que “ao colher as suas referências em todos os cantos do 

planeta e da História, Brás forçosamente as descontextualiza, como descontextualiza a si 

próprio quando as toma para [...] contexto”. Com isso, Brás Cubas está produzindo, segundo 

Genette (1982) uma espécie de palimpsesto, apagamento da escritura primeira na segunda, ou 

nos termos de Laurent Jenny (1979), um índice de relações intertextuais implícitas, com apoio 

                                                 
19   Ser ou Não Ser (Ato 3, cena 1 – Hamlet) 

The undiscovered country from whose bourn 
No traveller returns, puzzles the will, 
And makes us rather bear those ills we have 
Than fly to others that we know not of?  
(O país não descoberto, de cujos confins 
Jamais voltou nenhum viajante – nos confunde a vontade,  
Nos faz preferir e suportar os males que já temos, 
A fugirmos para outros que não conhecemos?...) 
(SHAKESPEARE, W., 1958, p.815) 
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de uma escritura oblíqua, de um mecanismo de recuperação de certas formas com outras já 

existentes, ao feitio da metalinguagem, segundo Roman Jakobson (1974). 

 Observando-se as particularidades dos elementos paratextuais, reconhecidos como 

extensão do estilo criativo de Laurence Sterne (1998), as referências, alusões e citações que se 

sobressaem neste estudo machadiano tangenciam a questão da forma externa evidenciada da 

obra A vida e as opiniões do cavalheiro Tristam Shandy, do autor irlandês. É sob a influência 

da forma livre, em especial das estratégias paratextuais empregadas por esse escritor e 

tornadas modelo sugestivo na escrita narrativa das Memórias Póstumas de Brás Cubas 

enquanto recurso paratextual que dialoga com a obra em questão e a precede. Por esse ângulo, 

ressaltam-se como pontos do paratexto títulos gerais, prefácios e títulos de capítulos que se 

encontram exaltados na obra Tristam Shandy, os quais levaram a ler Memórias Póstumas de 

Brás Cubas buscando estabelecer pontos de convergência entre as duas obras. Para isso, 

traços peculiares desse conjunto de linguagem de informações, desse fio do intertexto de 

caráter limiar nas obras mencionadas serão examinados para expor como Machado de Assis 

reproduziu a materialidade, o contexto de formação para a realidade textual de sua obra, ao 

observar no romance inglês o processo dessa produção paratextual. 

 Para tal, nesse intercâmbio discursivo, optou-se por priorizar a compreensão de cada 

elemento do paratexto acima mencionado, para demonstrar a relação com o autor e o público 

leitor, e também expor como outra consciência da interação poética do empréstimo, ou seja, 

outra visão desse tópico da intertextualidade incorpora-se à análise macroestrutural deste 

trabalho. 

 Conforme afirmado por muitos críticos, não foi somente Sterne que esteve presente 

com um modelo importante de estruturação da narrativa das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. Segundo Eugênio Gomes (1976), o nome de Henry Fielding sempre foi esquecido, 

quando os críticos mencionam a forma livre adotada por Machado nessa obra. Porém, há 

certas manobras paratextuais, executadas em seu romance The history of Tom Jones, a 

foundling, que demonstram manipulação dos recursos limiares bem ao gosto dos escritos de 

Lawrence Sterne, em A vida e as opiniões do cavalheiro Tristam Shandy e analogamente 

neste rastro está o autor brasileiro, principalmente nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Ao confessar a adoção da “forma livre”, Machado de Assis faz referência a Lawrence 

Sterne no prefácio e revive, então, um momento histórico da posição de subversão em torno 

da transgressão das regras narrativas. Desse modo, torna-se também um escritor contra as 

formas cristalizadas de um romance, realçando um modelo de estruturação a ser seguido em 

relação aos elementos paratextuais, os quais não mantêm o padrão da tradição editorial. 
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Portanto, esses mecanismos internos de estruturação demonstram bem os níveis de 

organização da forma na geração de sentido, funcionando como componente semântico para a 

análise da macroestrutura que veicula distintas formações ideológicas, as quais proporcionam 

busca de “liberdade” de mudança no sistema de relação de produção. 

Para apresentar uma análise macroestrutural desses elementos, a fundamentação 

teórica ancora-se nos estudos de Gérard Genette (2009) sobre os paratextos editoriais, em que 

se ressalta o gênero paratextual desse modo narrativo sério-cômico, em torno do texto 

principal. 

Algumas reflexões ilustram a influência de Sterne na inserção de Machado de Assis na 

literatura inglesa. Parece, desse modo, profícua uma análise dos elementos paratextuais, nos 

dois autores, para confirmar o modo de que se vale o escritor brasileiro para representar nas 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de forma livre, os fatos e a história da sociedade do 

século XIX, procurando esboçar um paralelo entre as ações da escrita e do livro de Machado 

de Assis em relação ao de Sterne. 

O afastamento do padrão da estrutura literária circunscrito nas Memórias Póstumas e 

em Tristam Shandy proporciona grandes riqueza e diversidade na narrativa e, 

consequentemente, no paratexto, além de transferir um caráter inovador para o interior de suas 

obras. O título geral de ambas as obras suscitam no leitor referências das formas de um relato 

autobiográfico, o qual foi cultuado na atmosfera literária da escrita inglesa do século XVIII. 

Como Sterne, Machado de Assis repassa para o título o encargo de apontar para o 

autor do romance o fato de contar suas memórias, podendo, então, usar o título como uma 

estratégia criativa a ser apresentada ao autor. Assim, esse recurso paratextual, título, passa a 

se relacionar diretamente ao tipo de gênero a que pertence o romance, tão fundamentado nas 

obras de seus tempos, por vários escritores que se dedicavam à escrita biográfica de leitura. 

No século XVIII, mais precisamente na época de Sterne, os títulos projetavam uma dinâmica 

de circulação de ideias comuns na produção literária, como: Vida e Opiniões de…, havendo 

uma óbvia paródia dos títulos mais típicos do romance autobiográfico ou testemunhal, como 

A Vida de..., ou A Vida e Aventuras de…, ou A Vida e Ações Heróicas de…, ou A Vida e os 

Amores de… No tempo de Machado de Assis, também se evidenciou uma tendência de 

elaboração de ideias comuns a partir de títulos de obras atribuídos a memórias e que se 

apresentavam comparando Memórias Póstumas de Brás Cubas a Memórias de um sargento 

de milícias, Memórias do sobrinho de meu tio, ou a obra A carteira de meu tio. 

Esses romances brasileiros se coadunam com as técnicas do folhetim, gênero 

importado da França, no século XIX, que, além de considerar os títulos exemplos do ponto 
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central de comparação, demonstram-se pela presença dos materiais textuais semelhantes 

utilizados por Machado de Assis. Por meio dessa arte, Machado de Assis combina, no seu 

romance Memórias Póstumas de Bás Cubas, os assuntos frívolos e políticos com temas de 

conversas particulares adaptados do cotidiano da época e inclui a presença inglesa no Brasil, a 

qual fica marcada pelos comentários de Brás Cubas ao retratar a imagem de como os ingleses 

eram vistos pelo povo brasileiro: 

 
Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto um inglês [...] Que 
os levasse o diabo os ingleses! Isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora. 
Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa 
vontade, era obra de uma noite a expulsão dos tais godemes [...] (ASSIS, 1991, p. 
137) 

 
 É possível observar, por esse trecho, os fatos expostos como frutos históricos que 

estabelecem uma correspondência entre um contexto e o interesse dos leitores que o autor 

representa. A construção desse estilo machadiano ilustra a realidade em que se sinalizam as 

relações não pacíficas do comércio e da política anglo-brasileira, conhecidas da sociedade da 

época. Nesse sentido, o paratexto harmoniza-se também com o propósito de despertar a 

atenção do leitor para o interior da obra, em que revela preciosas indicações do espaço 

exterior da natureza humana e da sociedade de sua época. 

Por outro lado, tem-se o prefácio, outro recurso paratextual que marca o interesse do 

autor na leitura do leitor, ou seja, induz o leitor a dialogar com o texto, de forma a adequar as 

visões às do autor da obra. Assim, nos prefácios da obra em estudo, alguns autores são 

mencionados como fundamentais na escrita das memórias de Brás cubas. No entanto, Sterne 

se faz tão presente que muitos críticos acreditam não ter sido necessário ser ressaltado no 

prólogo, pois se encontra de modo predominante a maneira como o autor extraiu do texto 

Tristam Shandy, o estilo livre que utilizou nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. São de 

grande importância os prefácios que acompanham esse texto machadiano, considerando-se o 

acentuado sinal do legado estético da modernidade, que dele surge, relacionado à presença de 

Laurence Sterne.  

Compete inquirir: “Afinal de contas, o que fazem os prefácios?”, Genette responde 

dizendo que suas funções deles estão diretamente ligadas ao estilo de cada autor. Apesar de 

serem inovadores e desprovidos de uma variedade de funções, os prefácios das várias  edições 

das Memórias Póstumas esboçam o que pode ser definido como prefácio original. Segundo 

Genette, esse tipo tem por finalidade proporcionar ao leitor uma leitura e que ela seja boa, 

uma vez que “mais tarde, corre o risco de ser tarde demais: um livro mal lido e, a fortiori , não 

lido, em sua primeira edição, corre o risco de não conhecer outras edições (2009, p. 176). Isso, 
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bem ao estilo de Sterne e Machado de Assis, pois ambos tinham conhecimentos que 

desestabilizaram os princípios da estética neoclássica e realista vigentes nas suas épocas. Na 

aparência provocante, os autores expõem os aspectos comuns mais formais, procurando 

organizar o estilo ébrio e ziguezagueante, que se tornou o tempero da ironia transcrita na 

originalidade da pena da galhofa e na tinta da melancolia. Assim, arranjos que professam bem 

a estética dos livros Tristam Shandy e Memórias Póstumas deixam de fora qualquer 

explicação do tema, que segundo o prefaciador Brás Cubas “a obra em si mesmo é tudo”, ela 

própria se valoriza. E pode responder qualquer dúvida futura. 

O prefácio, geralmente, assinala um significado de leitura, um “horizonte de 

expectativas” do leitor condizente com a visão do autor e, portanto, faz-se mediador entre o 

texto e o leitor. Esse padrão de elaboração dos prólogos está associado aos prefácios das 

Memórias Póstumas, intitulados “Prólogo da quarta edição” e “Ao Leitor”. Do primeiro, 

escrito após a obra e assinado pelo próprio autor, reforça o já existente, e o que se sente é que 

o autor o fez para poder ratificar uma afirmação apropriada de leitura ao texto. Apesar de Ao 

leitor possuir a assinatura do pseudoautor Brás Cubas, avisa sobre a arquitetura da forma da 

escrita, construída como parte do jogo ficcional na estrutura, incentivando o leitor a se 

identificar com a forma livre de Sterne arraigada no livro. Tal fato destaca, em virtude da 

função paratextual de uma organização contrária à ordem do objeto livro, a expressão de 

serem os romances marcadamente revolucionários. 

Em Tristam Shandy, “O prefácio do autor” é o exemplo desse procedimento 

subversivo, pois somente passa a existir no capítulo XX, do terceiro livro, expressando um 

estilo de liberdade do autor para com a sua obra. Nesse espaço escolhido por Laurence Sterne, 

o prefácio descreve as tendências formais de a teoria do conhecimento de associação de ideias 

de Locke (An essay concerning human understanding) atingir seus leitores sobre os saberes 

técnicos de um lado pelo engenho e audácia criativa; de outro, pelo juízo crítico, ou 

discernimento.  

Por meio da função metalinguística dos prefácios, ambos os autores, Machado de 

Assis e Sterne, põem em prática estratégias não convencionais que implicam certo grau de 

ironia, ao estabelecerem questões direcionadas aos leitores, no sentido de fazê-los 

percorrerem as páginas de seus romances para que delas compartilhem e se percam no diálogo 

entre o autor e o leitor. Isso leva a reflexão a um tom de conversa, que torna os prólogos 

espaços em que os autores assinalam uma composição do estilo livre, ambíguo e irônico. Essa 

intenção de direcionar a leitura nos prefácios é reveladora na relação da presença efetiva do 

intertexto entre Memórias Póstumas e Tristam Shandy. 
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Para evidenciar o último elemento paratextual mencionado, títulos de capítulos, 

segundo Eugênio Gomes (1976, p. 45) este se relaciona à teorização da fragmentação do texto 

em capítulos de Henry Fielding, e cujo método pode ser visto interferindo no de Sterne, e 

seguido por Machado de Assis, nessa obra em estudo. Os títulos de capítulos proporcionam 

um meio de propagar a individualidade, põem em prática um discurso cômico, além de 

oferecer ao leitor mais um espaço de reflexão e diálogo entre os capítulos. Eles são 

verdadeiras comunicações entre o dito e o que ainda possa acontecer. 

Esse tipo de paratexto, apesar do caráter secundário, tem em sua linguagem não 

apenas uma etiqueta, igualmente, anuncia uma organização determinada pelo conteúdo da 

escrita, como espécie de resumo que desencadeia toda a atividade de leitura. Os diferentes 

títulos, primeiramente apresentados no sumário e com sua posição fronteiriça entre o texto e o 

extratexto, transferem-se para o lado de dentro do texto, onde assumem o segundo contato 

com o seu público leitor. Tal deslocamento contribui para Machado de Assis jogar com as 

palavras, tornando os títulos dos capítulos ambíguos e espirituosos. 

Gomes (1976) acredita que, para intitular os cento e sessenta capítulos, Machado de 

Assis possa ter se portado com base no método de Fielding que permite desconstruir a forma 

do romance tradicional, sendo o texto reconstruído por textos menores, ou seja, capítulos 

apoiados por títulos cuja função pragmática é persuadir o leitor. Esse estilo de teorizar a 

divisão em capítulo, conforme Fielding, pode ser demonstrado nos títulos dos capítulos, como, 

por exemplo, o XXII, “Triste, mas curto” e do capítulo XXIV, “Curto, mas alegre”, os quais 

deixam fortes marcas de transparência estilística do método, por se revelarem como espaço 

operador de leitura. 

Com esse procedimento de retomar discursos anteriores, Machado de Assis antecipou 

e transformou-os em um impulso para a criação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que 

se tornou um lugar em que os autores ingleses Shakespeare, Sterne, Fielding e outros 

aparecem renovados. Por esse caminho, decorrente da intertextualidade com a inclusão do 

paratexto como cúmplice da narrativa, pode-se colocar que essa questão inclui o autor em 

estudo como tradutor da cultura do outro. Com isso, torna-se difícil não dizer que Machado de 

Assis avançou muitos anos a teoria da tradução literária brasileira de Campos (2006), 

denominada transcriação ou recriação, que envolve a apropriação do outro. Ao estilo da lei 

antropofágica oswaldiana, ele se apropriou de outros textos e os reescreveu como um tradutor 

em outra língua, com criatividade, deixando de lado a culpa da imitação, pois tinha 

consciência de estar alimentando o nacional em diálogo explícito, ou implícito com o 

universal. 
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É desse modo que se encontra Machado de Assis teorizando, ao comentar a peça 

teatral em que o Sr. Magalhães consagrou à memória da personagem judeu Antônio José, uma 

vez que esta recusava imitar Molière, por ser escritor do povo francês e ele não, dizendo que 

apesar de tudo observou que “alguma coisa imitou e transplantou de Molière” (1970, p. 272). 

Portanto, deve-se partir do princípio de que não se deve considerar um texto basicamente 

original e defendeu que um escritor “pode ir buscar a especiaria alheia, mas há de ser para 

temperá-la com o molho da sua fábrica.” (1970, p. 284). 

Essa reflexão machadiana a respeito da busca de especiaria alheia, neste caso a 

questão luciânica, para fazer seu próprio molho, é percebida por seus críticos como parte 

essencial da base desta obra em estudo e de outras suas escritas literárias. Segundo Eliane 

Ferreira (2004), esse molho funciona como o ingrediente da teoria da tradução desenvolvida 

por Machado de Assis, uma vez que tanto o ato literário quanto o tradutório são inseparáveis. 

Portanto, nesta obra criativa, pode-se ver quanto o pensamento tradutório machadiano retoma 

citações, referências explícitas de trechos da obra Tristam Shandy, como um “molho”, modelo 

intertextual da tarefa de tradução, apontada como criativa e livre, bem ao estilo de teóricos de 

tradução na contemporaneidade. 
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4 MACHADO DE ASSIS EM LÍNGUA INGLESA: REPERCUSSÕES 

 

 

O quarto capítulo estabelece o perfil das Memórias Póstumas de Brás Cubas nos 

polissistemas literários de língua inglesa, partindo do ano inicial – 1952, que contabiliza até o 

período deste estudo, cinquenta e nove anos. Dentro desse tempo, a pesquisa chama atenção 

para os metatextos, epitextos, ou seja, os escritos da crítica especializada e jornalística, 

depoimentos de professores de literatura, tradutores e editores desse sistema sobre a obra e 

seu autor.  

Com isso, tem-se em vista a apresentação de um panorama para se compreender os 

fatores e as forças circundantes ao texto machadiano traduzido e assim refletir as 

características da crítica no processo de internacionalização de Machado de Assis. As críticas 

presentes na história literária brasileira, como também nas críticas do exterior, são relevantes 

para se obter dados que possam desenvolver uma contextualização a respeito das tendências 

desses julgamentos, cujos aspectos tenham influenciado o surgimento de Machado de Assis 

em língua inglesa, pois se sabe que o mercado de livro em língua inglesa possui uma tradição 

de ser muito fechado para obras estrangeiras traduzidas. Pois, segundo Lawrence Venuti, o 

que há é uma relação de dominação linguística e cultural e aponta os efeitos sociais, 

dizendo:“ A tradução faz-se presente de forma maciça no mundo empresarial, na publicação 

internacional de best-sellers e nos padrões desiguais de comercio intercultural entre os países 

hegemônicos do norte e do ocidente e seus Outros na África, Ásia e América do Sul.”. 

(VENUTI, 2002, p. 11). 

Além disso, o próprio Rabassa alega em entrevista que a tradução de modo geral é 

permeada por dificuldades, além de o interesse pela obra traduzida tender a diminuir entre os 

leitores da sociedade contemporânea. 

 Nessa ótica, e considerando ser Machado de Assis autor de uma das maiores obras 

brasileiras em qualidade, faz-se pertinente proceder-se à macroanálise da veiculação a partir 

dos metatextos e da recepção da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas no polissistema 

literário de língua inglesa. A tarefa demanda um levantamento dos juízos do próprio autor, de 

professores de literatura, do público leitor, da crítica literária, de resenhas, além de 

apreciações na imprensa sobre a primeira publicação dessa obra, em 1952, pela editora New 

York: Noonday Press, traduzida por William L. Grossman, e sobre a reedição, em 1990, pela 

Oxford University Press, e, em 1997, a retradução que tem como tradutor Gregory Rabassa.  
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 A recepção crítica da obra machadiana traduzida, a partir desse levantamento, é 

estudada, tendo em vista as linhas críticas dominantes no momento em que cada uma das 

edições foi produzida e divulgada. Com a retomada dos fundamentos teóricos predominantes 

nas décadas de 1950 até o início do século XXI, tanto na literatura brasileira quanto na 

estadunidense, buscam-se os elementos que possibilitam avaliar em que medida esses mesmos 

fundamentos atuaram na produção dos tradutores e na recepção, por parte dos leitores, 

enquanto indivíduos integrantes do contexto histórico e sociocultural dos textos traduzidos. 

 

 

4.1 Conceitos e considerações intrínsecos à tradução e ao paratexto  

 

 

 Gideon Toury (1995) compreende as traduções como sendo fatos das culturas alvo que 

nesse percurso, adentram estudos da historiografia literária almejando visualizar o “horizonte 

de expectativas”, ou seja, conhecer o modo como o leitor se situa e percebe o mundo a partir 

da leitura realizada da obra traduzida. Esse teórico israelense dedicou-se aos estudos da 

“aceitabilidade” de acordo com as normas da cultura do texto de chegada, admitindo que “as 

atividades de tradução e os seus produtos podem causar e causam mudanças na cultura alvo. 

Por definição, as culturas recorrem à tradução como uma das principais formas de preencher 

lacunas, onde, quando e sempre que tais lacunas se manifestarem20 [...]” (TOURY, 1995, p. 

27).  

 Os estudos dos gêneros história literária e tradução percorrem um caminho de leituras 

que se revelam sempre revigoradas, como resultados de um diálogo entre leitor e obra no 

tempo e no espaço, permitindo ressaltar as características da obra original ou traduzida no que 

diz respeito aos aspectos estéticos e históricos, para refletir sobre as condições da recepção da 

obra literária no polissistema da cultura alvo que a acolhe. Daí resulta o processo de 

comunicação que ocorreu entre a obra e os juízos do público leitor. 

Nesse sentido, é importante considerar as reflexões seguintes de Hans Robert Jauss 

(1994, p. 25) sobre a recepção de uma obra em seu percurso histórico: 

 

                                                 
20 “Translation activities and their products not only can, but do cause changes in the target culture. By 

definition, that is. Thus cultures resort to translating precisely as a major way of filling in gaps, whenever and 
wherever such gaps manifest themselves [...]” (TOURY, 1995, p. 27). 
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A história da literatura é um processo de recepção e produção estéticas que se 
realizam na atualização de textos literários por parte do leitor que os recebe, do 
escritor que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles reflete. A soma – 
crescente a perder de vista – de “fatos” literários, conforme os registram as histórias 
da literatura convencionais é um mero resíduo desse processo, nada mais que 
passado coletado e classificado, por isso mesmo não construindo história alguma, 
mas pseudo-história. (JAUSS 1994, p. 25). 

 

Depreende-se que o autor explora a historiografia literária a partir da produção e da 

recepção, além de defender o diálogo entre autor, obra e leitor, assim como a influência que a 

obra exerce em seu público leitor. Essas ideias muito se aproximam daquelas do estudioso 

brasileiro Antonio Candido, quando realça no conceito de sistema literário a relação entre 

obra, sociedade e constituição do sistema de autor, obra e público, alinhavados pelos aspectos 

sociais que interferem no caráter estético e histórico da obra.  

 Esse “alinhavo” faz com que a obra passe por um processo de enriquecimento que 

transcende o histórico e social da concepção de Antonio Candido, sob o olhar de Jauss, ao 

afirmar que “A obra não é um objeto que exista por si só, oferecendo a cada observador em 

cada época um mesmo aspecto.” (CANDIDO, 1994, p. 25). 

Seja o observador crítico profissional, leitor, tradutor, cada leitura, cada 

preenchimento de lacuna, conforme assegurado pelo próprio Machado de Assis, na voz de sua 

personagem, converge para uma reflexão interativa. Assim, refletir o contexto e o processo de 

recepção do ato tradutório das Memórias Póstumas de Brás Cubas, por meio dos estudos da 

história literária, requer análise do pensamento dos teóricos mencionados e de outros que 

sustentam a investigação, como suporte para conhecer os elementos de recepção, e, mais 

precisamente, adentrar o “horizonte de expectativas” dos leitores da referida obra em inglês, 

para avaliar o comportamento desta, no sistema literário da tradução da cultura receptora. O 

método consiste nas observações dos conceitos e, ou apreciações de professores de literatura, 

escritores, editores, apreciações na imprensa, resenhas e crítica especializada, ou seja, os 

adeptos desses estudos que poderão fornecer elementos para uma justificativa de se estudar o 

texto machadiano traduzido, em contexto literário da língua inglesa. Valendo-se da 

pluralidade dessas vozes que se manifestam a respeito da recepção ou das aludidas 

“expectativas”, há de se compilar dados para descrever a leitura realizada sobre a formação da 

obra e das questões políticas e ideológicas envolvidas. 

Interessa, pois, conhecer a circunstância, por que e como a obra Memórias Póstumas 

de Brás Cubas foi publicada em língua inglesa. Para isso, há de se reconstruir a história dos 

juízos do público leitor do texto traduzido para o inglês, para, então, determinar a identidade e 

a subjetividade da obra em um tempo histórico e sociocultural da comunidade em estudo. 
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Ressalva-se que, antes, porém, de adentrar esse universo de reconstrução e juízos, 

compete analisar, preliminarmente, o seu status. Considerando a teoria genettiana transcrita 

em Paratextos editoriais, observou-se, nos capítulos anteriores deste estudo, extenso cuidado 

ao tratar a parte “externa” da obra, ou seja, os elementos constitutivos do paratexto – títulos, 

subtítulos, prefácios entre outros – proficuamente abordados. Estes elementos revelaram as 

“franjas” ou elementos-fronteira, incluindo os pré-textuais e pós-textuais, co-responsáveis 

pela relação interdiscursiva, por meio da qual se chegou ao hipertexto, com os respectivos 

invólucros acólitos na apresentação, assegurando a recepção da obra, instâncias estas de 

ordem enunciativa, linguístico-pragmática. Genette admite que o paratexto, na tradução, 

apresenta uma característica adicional: “Se o texto propriamente dito é da responsabilidade 

exclusiva do seu autor, o mesmo não se passa com o paratexto que depende, também, em 

alguns casos, unicamente do editor”. O paratexto é constituído de duas modalidades 

paratextuais: o peritexto e o epitexto. Os elementos peritextuais, que circulam o texto no 

próprio espaço da obra, estudados no capítulo anterior, relacionam-se em continuidade direta 

com o nome do autor, os títulos e subtítulos e a materialidade deles sobrevinda.  

 Já o epitexto encontra-se no vértice ou entorno do texto, mas a uma distância abalizada 

por descontinuidade quanto à obra. Assim, subsídios epitextuais dividem-se em públicos, que 

se configuram em apoios midiáticos, a exemplo das entrevistas do autor, debates, resenhas 

etc., e os privados, a exemplo das correspondências e diários que, com o tempo, podem vir a 

integrar a obra. Nesse sentido, o epitexto materializa o discurso do mundo, quanto mais 

envolve o livro, mas de modo totalmente exterior, sem nele se misturar. Os modos de 

apresentação do paratexto passam por constantes modificações conforme a época, o gênero 

literário ou a cultura. Quanto a Memórias Póstumas de Brás Cubas o estudo acontece em 

momento privilegiado, em época midiática de ascenção 21  de bibliotecas, intercâmbios 

internacionais, de multiplicação da produção de discursos que contribuem sobremaneira para 

conhecimento da obra e da divulgação. 

 

 

                                                 
21  - Observa-se nessa época de realização do estudo, final da primeira década do século XXI, que até mesmo 

Revistas não-científicas de circulação ampla apresentam entrevistas literárias, além de uma profusão de textos 
em blogs, sites e links, complementando o acurado acervo disponibilizado pelas Bibliotecas Nacionais e 
Internacionais. Entretanto, é sempre necessário cuidado, ao compilar referências para a fundamentação teórica do 
estudo. 
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4.2 Escritor de presença internacional 

 

 

 Não faltam posicionamentos críticos e mesmo autobiográficos, além de declarações na 

própria obra do autor, que confirmam o fascínio de Machado de Assis pela literatura europeia. 

 Se nos anos 1900 a língua portuguesa ainda estava longe de atrair tradutores anglo-

americanos e europeus, por outro Machado de Assis era apreciador assíduo da literatura 

estrangeira. 

 Entretanto, na segunda metade do século XX, esta situação tende a começar a se 

alterar, visto que após 30 anos da tradução do primeiro capítulo das Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, a obra volta a aparecer no polissistema da língua inglesa, com duas edições 

traduzidas por William L. Grossman intituladas The Posthumous Memoirs of Bráz Cubas, 

publicadas pela São Paulo editora, em 1951 e, um ano mais tarde, publicadas nos Estados 

Unidos com um novo título Epitaph of a Small Winner, pela New York: Noonday Press, com 

contínuas edições, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, e em livro de bolso de Penguin Books, na 

Inglaterra (MAGALHÃES JUNIOR, 2008, p. 162). 

A tradução de Grossman só foi reconhecida pelo segundo título e, no prefácio, deixa 

transparecer a origem da inspiração de tal alcunha, realçando-se a última cena das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, quando a personagem principal conclui que, pelo menos, não tinha 

transmitido a nenhuma criança a miséria da existência humana. Para tanto, Brás Cubas é 

apresentado um pouco à frente do jogo, como um pequeno vencedor (a small winner). 

 Ainda nessa década, o romance é inserido no programa de aproximação cultural entre 

Brasil e Estados Unidos, além de principiar a lista dos livros aspirantes à tradução para a 

coleção de traduções de grandes autores brasileiros, fomentada pelo Instituto Nacional do 

Livro (INL). Surge, então, no ano de 1955, Posthumous Reminiscences of Braz Cubas de E. 

Percy Ellis. Essa edição não logrou repercussão da crítica e do público leitor. 

Compreenderam-na somente como expressão da sociedade brasileira e olvidando-lhe um 

espaço de conhecimento de estratégias de marketing na divulgação.  

 Com a inclusão de um escritor universal na tradição literária do polissistema 

anglófono, provavelmente, presume-se mais um caminho para o português, uma vez que as 

traduções machadianas têm desempenhado um papel influente no cenário internacional e 

tornado mais visível a literatura brasileira. Existem vários ensaios, apreciações na imprensa, 

resenhas e publicações acadêmicas a respeito das Memórias Póstumas de Brás Cubas, como 

representação de uma ideia geral da história da recepção da obra em língua inglesa. 
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 Com esse intróito, a respeito da postura de Machado de Assis frente a possibilidade de 

repercussão internacional de sua obra, percebe-se que há uma reciprocidade a ser mais 

minuciosamente descrita. 

 

 

4.3 Compleição machadiana em âmbito internacional 

 

 

 O estudo da presença da obra machadiana em termos universais instiga a compreensão 

do estudioso de suas singulares páginas, permeadas por um estilo ímpar, levando-o a perceber 

que o referido fazer literário é apresentado ao mundo com a mesma solidez da sua construção, 

ou seja, se, por um lado, o autor demarcou influências estrangeiras no tempo, no espaço, na 

produção do texto e nas personagens que recriou; por outro, as nações que hoje recebem sua 

obra percebem nesses traços o avanço de Machado de Assis em relação ao seu tempo, 

notadamente, pela revelação de uma significativa atualidade no tema, no espaço, no tempo e 

na personagem do seu texto e, especialmente, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 Por essa razão, e pela dificuldade de tratar esse cruzamento de influências em uma 

única diretriz, decompõem-se as repercussões estrangeiras em dois momentos; o primeiro 

para abordar as influências e a consciência de Machado de Assis diante do diálogo da sua 

obra com o mundo, e o segundo, versando sobre a receptividade da obra em âmbito 

internacional, em especial, a inglesa. 

 

 

4.3.1 Machado de Assis: de si mesmo para a nacionalidade e para o leitor 

 

 

Os próprios escritos machadianos comprovam ter sido o autor um apaixonado pelos 

modismos e cânones literários europeus de sua época, além de retratar em seus escritos 

grande entrosamento com as línguas neolatinas e mesmo com a língua inglesa. No entanto, a 

concepção das leituras de obras europeias não delega a seus escritos aspectos de cópias ou 

grandes imitações de textos estrangeiros. A interação sem dúvida influenciou o seu estilo 

próprio, servindo-lhe ainda para teorizar o ajuizamento do que lhe parecia ser uma obra de 

conceito nacional, levando-o a argumentar sobre a importância de fazer dialogar 

conhecimentos de mundo com as emoções de um autor: “o que se deve exigir de um escritor, 
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antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, 

ainda que trate de assuntos remotos no tempo e no espaço”  (ASSIS, 1974, p. 345). 

 Embora tenha construído e mostrado uma percepção diferente do conceito de 

nacionalidade, em sua época, Machado de Assis chegou a ser considerado escritor alheio às 

questões patrióticas, o que o levou a tentar justificar-se buscando exemplos na literatura de 

língua inglesa e a propôr questionamentos do tipo: “[...] perguntarei mais se o Hamlet, o 

Otelo, o Júlio César, a Julieta e Romeu têm alguma coisa com a história inglesa nem com o 

território britânico, e se, entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta 

essencialmente inglês.” (ASSIS apud COUTINHO, 1974, p. 345).  

 Machado de Assis trilhou um caminho que não permitiu consagrar em seus escritos 

nem a tradição literária estrangeira nem a nacional brasileira, mas estreou um interstício novo 

de escrita, capaz de revelar condições, elementos, personagens e ambientes de que a literatura 

brasileira precisava para se compor e se adaptar à realidade de sua própria sociedade. Tal 

visão, nas palavras do crítico estadunidense Harold Bloom (2003, p. 688), afirma ter sido “o 

espírito de Sterne que libertou Machado de quaisquer exigências meramente nacionalistas que 

o Brasil porventura pretendesse lhe impor”. E mais: considera o autor “uma espécie de 

milagre”, uma concretização de gênio na literatura, no que tange a “tempo e lugar, política e 

religião, e todo tipo de contextualização” que constroem “talentos humanos”. (Idem, p.688)   

 De modo peculiar, Machado de Assis construiu sua obra, não por descrições nacionais, 

mas por abordagens voltadas a temas universais, pela interação dos mais variados contextos, 

de forma tal que o que mais tarde se consolidaria na teoria, a respeito da Estética da Recepção, 

já se antepunha no diálogo, nas lacunas e nas entrelinhas que travava consigo mesmo e com 

seu público. Nesse sentido, verbaliza: 

 
[...] Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros 
omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, 
em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. 
Quantas idéias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as 
montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me parecem agora com as 
suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que 
tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo 
marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor 
amigo. Assim preencho as lacunas alheias; assim podes também preencher as 
minhas. (ASSIS, 1971, p. 870-871). 

  

 Esse convite ao leitor, para preencher as lacunas propositalmente evidentes em sua 

obra, consolida a estética da recepção enquanto “lugar” fundamental das reflexões em que se 

encontra o caráter acessível do horizonte de significação da literatura e da ação iniludível do 
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receptor. É exatamente este o espaço em que pousa o texto artístico, o ponto de encontro entre 

o leitor e o escritor. Tais considerações, somadas ao excerto machadiano ora apresentado, 

demarcam as condições sócio-históricas das diversas interpretações textuais, ou seja, o 

discurso literário constitui-se de seu processo receptivo, enquanto multiplicidade de estruturas 

de sentido historicamente inter-relacionadas. 

 Pascale Casanova (2002) adentra esse espaço de diálogo de grandes escritores com seu 

público e nesse ínterim reforça ser a língua portuguesa muito pouco conhecida no Ocidente, 

alegando ser Machado de Assis quase desconhecido no exterior e retoma do Prof. Antonio 

Candido o realce de que Machado “permaneceu no Brasil, escreveu em sua língua e 

consagrou o essencial de sua energia à literatura do país que [...] os leitores que não falam 

português não conhecem”. (p. 335). Acresce ser recorrente entre os escritores a necessidade 

de “justificar suas obras até em sua forma, sua língua ou sua preocupação político-nacional”. 

(CASANOVA, 2002, p. 424). Ao concluir suas reflexões, admite que os literários excêntricos 

contribuem para grandes revoluções e significativas reviravoltas nas práticas literárias, 

almejando mudar “a própria medida do tempo e da modernidade literária” (p. 424). Depois de 

selecionar alguns (Rubén Dario, Georg Brandes, Mário de Andrade, James Joyce, Franz 

Kafka, Samuel Beckett, William Faulkner...) dentre grandes nomes, retoma de Proust as 

palavras que encerram Em busca do tempo perdido que contêm basicamente a mesma 

essência daqueles dizeres de Machado de Assis realçados neste tópico do estudo: 

 
Pensava [...] em meu livro, e seria até inexato dizer pensando nos que o leriam, em 
meus leitores. Pois eles não seriam, a meu ver, meus leitores, mas os próprios 
leitores de si mesmos, meu livro sendo apenas como essas lentes de aumento que o 
ótico de Combray estendia a um comprador; meu livro, graças ao qual eu lhes 
forneceria o meio de ler em si mesmos. De modo que eu não lhes pediria que me 
louvassem ou denegrissem, mas apenas que me dissessem se é bem isso, se as 
palavras que leem em si mesmas são de fato as que escrevi. (PROUST apud 
CASANOVA, 2002, p. 425) 

 
 Machado de Assis construiu texto, produziu literatura provocando o leitor não só no 

sentido de “cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei (ou) nele”, mas de 

preencher as lacunas, as entrelinhas, da mesma forma que ele (Machado de Assis) enquanto 

tradutor preenchia as lacunas alheias. Essa pretensão se evidencia no fechamento da obra de 

Proust e ambas se completam como se certificassem das dificuldades com que o tradutor da 

própria língua e de outras línguas depararia ao verificar se “as palavras que leem em si 

mesmas são de fato as que escrevi” (eram). Segue-se, pois, com o propósito de versar sobre a 

receptividade da obra machadiana em âmbito internacional. 
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4.3.2 Machado de Assis: do Brasil para outras nações – alguns entraves 

 

 

 A repercussão da obra machadiana adapta-se à descrição de Antônio Candido (2000, p. 

67), no que concerne ao fato de a obra literária ser “algo incondicionado, que existe em si e 

por si” com uma eficácia que dispensa explicações, especialmente porque o escritor é não só 

um indivíduo que exprime sua originalidade, mas um ser que ocupa posição privilegiada na 

função de desempenhar um papel social. 

 A relação obra-autor-tradutor-público é dinâmica no sentido de operar transformações 

a partir de esferas de influência, modificando comportamentos de grupos e definindo relações 

entre os homens. Nesse sentido, Candido transcreve não só a influência que o autor recebeu 

ao consolidar o pensamento que verbaliza em sua obra, como também a do tradutor que se 

incumbe de dialogar com as culturas de partida e de chegada, além daquela influência 

percebida pelo crítico e demais estudiosos que se debruçam na busca pela compreensão do 

diálogo autor e público. Se há certeza de que quanto maior o autor, maior o alcance de sua 

obra, há de se acolher que: 

 
A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os 
leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, 
deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem este é 
passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que 
atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo de 
circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando no tempo. 
(CANDIDO, 2000, p. 68). 

 
 Essa dinâmica, arte de ser parte do sistema vivo das obras, oportunizando adivinhação, 

aceitação, deformação, direciona a trajetória das grandes obras, a sua circulação e a atuação 

do texto literário no tempo. A despeito da obra de Machado de Assis, ponto relevante já 

evidenciado neste estudo e exemplificado na retratação do momento sociocultural gerando 

ingdagações, é marcado pelo contexto em que se deu a escravidão. Esse aspecto, tema 

universal, cria uma relação público leitor diferenciada, ao se observar o modo eivado de um 

misto de denúncia e de sátira que pontuou alguns exemplos da referida conjuntura que 

despertou diferenças interpretativas entre os tradutores da obra e que permite participação 

ativa do leitor-tradutor na obra. E essa tática foi estudada por vários autores, a exemplo de 

Elisa Amorim Vieira, ao afirmar que autores como Cervantes, Flaubert, Galdós e Machado de 

Assis demonstram a intenção de gerar “uma interação indissolúvel entre escritura e leitura, ou 
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seja, entre o ato de criação e o de recriação” (VIEIRA, 2011, p. 1-2). Esse diálogo ou 

interação é também evidenciado por Therezinha Mucci Xavier, ao observar que: 

 
Machado de Assis não perdera seu tom reticente, sua maneira de deixar as coisas 
incompletas, de fazer seu texto estabelecer com o leitor um espaço para a sua 
recriação. E este espaço, mergulhado no silêncio, é que fala mais, que atormenta 
mais, que exige mais reflexão, que faz indagar, questionar e buscar respostas. 
Respostas que, às vezes, não vêm porque são inalcançáveis, diferentes das que o 
narrador não apresenta, porque as quer dissimuladas. [...]  
Os obstáculos que apresentam os textos machadianos exigem, além de cautela, que o 
leitor mantenha certa distância para eliminar aquela sensação de quem fica sem o 
controle. Talvez esse distanciamento deva ter as mesmas proporções daquele que o 
escritor estabelece entre si e a sua escritura, tornando-a mais atraente, curiosa e por 
isso, provavelmente mais significativa. (XAVIER, 2005, p. 193-194). 

 
 São, portanto, o tom, o espaço de incompletude, a tormenta que aguça a reflexão, a 

provocação que demanda cautela os ingredientes que tornam a obra atraente e curiosa, 

fazendo com que ultrapasse fronteiras. Entretanto, essa matéria-prima valiosa também não há 

de exceder por demais o engenho, a astúcia e a criatividade do leitor-tradutor, sob o risco de 

se tornar um empecilho à circularidade da obra e a sua possibilidade de ultrapassar fronteiras. 

Neste sentido, vale abrir um parêntese para retomar um comentário de Gregory Rabassa, 

quando, em uma entrevista, à Revista Veja, mencionou que desistiu de traduzir Grande Sertão: 

Veredas, de Guimarães Rosa, do mesmo modo que desistiu de traduzir a obra do irlandês 

James Joyce, alegando: 

 
Tentei, mas desisti. O livro começa com a epígrafe "O diabo na rua, no meio do 
redemoinho". Li e coloquei em inglês: "The devil on the street, in the middle of the 
whirlwind". Examinei de novo e percebi que o diabo não estava só no meio do 
redemoinho mas também no meio da palavra re-demo-inho. Achei uma solução em 
inglês com "demo" na palavra, mas não era a mesma coisa. Então eu disse: isso é 
como James Joyce (irlandês, 1882-1941), não dá para traduzir.  (ASCHER, 2008). 

 
 Essa perfeição ao propor interrupções e questionamentos é feita por vezes de forma 

imbricada em Machado de Assis que parece querer brincar com o leitor ao mesmo tempo em 

que o instiga a aguçar os sentidos, o que, de acordo com Vieira, permite construir 

interferências discursivas múltiplas e “vai, dessa forma, configurando uma cosmovisão [...] 

assim como as recepções que as multiplicam e atualizam”. (VIEIRA, 2011, p. 5). 

 Essas ponderações são pertinentes no sentido de ajudar a compreender o voo alçado 

pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas. E também o fato de Harold Bloom colocá-lo entre 

os 100 maiores gênios da literatura universal, bem como de ter a sua literatura comparada à de 

Dante, de Cervantes, Shakespeare, Gustave Flaubert e outros. Na voz de Rabassa, a sabedoria 

de Machado de Assis fez dele um escritor superior. (ASCHER, 2008). 



104 
 

 Mas é também Harold Bloom que atribui o fato de Machado de Assis tornar-se 

conhecido nos países de língua inglesa graças às boas traduções que estão chegando ao 

mercado e menciona Rabassa dentre tais tradutores de credibilidade. 

 Compete, nesta oportunidade, retroceder um pouco para melhor situar a história da 

tradução machadiana para a língua inglesa. O pioneiro foi o professor estadunidense Isaac 

Goldberg, com a publicação do livro Brazilian Tales, pela International Pocket Library nos 

Estados Unidos, em 1921. A obra inclui a tradução de três contos de Machado de Assis: O 

enfermeiro (The attendant`s confession), Viver (Life), e A cartomante (The fortune-teller). No 

ano seguinte, o referido autor lança outro livro onde apresenta um estudo da literatura 

brasileira ilustrado pela tradução do primeiro capítulo das Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 Segue-se uma análise do excerto em que se destaca a equiparação do autor a outros 

grandes nomes da literatura universal: 

 
Isto é mais do que um comentário sobre livros, é, no mínimo, uma filosófica atitude 
de vida, é, até onde se pode apurar o trabalho de alguém, isto era a atitude de 
Machado de Assis. Ele era tipicamente um cético, e se pode ver, o quanto que o 
ceticismo não é mais suave do que supostamente o doce temperamento dos irmãos 
que vivem na graça perpétua das certezas da vida22 (GOLDBERG, 1922, p. 160). 

 
 Nesse sentido, estudos, análises literárias, resenhas e críticas admitem a 

responsabilidade que é “receber” Machado de Assis em outra língua e cultura. Estudos do 

Professor John Gledson reforçam que “traduções malfeitas afetam qualidade de Machado de 

Assis que, por isso, é pouco lido em outros idiomas”, afirmando-se que o próprio Rabassa 

admitiu impaciência no exercício da tradução, visto tratar-se de uma obra que não permite 

tradução apressada. Isso porque Machado de Assis é sintético, provoca o leitor a pensar, pois 

cada palavra tem um “peso específico”, o que é um desafio para o tradutor. Gledson (2008) 

afirma que praticamente não há frase sem segundas intenções, além de tratar-se de um 

escritor moderno antes da hora, impedindo uma visão mais clara de sua obra lá fora.  

 Outra estudiosa, da obra de Machado de Assis, a anglófona e professora de literatura, 

Daphne Patai admite que seus alunos encontram muita dificuldade para compreender os 

textos machadianos. Constata: 

 

                                                 
22 This is more than a commentary upon books; it is, in little, a philosophical attitude toward life, and, so far as 

one may judge from his works, it was Machado de Assis's attitude. He was a kindly sceptic; for that matter, 
look through the history of scepticism, and see whether, as a lot, the sceptics are not much more kindly than 
their supposedly sweeter-tempered ' brothers who dwell in the everlasting grace of life's certainties. 
(GOLDBERG, 1922, p. 160). 
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Machado de Assis deve realmente ter uma reputação universal, internacional, acho 
que ele realmente merece isso, mas ainda não aconteceu, não sabemos exatamente 
por que, talvez seja por ele ser realmente um autor difícil. Há uma espécie de 
contrariedade na ótica dele em relação à vida. (PATAI, 1999). 

 
 Não obstante tais implicações de teor negativo para a expansão da repercussão 

machadiana internacionalmente, o renomado crítico Hélio Guimarães adverte: 

 
É um universo que aborda temas que continuam atuais Ele queria fisgar o leitor, e 
elaborou uma técnica para manter essa interação o tempo inteiro. Além disso, sua 
linguagem é acessível, e continua assim apesar de já ter sido escrita há décadas. 
(GUIMARÃES apud BUSS, 2005). 

 
 Entre os brasileiros, não há dúvida no que se refere à importância da obra, além de ter 

sido também muito mais intenso o seu diálogo com a literatura francesa a partir de cuja 

interação legou aos brasileiros a oportunidade de conhecer Lamartine e Alexandre Dumas. 

Machado de Assis era fascinado por Paris e familiarizado com a língua francesa, tendo havido 

também uma notada reciprocidade, segundo Casanova (2002), embora esta pesquisa não se 

ocupe em conhecer o estudo das condições de produção dessa ou de outras traduções, além da 

anglófona. Ainda assim, pela recorrência e importância do alcance e da repercussão, 

considerações sobre traduções, além das anglófonas, não aprofundadas, são descritas no item 

4.5 deste estudo. 

 

 

4.4 As repercussões da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 

 

 Foi mencionada na literatura, quanto à repercussão estrangeira de Machado de Assis, 

uma precoce dialogicidade entre o autor e a literatura europeia, para as condições da época e 

da formação acadêmica do autor. Mas a sua obra é a prova incisiva de que o autor dialogou e 

muito com as culturas estrangeiras, trazendo para seus livros traços lexicais e socioculturais 

de diversos ambientes e obras clássicas universais. De modo semelhante, também, a literatura 

brasileira iniciou-se entre os leitores de língua inglesa. Daquela época em diante, Machado de 

Assis passou a despertar o interesse de um público universitário por sua obra. Vários escritos 

sobre as obras machadianas começaram a surgir nas pesquisas acadêmicas e de intelectuais 

atentos à qualidade e às inovações literárias do clássico brasileiro, quando comparadas a 

outros renomados autores da época. A partir de um dos estudos da professora universitária, 

Helen Caldwell, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas teve sua estrutura comparada 
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com a composição do enredo do romance picaresco dos escritores Dickens, Stern e Le Sage. 

Caldwell (1970) constatou que Brás Cubas seguiu uma sucessão de procedimentos 

reciprocamente narrados por Le Sage em sua personagem Blas do romance Histoire de Gil 

Blas de Santillane. 

Ressalta-se que oito anos depois da publicação da tradução Epitaph of a Small Winner, 

William L. Grossman escreveu uma resenha para o livro The experience do seu editor Cecil 

Hemley, no Saturday Review datada em 19 de março de 1960. Acompanham a resenha 

algumas palavras do autor Hemley, evidenciando a influência de Machado de Assis na 

estrutura e no estilo do livro. O autor afirma: 

 
Devo admitir a minha dívida com o grande escritor brasileiro Machado de Assis, 
cujas obras venho admirando desde que tomei conhecimento delas oito anos atrás. 
Sempre fui um apaixonado de Laurence Sterne e, de fato, quando jovem, escrevi 
prosa muito influenciada por ele. É claro que Sterne foi também um dos escritores 
que abriram os olhos a Machado, de sorte que Machado e eu havíamos sido 
próximos antes ainda de nos encontrarmos. Contudo, o significado do escritor 
brasileiro para mim esteve não tanto naqueles elementos técnicos de ruptura radical 
com a tradição realista./ É claro que há muitas maneiras de escrever um romance e 
não desejo desmerecer romances e romancistas com tendência diferente da minha. 
Machado mostrou-me um modo de tornar contemporâneo o romance clássico. Não 
quero dizer que o copiei. Sob alguns aspectos as minhas idéias estão em oposição 
até direta com as dele. Não sou um niilista. Mas tenho me interessado pelo 
tratamento cômico de idéias, bem como por maneiras diferentes de lidar com as 
personagens, para fugir ao psicologismo dos escritores à busca do Zeitgeist (espírito 
de época). Com efeito, a minha visão do universo não confere um lugar demasiado 
alto à psicologia e à sociologia, de sorte que a espécie de forma que desenvolvi é 
estreitamente ligada a meu tema. O ser humano preocupa-se com o “Ser”, quer 
queira, quer não, e é por natureza uma criatura filosófica. Qualquer romance que não 
tenha dimensões metafísicas e ontológicas estará necessariamente truncado. 
(HEMLEY apud SCHWARZ, 2006a, p.  63-64).  
 

Cecil Hemley foi um respeitável poeta e escritor de contos no cenário dos Estados 

Unidos. Além de ter sido o editor da Noonday Press, foi quem passou para Susan Sontag uma 

cópia do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, traduzido por Grossman, que ele 

mesmo havia publicado em 1952. Esse episódio aconteceu no início dos anos 1960, quando 

estava lançando seu primeiro livro O benfeitor. Sontag (2005, p. 58) chega a mencionar o 

acontecimento no ensaio intitulado Vidas póstumas: o caso de Machado de Assis, em que 

declara: “Em nosso primeiro encontro, Hemley me disse: Vejo que você foi influenciada por 

Epitaph of a Small Winner. Epitáfio do quê? ‘Você sabe, de Machado de Assis.’ Quem?”. 

Desde então, confessa ter adotado uma “influência retroativa” do autor e de seu livro em 

estudo. Daí, poder afirmar, nos termos da estética da recepção, que a obra não se apresenta ao 

leitor como novidade total, uma vez que há sempre um “saber prévio”. 
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A demonstração da recepção da referida escritora e de sua admiração pela criação 

literária de Machado de Assis provocou reações e incentivou um relançamento de Epitaph of 

a Small Winner, em 1990. Nessa edição, consta como introdução ou prefácio o ensaio acima 

mencionado, porém o texto se apresenta sem o título. Em 1997, a editora Oxford University 

Press apresenta o romance com um novo visual que vai desde a capa até o título que passa a 

ter uma tradução bem literal: The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, feita por Gregory 

Rabassa, respeitável tradutor de literatura latino-americana. Essa edição arranca aplausos do 

ilustre crítico literário muito conceituado.  

Harold Bloom (2003, p. 688) afirma que “houve um tempo em que a obra do mais 

original dos romancistas brasileiros estava disponível em língua inglesa em tradução 

inadequada, situação felizmente agora remediada pela eloquente versão de Gregory Rabassa, 

The Posthumous Memoirs of Brás Cubas (1997).”  

 Ainda na década de 60, John Barth, outro debatedor de questões pós-modernas nos 

Estados Unidos declara também ter sido influenciado por Machado de Assis e revela em uma 

entrevista publicada na primavera de 1968: 

 
Mas quando escrevi The Floating Opera [...], sofri a influência de um romancista 
brasileiro, Machado de Assis, que por sua vez [...] tinha sido influenciado pelo 
Tristram Shandy; o mesmo tipo de técnica de jogar livremente com as idéias e uma 
visão de mundo semelhante. Assim, desse modo, Sterne acabou chegando a mim 
vindo do Brasil. (PRINCE, 1968, p.47)23 

 
 A teoria narrativa das Memórias póstumas de Brás Cubas, de aspecto sério-cômico da 

sátira, da técnica digressiva e do discurso fragmentado influenciou John Barth que se utilizou 

dos elementos caracterizadores da obra machadiana para criar sua visão de mundo e sua 

representação do romance pós-modernista. Portanto, deslocou-se do centro hegemônico da 

literatura Ocidental e dedicou-se ao periférico. 

 Existe um consenso entre vários conceituados críticos estadunidenses, como Linda 

Hutcheon, Philip Roth e outros, sobre uma consagrada compreensão e influência pós-moderna 

da ficção machadiana. E Philip Roth compara a escrita do livro Memórias Póstumas de Brás 

Cubas a do escritor irlandês Samuel Beckett, falecido em 1989. Esse escritor pertenceu ao 

clube dos pós-modernistas. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, aos 21 de agosto de 

2008, Roth afirma: “Ele é um gênio, é um comediante trágico. Em seus livros, nos momentos 

                                                 
23  But when I wrote The Floating Opera […], I was very much under the influence of a Brazilian novelist whom 

I´d just come across, Machado de Assis, who in turn [...] was very much under the influence of Tristam Shandy; 
the same kind of technical playfulness and similar view of the world. So I got my Sterne by way of Brazil. 
(PRINCE, 1968, p. 47). 
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mais cômicos, ele representa o sofrimento. Como Beckett, que é irônico com o sofrimento.” 

(JAFFE, 2008, p. 4). 

A recepção da literatura de Machado de Assis chega a pessoas envolvidas com cinema, 

tal como o cineasta Woody Allen, personagem do livro de Neusa Barbosa. Na resenha crítica 

do livro intitulado Gente de Cinema – Woody Allen, feita por Eduardo Marini (2002), o 

jornalista lembra uma fala do famoso cineasta que diz ser leitor de Machado de Assis e, sobre 

o narrador das Memórias Póstumas de Brás Cubas, afirma: “É meu espírito num personagem 

criado por um homem negro no Brasil há 150 anos. Ele fala exatamente igual a mim, é 

impressionante.” Desse modo, Allen atualizou a obra machadiana, experimentou expor o 

sentido do real, almejando atingir a pluralidade do texto machadiano. Essa extensão do 

público leitor para a área cinematográfica constitui um processo fundamental de formação do 

campo literário em Hollywood, além de apontar para uma direção que amplia os horizontes e 

as condições de recepção da literatura de Machado de Assis em Língua inglesa. 

 

 

4.5 Alcances machadianos além do anglófono e da literatura per se 

 

 

 Neste tópico, será apresentada uma descrição do alcance da obra de Machado de Assis, 

evidenciando-se mais que a repercussão, em termos de números, principalmente, a atenção 

dada aos estudos da tradução que se mostraram relevantes neste estudo. 

 Foi na França que a obra de Machado de Assis estreou tradução estrangeira de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas em 191124. Entretanto, a partir de 1980, que o autor se 

torna conhecido do público.  Dom Casmurro (1983) e Esau e Jacob (1985) abrem caminho 

para uma nova fase da tradução machadiana que teve início quase sete décadas anteriores. Em 

pesquisa meticulosa, Lea Mara V. Staut procedeu a um estudo crítico-estilístico das traduções 

de quatro romances, atentando para a recepção da obra machadiana naquele país. Admite ser 

Machado de Assis o segundo autor brasileiro mais traduzido, perdendo somente para Jorge 

Amado. Contudo, só a partir do momento em que ocorreram as traduções de Machado de 

Assis que surgiram listagens mostrando a atividade dos tradutores nos períodos subsequentes, 

incluindo-se mesmo as traduções mais recentes. Staut (1991) admite ter sido a recepção 

inicialmente bastante equivocada, por não ter sido a singularidade do autor brasileiro 

                                                 
24 Na América Latina, a obra foi traduzida para o espanhol e publicada no Uruguai, em 1902; três anos mais tarde o 

mesmo tradutor (Julio Piquet) cuida da reedição das Memórias Póstumas de Blás Cubas, na Argentina. 
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compreendida por parte da crítica e também dos tradutores. Houve, portanto, significativo 

esforço para se classificar o autor dentro de um só movimento literário e mesmo de comparar 

seu texto ao de autores ingleses ou franceses da mesma época. Só recentemente sua obra tem 

merecido a devida atenção por parte de críticos e de pesquisadores, quanto a sua 

particularidade, o que explica as diferenças entre as traduções. Mais adiante, neste tópico, 

ampla abordagem detalha ainda mais o fato de unicidade da obra machadiana. 

 Retomando, pois, a questão da recepção na França, Staut comenta e relaciona as nove 

traduções dos romances, sendo três delas das Memórias Póstumas de Brás Cubas, seis 

traduções de Contos; vários poemas e contos esparsos; dezenas de artigos e outros estudos, o 

que demonstra uma receptividade bem acentuada do autor e da sua obra na França. 

 As traduções das Memórias póstumas de Brás Cubas e de Dom Casmurro levaram, 

recentemente, a New York Review of Books a publicar uma resenha que enaltece o romance 

machadiano, assinada por Michael Wood. O crítico e comparatista tem escrito sobre grandes 

nomes - Beckett, Conrad, Stendhal, Calvino, Barthes, García Márquez – situando entre esses 

o autor brasileiro, reconhecendo que, depois de cem anos, o romancista brasileiro ingressa 

para o cânon da literatura viva. Acresce-se que Machado de Assis começa a ser ensinado e 

pesquisado nos Estados Unidos também fora dos departamentos de literatura brasileira, na 

área de literatura comparada, em cursos sobre os clássicos do romance moderno. Pondera-se 

que há muita diversidade entre os objetivos dos estudos que perpassam maestria e 

modernidade do autor, interesse pela realidade brasileira, interesse historiográfico quanto a 

relação das classes entre outros que convergem para o fato de a reputação internacional de 

Machado de Assis ter-se formado sem apoio na reflexão histórica, havendo, de certo modo, 

“uma leitura nacional e outra internacional (ou várias não-nacionais), muito diversas entre si” 

(SCHWARZ, 2006, p.64). Embora nessas divergências seja perceptível que dessas várias 

contribuições para a linha nacional muitas vieram de estrangeiros, e que muito da crítica 

brasileira acompanhou a pauta dos centros internacionais, é mister que: 

 

[...] se a cor do passaporte e o local de residência dos críticos não são determinantes, 
é certo que as matrizes de reflexão a que a divergência se prende têm realidade no 
mapa e dimensão política, além de competirem entre si, como partes do sistema 
literário mundial. [...]  
Helen Caldwell começa The Brazilian Othello of Machado de Assis - o primeiro 
livro americano sobre o romancista - com uma afirmação sonora. O escritor seria um 
diamante supremo, um Kohinoor brasileiro que cabe ao mundo invejar. Logo 
adiante, Dom Casmurro é considerado “talvez o melhor romance das Américas”. 
Não é pouca coisa, ainda mais se lembrarmos que eram os anos da revalorização de 
Hawthorne e Melville, e, sobretudo da imensa voga crítica de Henry James. Dito 
isso, prossegue Caldwell, é possível que “só nós de língua inglesa” estejamos em 
condições de apreciar devidamente o grande brasileiro, “que constantemente usava o 
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nosso Shakespeare como modelo”. Assim, ao reconhecimento e à cortesia segue-se a 
surpreendente reivindicação de competência exclusiva, ainda que envolta em 
humorismo (“com perdão da megalomania”). (SCHWARZ, 2006, p.65, 68). 

 

 Bagby Júnior (1993) estudou a obra de Machado de Assis, analisando a técnica 

narrativa e os romances traduzidos, entre outros subtemas, de modo que observou ser Dom 

Casmurro a obra de Machado de Assis mais traduzida que qualquer outra e adverte que não 

deve causar surpresa que esta seja a mais famosa de Machado de Assis no exterior, 

enumerando as nove seguintes línguas de chegada: holandesa, inglesa, francesa, alemã, 

italiana, polonesa, romena, russa, servo-croata e espanhola, enquanto as traduções de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas foram recebidas em cinco destas: espanhola, 

dinamarquesa, inglesa, holandesa e servo-croata. Essa consideração vai de encontro a vários 

estudos mencionados nesta tese, visto serem relevantes as traduções francesas, italianas, 

portuguesas, tcheca, entre outras. Outrossim, o mesmo autor realça a importância das 

pesquisas de Jean Michel Massa, grande machadiano na França. O autor ainda enfatiza o fato 

de Machado de Assis ser bilíngue em português-francês, o que lhe facilitou grande 

entrosamento com a literatura Greco-latina, dada a vasta tradução para o francês em sua época. 

 Anna Palma (2010) estudou as traduções de Machado de Assis publicadas na Itália 

para verificar em que medida e com quais características o autor brasileiro esteve inserido na 

cultura literária italiana, cuidando, ainda, de delinear a importância das atividades tradutória e 

crítica na recepção desse escritor pertencente a um sistema literário periférico em outro 

sistema literário. Constatou a pesquisadora que o conceito de tradução total de Peeter Torop 

constituiu a principal referência teórica adotada para a individuação das estratégias tradutórias 

da obra em geral de Machado de Assis, com base na descrição estilística de seus críticos, em 

especial, da obra Anjo Rafael. O trabalho evidencia a poética da tradução adotada na tradução 

específica desse conto de Machado de Assis. 

 Também no México, ampliam-se estudos sobre a obra e a receptividade do autor. 

Carlos Fuentes, diversamente a alguns pareceres já citados neste estudo, não insiste na 

identificação da obra de Machado de Assis com Laurence Sterne dos trópicos, nem fomenta a 

ideia de um narrador benjaminiano na periferia do capitalismo. Pioneiramente, insere o 

brasileiro e também Sterne em uma ascendência narrativa que se inciara antes, com Miguel de 

Cervantes, apresentando vários escritores que exploram os limites da forma do romance e a 

relação entre ficção e vida e entre ficção e leitor. O prodígio literário no caso de Fuentes é o 

fato de Machado de Assis assumir essa tradição cervantina, enquanto seus contemporâneos 

latino-americanos de língua espanhola adotavam o modelo do grande romance realista de 
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costumes, seja psicológico (de Balzac) ou naturalista (de Zola), por acreditar que assim seriam 

modernos, negando a tradição da narrativa "de la Mancha", de então. 

 Machado de Assis é considerado, primeiramente, por ser o autor das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas; livro que para Fuentes se aproxima não apenas do Don Quixote, 

mas também do que possa ser o maior romance da narrativa moderna em espanhol, Pedro 

Páramo, de Juan Rulfo. Isso é algo muito interessante porque Rulfo era grande apreciador e 

conhecedor de literatura brasileira, tendo até mesmo escrito um prefácio para a tradução ao 

espanhol das Memórias póstumas de Brás Cubas, em 1982. 

 Esse prenúncio de Machado de Assis a Rulfo se vincula também ao fato de, já no final 

do século XIX, ter criado um enfoque moderno, universal e latino-americano, 

fundamentalmente inclusivo, a partir da impureza mestiça que define o continente,  

antecedendo, ainda, "Aleph" de Borges, retratando nas obras o homem latino americano,com 

seu desejo de abarcar todas as tradições, culturas e até mesmo “aberrações”, buscando romper, 

com o incidente cômico inesperado, a ideia autoritária do absoluto. 

 Como já discutido neste estudo, até o final da década de 1950, do século XX, 

Machado de Assis não tinha aparecido no sistema anglófono. E desse tempo em diante, sua 

expansão foi parca e ainda é consderada incipiente, comparada ao contexto sul-americano e 

neolatino de modo geral. 

 Riaudel e Rivas (2009) esclarecem que existem línguas que dominam e outras que são 

dominadas. E admite que no caso da tradução de literatura de língua portuguesa, esta se situa 

abaixo de 1% no mercado internacional. Essa língua esteve sempre à margem dos países 

vizinhos das Américas do Sul de fala espanhola. 

Além de escassa, a tradução se apresenta rude aos olhos de alguns críticos. No ensaio 

“Traduzindo Machado de Assis” (2006), encontram-se trechos das Memórias Póstumas de 

Brás Cubas que John Gledson afirma considerar de tradução imprópria. Menciona variados 

erros tipográficos que julga ser provenientes de descuido e preguiça tanto do tradutor quanto 

do editor, e cita a negligência da editora com a capa onde se imprimiu “de Assis” em vez de 

“Machado de Assis”. Além desses, outros desleixos fizeram com que a obra em estudo se 

tornasse de leitura desagradável, deselegante, em inglês sofrível e artificial, embora possível. 

Para comprovar suas críticas, Gledson destaca em uma longa passagem várias discrepâncias 

entre o original e as traduções, evidenciando as soluções que seriam típicas de um bom 

tradutor. Ressalta a grave falha de Gregory Rabassa por não ter lido a primeira tradução da 

obra, que serviria para orientá-lo sobre as estratégias tradutórias de William Grossman, 

mesmo que não as adotasse. Nesse sentido, assegura: 
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Machado não deve ser traduzido com precipitação nem com preguiça, [...] mas os 
erros tipográficos, os de gramáticas, as imprecisões, o insucesso na produção de uma 
versão fluente em inglês diante das dificuldades do original em português, o 
desrespeito com a pontuação de Machado, a ausência de notas, tudo isso parece 
apontar para uma fonte, neste caso combinada à irresponsabilidade das editoras, [...]. 
Em tradução, muitas vezes é mais fácil criticar que justificar as [...] escolhas. 
(GLEDSON, 2006, p. 85-87). 

 

 A questão inerente à língua é evidenciada pelo referido ensaísta, crítico e estudioso de 

Machado de Assis, além das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em uma entrevista 

concedida ao jornal da Unicamp, no ano 2008, ele argumenta que pouca difusão da obra 

machadiana se deve “por várias razões, incluindo as óbvias – a língua portuguesa não tem o 

poder no mercado que têm o espanhol, o russo, etc. Mas há outras, mais sutis talvez” 

(GLEDSON, 2008, p. 7). Afirma, ainda, que: 

 
A história da tradução de Machado para o inglês tem episódios tristes e 
escandalosos, e é bom que se saiba disso. Num caso de uma tradução de Dom 
Casmurro, omitiram-se nove capítulos! Menos conhecido, mas tão escandaloso 
quanto, é a tradução de Memórias póstumas de Brás Cubas pelo famoso tradutor de 
Cien años de soledad, Gregory Rabassa, e publicada pela Oxford University Press. 
A tradução está plagada de erros e infelicidades, e muito pior do que a primeira 
tradução, Epitaph of a Small Winner, feita por William Grossman (GLEDSON, 
2008, p. 7). 

 

 Ainda, a Unesco, em 1987, contabiliza que as editoras brasileiras publicaram mais de 

1.500 traduções, incluindo não somente obras literárias de elite, ainda sob direitos autorais 

(Samuel Beckett, Margaret Atwood), mas também múltiplos títulos de romancistas de best-

sellers, que custam muito caro: 25 livros de Agatha Christie, 13 de Barbara Cartland, 9 de 

Sidney Sheldon, 7 de Harold Robbins, 5 de Robert Ludlum, 2 de Stephen King. No mesmo 

ano, as editoras britânicas e americanas conjuntamente publicaram somente 14 traduções da 

literatura brasileira. Os ganhos enormes sobre as vendas dos direitos estrangeiros não 

aumentam o número de traduções para o inglês, porque as editoras britânicas e americanas 

preferem investir no sucesso dos best-sellers nacionais, uma tendência que se mantém 

inalterada desde a década de 1970. (VENUTI, 2002, p. 303). 

 Na contramão, talvez de Gledson e outros que investigam o porque da pouca 

tradutibilidade da obra, há os que investigam o porquê da aceitação e este questionamento tem 

muito mais adeptos, dada a significativa quantidade de enfoques voltados ao estudo da 

tradução da obra de Machado de Assis, passando pela origem humilde e mestiça do homem e 

pelo ambiente sociocultural em contato com a cultura francesa do autor das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas entre outras, como o faz Schwarz: 
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Era o próprio desequilíbrio que impunha aos escritores a dúvida angustiosa: o 
espírito vale porque se acolhe ao repertório dos modelos europeus? ou vive do apego 
ao viés peculiar, muitas vezes constrangedor, para não dizer impublicável, do país 
em formação? Machado de Assis, que era avesso à unilateralidade, não só não 
tomou partido no caso, como tomou o partido de assumir e acentuar as decalagens, 
fazendo delas uma regra de sua prosa, que é mais tensionada do que se diz. Para ele 
o dilema não comportava solução imediata, mas tinha possibilidades cômicas e 
representatividade nacional, além de funcionar como caricatura do presente do 
mundo, em que as experiências locais deixam mal a cultura autorizada e vice-versa, 
num amesquinhamento recíproco de grande envergadura, que é um verdadeiro 
“universal moderno”. (SCHWARZ, 2006a, p. 79). 

  

 Nesse viés, as traduções em inglês podem ser as que mais geram investigações, 

estudos e opiniões, tanto quanto a relevância da obra em geral, como, principalmente, acerca 

do destaque das Memórias Póstumas de Brás Cubas, conforme descrito por Paulo Moreira, 

professor no Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Yale, nos Estados 

Unidos: 

 
Quais as características gerais desses elogios a Machado de Assis feitos por Updike, 
Sontag, Bloom, Wood e Fuentes? Nenhum deles trabalha a partir de um 
conhecimento muito profundo da cultura brasileira em sentido mais amplo (história, 
literatura, sociedade, política etc.), a começar pela falta do domínio da língua 
portuguesa; todos partem, portanto, da leitura de traduções dos romances principais; 
todos (com exceção de Wood) privilegiam Memórias póstumas de Brás Cubas sobre 
o resto da obra e ignoram de maneira geral a imensa fortuna crítica machadiana; e, 
significativamente, todos eles, sem exceção, buscam inserir Machado de Assis em 
alguma tradição estabelecida, de âmbito internacional. Qual seria a outra diferença 
fundamental entre esses textos e aqueles produzidos por acadêmicos para 
publicações universitárias do Primeiro Mundo? Updike, Sontag, Bloom e mesmo 
Wood (que, além da admiração por Machado de Assis, têm muito pouco em comum) 
são quatro versões diferentes, em língua inglesa e no âmbito circunscrito de Nova 
Iorque, da figura do intelectual público, que não tem a voz, ainda, inteiramente 
confinada atrás dos muros da academia, ou seja, cujas opiniões têm, ainda, peso 
relativo junto ao público leitor em geral. (MOREIRA, 2009, p. 104). 

 

 No decorrer da discussão provocada por sua investigação, Moreira (2011) admite, 

depois de analisar cuidadosamente a postura crítica de Schwarz, que: 

 
Na minha opinião, podemos ir além da mera condenação e discutir criticamente, 
pelo menos aqui, esse Machado de Assis internacionalizado, contrapondo a ele um 
outro Machado de Assis em que as dimensões plenamente integradas do universal e 
do particular, do arcaico e do moderno, do local e do cosmopolita oferecem um 
instigante desafio ao leitor, estrangeiro ou brasileiro, que precisa aprender a ler além 
dessas categorias para compreender melhor a complexidade de sua obra. 
(MOREIRA, 2009, p. 107). 

 

 Embora, predominem artigos e estudos que argumentam a respeito de uma visibilidade 

que Machado de Assis não teve e da pouca repercussão da sua obra, outros estudos da obra do 
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autor mostram a representatividade da investigação no domínio da tradução, a exemplo do 

pesquisador Ubiratan Machado (2005) e do historiador Graham (1999). 

 Nesse sentido, o jornalista e escritor Ubiratan Machado destaca que a fase de estudos 

compreendida no último meio século, entre 1959 e 2003, contempla um significativo 

acréscimo de estudos realizados no exterior, conforme transcrição seguinte: 

 

[...] definitiva internacionalização da obra machadiana. Das 220 edições que 
recenseamos de romances, volumes de contos e peças de teatro traduzidas e editadas 
em 32 países e em 23 línguas (sem incluirmos os trabalhos publicados em antologias, 
jornais e revistas, que elevaria este número para 37 países e 25 línguas), 155 são dos 
anos de 1960 e décadas posteriores. Até o final dos anos de 1950, apesar das 51 
edições no exterior, Machado ainda era um autor prisioneiro da língua portuguesa. A 
análise elogiosa, e até sagaz, de um ou outro crítico estrangeiro, não chegou a formar 
aquela cadeia de quase unanimidade que é o mais sólido suporte da consagração. A 
descoberta (termo que empregamos apenas como divisor de águas, já que não 
houve eclosão, mas um processo gradual de maturação) de Machado a partir dos 
anos de 1960, sobretudo pela crítica e pelos scholars norte-americanos – caixa de 
ressonância universal -, aliciou o interesse de estudiosos de todo o mundo e o 
consequente incremento das obras machadianas.  (MACHADO, 2005, p. 9). 

 

 Graham (1999) também já constatava o crescimento no Brasil e no exterior 

especialmente nos EUA, Inglaterra e Portugal das novas tendências de estudar e interpretar a 

obra machadiana e sua tradução para língua estrangeira, acrescendo que os teóricos da 

modernidade ampliariam tais pesquisas. 

 A professora no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas na Universidade de 

Massachusetts Amherst, Daphne Patai, afirma ter despertado muito interesse por Machado de 

Assis em um programa de doutoramento em Literatura Brasileira na Universidade de 

Wisconsin, Madison, realizando estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, com 

abordagem mítica e ideológica em uma série de romances brasileiros contemporâneos.  

 Atenta à Literatura Comparada, afirma que desvendou, “desde a minha primeira 

leitura de Machado, que se tratava de um grande escritor, embora um escritor muito pouco 

conhecido fora do Brasil”. Convidada por Richard Graham, professor de História do Brasil, a 

proferir conferência sobre Machado de Assis na Universidade do Texas, conciliou à tarefa a 

oportunidade de mostrar algo sobre a tradução e a teoria da tradução “resolvi estudar as 

traduções de Machado para o inglês”. A razão da escolha é assim explicada: 

 
Isso evidentemente era um campo bastante rico, porque naquela altura já havia pelo 
menos duas traduções das obras principais de Machado, e pelo menos uma tradução 
de outras obras dele. Até agora, acho que todos os romances de Machado já foram 
traduzidos para o inglês, menos o primeiro, que é Ressurreição [...] tem muito a ver 
com a obra posterior de Machado. Então, me parece algo estranho que até agora 
ninguém quisesse traduzir aquele romance, que é o primeiro que Machado escreveu. 
[...] Eu me restringi, em primeiro lugar, a estudar as traduções de Dom Casmurro. 
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Naquela altura, havia duas traduções de Dom Casmurro por duas pessoas diferentes, 
e isso me deu uma base muito interessante para comparar as decisões que os 
tradutores tomaram quando eles tinham que enfrentar as dificuldades que um texto 
de Machado apresenta. (PATAI, 1999). 

 

 É recorrente a percepção da dificuldade de se ler e compreender Machado de Assis, 

em razão das mencionadas entrelinhas e principalmente da forma como é visto o humor, a 

ironia, as metáforas e as sutilezas. Nesse sentido, também Patai anota em suas considerações: 

 
Essas dificuldades são famosas. Todo mundo que lê Machado entende por que ele é 
um escritor bastante difícil. Não é que ele use um vocabulário muito difícil, acho 
que não, mas a ironia e a sutileza com que ele escreve fazem com que qualquer 
tradução seja bastante difícil. É difícil, realmente, captar o tom e as nuances de 
Machado numa outra língua. E coisas que ele faz, com apenas uma ou duas palavras 
em português, dificilmente se traduzem para o inglês. Muitas vezes, o tradutor tem 
que não tanto traduzir, e sim explicar o que Machado está dizendo [...] (PATAI, 
1999). 

 

 Na conferência, a prelecionista abordou o problema da tradução de Machado, 

considerando as dificuldades textuais de traduzir o autor, e determinadas escolhas (decisões) 

dos tradutores. Menciona a tradução feita pela professora americana Helen Caldwell, 

acrescendo que esta escreveu, posteriormente, um livro com o título The Brazilian Old Fellow 

of Machado de Assis, em que explica a análise do livro, o que atualmente é aceito pelos 

críticos, mas, na época, pareceu bastante excepcional. Refere-se às escolhas adequadas e 

compara o trabalho à tradução mais recente – início da década de 1990 – feita em inglês, por 

Scott Buckley. Assume ter levado um “choque” ao observar que o tradutor, embora 

trabalhando com uma tradução, segundo ela, “fiel”, “tinha suprimido pelo menos dez 

capítulos de Dom Casmurro”. Observando tratar essa omissão exatamente dos capítulos 

alusivos à "metanarrativa de Machado", com abordagens sobre o processo de criação e de 

escrever, e aqueles incluindo metáforas em relação à escritura, a exemplo do reconhecido 

soneto inacabado de Bento, no romance. Persistiram as indagações até que soube por John 

Gledson que o professor Scott Buckley havia falecido. Analisando as escolhas em nível 

textual, reconhecem que os dois tradutores revelaram muito respeito pelo autor. 

 Passou a investigar a teoria da tradução nos Estados Unidos e na Europa resultando as 

descobertas na segunda parte da conferência sobre Machado de Assis e a tradução da obra 

dele na Universidade do Texas, em cuja oportunidade evidenciou a concorrência entre 

tradutores e escritores originais, e a tendência de os chamados Translation Studies, 

responsáveis pelos estudos teóricos da tradução, “cada vez mais apagar a figura do autor 

original e substituí-lo por si próprios, o que acho uma coisa muito idiota, de certo modo”. 
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 A professora dedica-se ao estudo de todas as traduções de Machado de Assis para o 

inglês à ocorrência da recepção das traduções do romance e do conto do autor no mundo 

inglês. Dos estudos e das visitas que faz a muitas livrarias especializadas em obras traduzidas 

a exemplo de uma que visitou em Massachusetts, depreende que, talvez por política mesmo 

de editoras, enquanto se encontram dezenas de traduções de Dostoievski, com dois ou três 

exemplares de cada uma, não havia nenhuma tradução de Machado de Assis. Indigna-se e não 

compreende porque um autor de tamanha importância é tão pouco conhecido na língua 

inglesa. Por outro lado, a respeito das edições atuais, comenta: 

 
Por exemplo, Susan Sontag, que é uma figura intelectual, uma escritora de grande 
visibilidade nos Estados Unidos, escreveu uma introdução a uma nova tradução 
(acho que foi uma re-edição de uma velha tradução de Brás Cubas). Ela escreveu 
uma introdução apresentando Machado, e foi um artigo muito interessante que ela 
escreveu, inclusive publicando numa revista muito importante nos Estados Unidos, 
The New Yorker, que é uma revista de grande visibilidade. Apesar disso, quando 
telefonei para a Editora que publicou a tradução, e perguntei como estavam as 
vendas da tradução, a Editora me disse que não estavam vendendo quase nada. 
(PATAI, 1999). 

 
 Ainda assim, têm surgido traduções através da Oxford University Press, que está 

publicando uma série sobre literatura da América Latina, o que poderá constituir veículo de 

fazer chegar a obra de Machado de Assis a um público maior. Com a mesma expectativa de 

grandes estudiosos, críticos e pesquisadores de Machado de Assis, Patai acredita que a obra 

machadiana precisa de maior repercussão no mundo inglês, tornando-se conhecida do público 

e coloca seus estudos sobre as traduções a esse serviço e também como forma de contribuição 

dos problemas de recepção da obra.  

 Os aspectos reportados em relação ao público-alvo mostraram uma visão da trajetória 

de inter-relacionamento do texto em estudo em outro sistema literário e cultural e também o 

modo como o autor assumiu visitar e preencher lacunas enquanto leitor. O estudo confirma 

que, se por um lado não é tamanha a repercussão das obras da língua portuguesa na literatura 

anglo-americana, por outro, é inegável a extensa dedicação aos estudos literários 

comparativos sobre a obra de Machado de Assis, no meio acadêmico. Há admirável posição 

no mercado editorial internacional, quando se trata de trocas culturais e políticas, muito 

embora demande algum tempo mais para que Machado de Assis, realmente, atinja um público 

leitor do dia a dia, fazendo-se jus a importância, validade, utilidade, atualidade e 

universalidade de sua magnífica obra, corroborando a pretensão de todos que se dedicam ao 

estudo da sua obra. 
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5 TRADUÇÕES EM COMPARAÇÃO DESCRITIVA 

 

 

A construção deste capítulo sequencia as abordagens inerentes ao cenário ocupado 

pela tradução da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis na língua e 

cultura anglófonas. Ressaltam-se aspectos da estrutura externa, examinados à luz dos 

parâmetros históricos da produção dos textos de chegada. Mostra-se, nesta seção da pesquisa, 

a interação que emana dos textos para evidenciar, no âmbito da contextualização social, 

histórica e cultural, a comparação entre as traduções, focando-se em passagens que se 

revelam como as mais pertinentes. 

Para isto, procede-se ao exame da estruturação linguística, partindo-se da articulação 

do léxico, da sintaxe em função de critérios pragmáticos e semânticos que consubstanciaram 

o processo próprio de diálogo dos textos de chegada e de partida, oferecendo, desse modo, 

elementos linguísticos significativos passíveis de comparação. 

Para essa finalidade, demonstra-se a instrumentalidade da abordagem funcional e 

sistêmica dos estudos descritivos da tradução que focalizam o aspecto prático do ato de 

traduzir no contexto histórico. 

Essa condição objetiva possibilita verificar as estratégias, as decisões de escolhas, as 

semelhanças e as mudanças existentes que nortearam as tarefas dos tradutores. No entanto, 

sabe-se que o sucesso de tal desafio depende do conhecimento das normas socioculturais e 

individuais que regeram as condições de reescritura dos processos envolvidos na atribuição 

de sentido do texto de partida, ou seja, o compromisso ou tentativa de reproduzirem uma 

configuração semelhante à do texto original, no texto de chegada. 

A tradução diferencia-se por motes de opções; portanto, para compreender as 

escolhas dos tradutores, uma conexão entre o estudo textual e as suas subjetividades precisa 

acontecer. Neste capítulo, a apresentação da análise comparativo-descritiva da leitura oriunda 

do confronto das duas traduções estadunidenses do texto integral da obra em questão, sendo 

estas as únicas publicadas de que se tem conhecimento, fundamenta-se em uma análise 

textual que se depreende de normas que, segundo Gideon Toury (1995), envolvem dois 

sistemas linguísticos, o do texto de partida e o de chegada, e seus sistemas culturais. 

Segundo Toury, se o tradutor opta pelas normas da cultura da língua de partida, concentra-se 

nas características dessa língua. De seu estilo representativo dos elementos culturais, 

determina-se a orientação de uma tradução adequada, o que a coloca no centro do sistema. No 

entanto, quando as normas da cultura da língua de chegada são acionadas, as adequações 
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respeitam as convenções linguísticas e literárias dessa língua, consolidando-se, desse modo, 

numa tradução aceitável. Essa postura dupla desenvolvida nos estudos das normas iniciais de 

Toury se insere nos polos de aceitação e adequação. Esses eixos possibilitam apontar um 

entendimento das convenções linguísticas e estilísticas, introduzidas nos textos do 

polissistema literário anglófono, assim como visualizar a redefinição do conceito de 

equivalência (representação do ato interpretativo do texto de partida, que decorre de uma 

visão intersubjetiva). 

Em outras palavras, esse tipo de tradução refere-se às chamadas normas iniciais, as 

quais adotam as escolhas gerais de novas informações e novas formas introduzidas no texto 

de chegada. As normas relacionadas com as decisões específicas dos tradutores, por sua vez, 

relacionam-se com o material linguístico e estilístico que o tradutor transfere ou omite 

durante o processo tradutório, concretizado nas chamadas normas operacionais. 

Efetiva-se, portanto, neste capítulo, o propósito de confrontar alguns aspectos 

estilísticos demonstrativos da caracterização do fazer artístico machadiano, rico em sutilezas 

nas duas traduções inglesas das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para isso, a análise, no 

que diz respeito à linguagem, em si, sustenta-se no estudo da escolha lexical, sintagmática, 

gramatical, textual e pragmática, apoiada na busca de uma sistematização da noção de 

equivalência que vai além do nível textual. Contudo, atém-se à noção dos termos de 

adequação e aceitabilidade usados por Gideon Toury (1995), e pelo esquema proposto pelos 

teóricos José Lambert e Hendrik van Gorp (1985), descritos para avaliar o significado de 

determinadas construções produzidas no texto e na cultura de chegada. 

As unidades microestruturais25 permitem, neste trabalho, confrontar os arranjos das 

expressões linguísticas, nos textos dos dois sistemas, inglês e português, evidenciando-se os 

traços individuais dos tradutores, o que deve ser entendido como importantes contribuições 

para o ato tradutório, observando-se o que, realmente, o tradutor compôs com o efeito 

literário da escrita criada por Machado de Assis. 

Portanto, ao levar em conta os aspectos da situação e do contexto da escrita 

machadiana, em confronto com os textos traduzidos; os fatores linguísticos de natureza 

contrastiva são relacionados a partir do conceito de equivalência, nos termos de 

aceitabilidade, segundo Toury (1995), centrando-se no caráter analítico do processo. Desse 

modo, promove-se uma discussão sobre os motivos implícitos que determinaram a escolha de 

                                                 
25  Entendem-se as unidades microestruturais como sendo o núcleo básico do texto, a linguagem do texto, tais como 

os jogos de palavras, das locuções contrastivas, expressões idiomáticas, as opções gramaticais e a pragmática que 
serviram de base para confrontar as duas traduções e legitimar as estratégias tradutórias adotadas nos textos de 
chegada. 
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tradução na manipulação da linguagem por parte dos tradutores nos trechos aludidos. 

Investiga-se, nesse âmbito, o domínio de análises linguísticas integradas a situações 

extralinguísticas, ou seja, de que modo as funções estilísticas, sintáticas, estruturais, 

temáticas e funcionais dos escritos machadianos foram adotadas no polissistema da língua 

inglesa. Nesse caminho, a adequação dos estudos descritivos da tradução, com a teoria 

linguística para compreensão das escolhas tradutológicas, conjugou uma metodologia voltada 

tanto para o texto de chegada quanto para o texto de partida, a qual alia à obra traduzida as 

ramificações linguísticas e uma dimensão sociocultural que determinam a visão do tradutor. 

Portanto, cumpre ressaltar que essa tarefa enfoca o estudo literário, e que a análise 

comparativo-descritiva aqui transcrita é a base que demonstra a pesquisa prática continuada, 

originada do estudo da recepção que se concentrou em questões analíticas das críticas, ou 

seja, na mediação do leitor-tradutor na produção de sentido do texto anteriormente 

apresentado nesta tese. 

Desse modo, ao estudar os aspectos que compreendem um exame de equivalência dos 

itens linguísticos no nível da oração, a equivalência, propriamente dita, não quer dizer que 

este trabalho vá sugerir modos de como as unidades lexicais, sintáticas, sintagmáticas, e 

demais outras precisam ou deveriam ser traduzidas; porém, explicar como e por que esses 

itens foram traduzidos e, ao mesmo tempo, revelar as estratégias que levaram a caracterizar 

os textos de chegada em relação às intenções do texto de Machado de Assis. Assim, em vez 

de uma crítica que postula o que o texto deveria ter sido, propõe-se, apenas, entender, por via 

analítica, o que configura cada estrutura, ou seja, se houve ênfase em certos traços ou níveis 

linguísticos em uma estrutura e não em outra.  

Adotar uma postura crítica, por meio da recomposição das sequências textuais e de 

formas idiomaticamente convincentes na língua de chegada, demonstra o fato de as traduções 

constituírem um espaço dialógico de conflitos e deslizes, ao mesmo tempo em que se busca a 

estabilidade que faculta escolhas e permite aos tradutores imprimirem suas características 

próprias, reconstituídas da variedade linguística, no texto de partida. 

Como campo de observação a percorrer, este estudo confronta a escolha das palavras 

que requerem um conjunto de propriedades sintáticas e semânticas que as regem e 

transformam o seu significado, tendo em vista estar a língua imbricada à cultura. Esse  

 

diferencial compõe os limites das palavras, proporcionando novas formas de ver semelhanças 

e diferenças de realidades. 

Portanto, para refletir sobre os aspectos do estilo de Machado de Assis, em confronto 
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com as duas traduções em inglês da referida obra, optou-se por iniciar pela análise da 

criatividade lexical que compreende o processo de colocação lexical nas passagens propostas. 

O uso que o autor outorga às palavras leva a efeitos diversos para expressar suas ideias. E ao 

tradutor compete transpor para seus leitores as criações linguísticas carregadas de traços 

culturais peculiares que, muitas vezes, são oriundas da oralidade. Acresce-se que, quando a 

tradução é bem desempenhada, provoca estilo semelhante ao da produção do texto original, 

promovendo, assim, a reescrita ou nova produção do mesmo texto na língua receptora da 

tradução.  

Dessa forma, considerando-se o estilo específico dos itens lexicais, que apresentam 

co-ocorrência de duas ou mais palavras, será feita uma análise dos diferentes padrões de 

combinações encontrados nas passagens do texto de partida e dos de chegada, para, de tal 

modo, poder focalizar na nova informação, perspicácia e argúcia que emergem da reescrita, 

que envolve as escolhas dos tradutores no processo tradutório. Às vezes, uma simples 

posição de adjetivo em uma passagem pode denotar o nível de relação entre o autor e o 

tradutor, e não deixa de implicar uma ocorrência da semântica dos elementos linguísticos da 

qual sobressai a função pragmática, ou seja, o uso e interpretação da língua. Para iniciar, tem-

se como objetivo avaliar a colocação de itens lexicais que denotam a valorização do estilo 

machadiano, uma vez que o autor recorre a esse tipo de atividade para ressaltar o seu humor 

fino e irônico. 

Para facilitar a visualização do leitor, antecipa-se que na análise utiliza-se do texto 

das Memórias Póstumas de Brás Cubas, editado em São Paulo, pela Editora FTD (coleção 

grandes leituras), em 1991, na quarta edição, lembrando-se ter sido o lançamento feito pela 

livraria Garnier, no Rio de Janeiro, em 1899. Os textos traduzidos são dois, o primeiro de 

William Leonard Grossman, publicado pela Penguim Books, 1968, Grã-Bretanha, de acordo 

com a primeira publicação feita nos Estados Unidos em 1952, e o outro de Gregory Rabassa, 

pela editora Oxford University Press, em 1997. Todos os trechos analisados estão 

apresentados em letras reduzidas, inseridos abaixo, um em seguida ao outro, na seguinte 

ordem: o texto de partida ou original em português, os textos de chegada ou traduzidos em 

inglês de William L. Grossman e por último o de Gregory Rabassa. 
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5.1 Colocação, escolha de palavras, sintagmas e tom frasal: as nuances da tradução 

 

 

Os dados que se seguem reportam-se à divisão de um esquema analítico para 

confrontar a obra machadiana com as obras traduzidas, tendo em vista os aspectos 

estilísticos, sintáticos, estruturais, temáticos e funcionais, examinando-se a adequação de 

registros socioculturais e linguísticos do texto machadiano frente à tradução, e como essa 

adequação se reflete no ato tradutório. 

 

 

5.1.1 A colocação dos adjetivos 

 
E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. 
(ASSIS, 1991, Cap. LXXXVII, p. 130) 
 

De modo humorístico, Machado de Assis sobrepõe a expressividade da adjetivação em 

sua obra. Assim, ele expõe ao seu leitor o aspecto ambíguo do valor estilístico do adjetivo 

empregado, focalizando-o como um dos léxicos próprio ao seu exercício de caráter criador, 

que vem acompanhado pela posição anteposta ou posposta, gerando uma significação em 

relação ao nome, para, então, proporcionar uma interpretação de sentido do discurso. Isto 

porque o adjetivo atribui uma propriedade semântica pela forma interna ou externa da 

expressão nominal. Portanto, pode-se observar que a palavra adjetivo, sobretudo no que diz 

respeito à semântica da obra em estudo, carrega a enumeração de sentidos, as informações 

sobre o nome com a qual ele se relaciona diretamente. Por isso, a interpretação do 

conhecimento do conteúdo semântico dos adjetivos mostra-se como um dos pontos para se 

analisar as informações deste texto machadiano. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de 

observar a descrição sintática, ou seja, a posição do adjetivo em relação ao nome, pois atua 

sobre o sentido do discurso. Tais questões se fazem corresponder à descrição sintático-

semântica do adjetivo e ajudam a tecer explanação acerca das passagens dos textos levantadas 

em exposição. Nessa investigação, pode-se observar como o autor concentrou a grandeza de 

seus escritos, para reproduzir sua época e projetar-se além do seu tempo e dos acontecimentos 

de então, de modo tão universalista que a temática por ele abordada se presentifica nos 

longínquos e nos futuros acontecimentos que procedem do ser humano. 

Como compreendia a língua a serviço de experimentar e passar para seus leitores 

sensações e emoções, Machado de Assis concentra em sua obra a inquestionável mestria de 
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escritor que, com palavras, por vezes precisas, noutras enigmáticas, confunde o leitor ou 

aguça-lhe a dúvida e a incerteza, ludibriando-o por meio das desconstruções e reconstruções 

de que se vale para expressar a imaginação no sentido mais subjetivo, sem se vulgarizar. 

Partindo de seus princípios de cultuar o idioma, vai revelando mudanças linguísticas 

que lhe conferem um estilo ímpar. Na sintaxe de colocação, os adjetivos são ressaltados pela 

posição como marcadores semântico-estilísticos. A dupla posição do adjetivo foi um desses 

recursos ousados de que se valeu para inovar seu discurso literário, considerando-se que 

naqueles tempos apenas a posposição do adjetivo era de uso mais frequente (COHEN, 1988, 

p. 60). Com isso, o estilo machadiano torna-se uma mescla do arcaico, comum, com um gosto 

bem atual. 

Consciente disso, já inicia seus escritos do primeiro capítulo das Memórias Póstumas, 

com um jogo de movimentação dos adjetivos, ou seja, com a permutabilidade 

substantivo/adjetivo, apresentada abaixo, e bem conhecido pelos leitores e críticos dessa obra. 

 
[...] me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; [...] 
(ASSIS, 1991, Cap. I, p. 18). 
[...] led me to adopt a different method: the first is that, properly speaking, I am a 
deceased writer not in the sense of one Who has written and is now deceased, but 
in the sense of one who has died and is now writing, a writer for whom the grave 
was really a new cradle; [...] (ASSIS, 1968, Cap. 1, p. 19). 
[...] led me to adopt a different method: the first is that I am not exactly a writer who 
is dead but a dead man who is a writer, for whom the grave was a second cradle; [...] 
(ASSIS, 1997, Cap. I, p. 7). 
 

O jogo dos vocábulos: “autor defunto/defunto autor” utilizado por Machado de Assis 

não foi traduzido e, portanto, a forte carga emotiva dessa preciosa escolha machadiana ficou 

enfraquecida. Grossman e Rabassa afastaram-se da estruturação do discurso, não dando conta 

do sutil jogo do original e, consequentemente, do valor intencional do autor. Em Machado de 

Assis, a mudança da posição não é aleatória, está relacionada com o argumento interno da 

escrita e, assim sendo, opta por uma posição à outra. Os tradutores optaram por não 

acompanhar a colocação adjetiva, empregada de modo proposital pelo autor, talvez por julgar 

que poderiam distanciar o leitor do sistema anglófono, ou seja, recearam que a tradução literal 

não comunicasse o sentido estratégico lúdico ao leitor. Contudo, esse aspecto da dinâmica do 

comportamento de Machado de Assis foi amplamente conquistado por ele, e empregado como 

uma das características desse romance sério-cômico em estudo. Porém, pode-se verificar que 

se encontra nessa estratégia uma tentativa de ampliação semântica do nome “defunto autor”, 

para assim concentrar vários significados nessa forma, os quais se fazem detentores de 

diferentes sentidos de leitura relacionados entre si. E, de tal modo, fazem com que o leitor 
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reconstrua a história, dando margem às sensações que se produzem nessa determinada 

situação de inversão dos adjetivos, e assim constatar a técnica sterniana de duplo sentido de 

que fala Costa Lima (1981, p. 59), a qual anuncia o processo “flutuante” de significado 

empregado na composição das Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

É de interesse o conjunto de sentidos assumidos pelos adjetivos, pois se acredita 

revelar um papel pragmático no discurso de Brás Cubas, no sentido de persuadir, para que o 

leitor, tanto o de dentro, ao qual Brás Cubas se dirige, quanto o real, de fora do romance, que 

Machado de Assis deseja que também compartilhe de seus julgamentos. O leitor da referida 

obra está sempre sendo requisitado para acompanhar ou decifrar o relato do narrador que nada 

faz para facilitar a leitura. E, assim, ao se dirigir a ele ou delegar-lhe tarefas, usa da 

criatividade da ordem variável dos adjetivos como sendo um procedimento de escrita para 

particularizar o leitor, se é que realmente desejou particularizá-lo. 

 
[...] A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor , pago-me da tarefa; se te 
não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. (ASSIS, 1991, p. 17). 
[...] The book must suffice in itself: if it pleases you, excellent reader, I shall be 
rewarded for my labour; if it pleases you not, I shall reward you with a snap of my 
fingers, and good riddance to you. (ASSIS, 1968, p.17). 
[...] The work itself is everything: if it pleases you, dear reader, I shall be well for 
the task; if it doesn’t please you, I’ll pay you with a snap of the finger and goodbye. 
(ASSIS, 1997, p. 5). 

 
Apesar de os tradutores manterem a mesma colocação do original, que coincide com a 

marca registrada da língua inglesa, procederam à tradução usando palavras sem nenhum 

aditivo de ironia, eliminando a conotação espirituosa e desfazendo o seu poder de imagens. O 

adjetivo “excellent” transmite melhor a intenção do que “dear”, produzindo um ritmo mais 

perfeito ao gracejo sarcástico com que o narrador pretende seduzir o leitor, buscando a 

conivência dele com a narrativa. No entanto, quando não sente nenhuma cumplicidade, 

provoca declaradamente o leitor. 

 

Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. (ASSIS, 
1991,Cap. XLIX, p. 88). 
Obtuse reader, this shows that you have never been inside the brain of a hatter. 
(ASSIS, 1968, Cap. 49, p. 105). 
Obtuse reader, that proves you´ve never got inside the brain of a milliner. (ASSIS, 
1997,  Cap. XLIX, p. 83). 
 
Mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. (ASSIS, 
1991, Cap. XCVIII, p. 142). 
Yet, after all, these are my memoirs, prudish reader. (ASSIS, 1968, Cap. 98, p. 
171). 
But, after all, I´m writing my memoirs and not yours, my peaceable reader. (ASSIS, 
1997, Cap.  XCVIII, p. 143). 
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Leitor ignaro , se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás [...] (ASSIS, 
1991, Cap. CXVI, p. 157). 
Unenlightened reader, if you do not keep the letters of your youth you will never 
enjoy  [...] (ASSIS, 1968,  Cap. 116, p. 190). 
Uninstructed reader, if you don’t keep the letters from your youth, you won´t get 
to know… (ASSIS, 1997, Cap. CXVI, p. 161). 

 

 De maneira direta, nos moldes da inovação da língua falada culta no Brasil do século 

XIX, Machado de Assis sabe usar o adjetivo, não somente para encobrir uma situação, como 

também para revelar o seu leitor tão intensamente, e assim manter uma interação com ele o 

tempo todo. Leitor, que o narrador não admite apresentá-lo sem adjetivos, seus 

qualificativos, uma vez que queria fazê-lo pensar. Dos três adjetivos destacados, somente o 

primeiro trecho apresenta solução semelhante: “obtuse” (obtuso). Optaram por latinizar suas 

escolhas. 

Nos trechos, podem-se perceber os momentos em que o narrador Brás Cubas 

pressente que o leitor possa não alcançar o sentido do texto sem o adjetivo, e assim 

estabelece princípios posicionais para o uso dele, sugerindo que, ao proceder desse modo, 

minimiza o teor irônico e subjetivo que acompanha a colocação do referido verbete. Embora 

se atenham às escolhas lexicais e ao ato de julgamento, de juízo, os tradutores não se 

permitiram similar ousadia, alterando a colocação fixa do adjetivo no sintagma da língua 

inglesa. 

Entretanto, arriscam seguir o processo interpretativo do emprego dos adjetivos 

machadianos, que vai além das gramáticas tradicionais, mas que se encontra no plano dos 

recursos literários, pois estes estão sempre predestinados a mostrar a cultura da língua de um 

povo e desmancham tais formas de combinações sintagmáticas. 

O adjetivo “pacato” equivaleu-se a “prudish” em Grossman e “peaceable” em 

Rabassa. O dicionário Novo Aurélio traz “amigo da paz” como significado principal; o que 

foi imediatamente aceito por Rabassa, acrescido do pronome possessivo adjetivo “my”, 

demonstrando o tom de amizade proveniente do sinônimo que usou. Grossman, ao que 

parece, traduz por outra palavra que apresenta uma ligação não com a paz, mas sim com os 

bons costumes, os princípios morais. Entretanto, “Unenlightened” e “uninstructed” são 

escolhas que denotam correspondência nos modos expressivos dos adjetivos entre os 

sistemas da língua portuguesa e inglesa. Ambos denotam a falta de instrução do leitor. Como 

se pode observar, qualquer desvio intenso na qualificação do leitor pode gerar mais perda na 

reconstrução do estilo, uma vez que já fracassaram na colocação, e com isso se torna difícil 

conseguir passar a forma de tratamento diferenciado que, ora trata ironicamente o leitor com 
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cordialidade e cerimônia, utilizando a posição anteposta dos adjetivos, ora com irritação, na 

posposta. 

A colocação do adjetivo realça o tipo de leitor exclusivamente para completar a 

impaciência. 

 
Não tremas assim, leitora pálida; descansa, que não hei de [...] (ASSIS, 1991, Cap. 
LXIII, p. 104). 
Do not tremble so, madam reader; rest easy, not a drop... (ASSIS, 1968, Cap. 63, p. 
124). 
Don´t tremble so, my pale lady reader. Relax… (ASSIS, 1997, Cap. XLI, p. 74). 

 

As traduções apresentam o adjetivo anteposto, deslocando a descrição objetiva do 

autor. A primeira, de Grossman, produz um tom coloquial, ao omitir a qualidade provocativa, 

deixando um vazio em torno do que Machado de Assis pretende transmitir, ou o sentido de 

que o adjetivo pode ser dispensável. Rompe, assim, com a tonalidade diferente, estilo 

particular dado ao leitor. Enquanto a segunda reverte a construção, atribuindo à frase um 

significativo tom de subjetividade ao acrescentar o possessivo. 

 
Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos; tinha o lábio triste e a atitude 
cansada. (ASSIS, 1991, Cap. XLI, p. 81). 
Her sparkling eyes had become dull; her mouth, sad; her physical attitude, tired. 
(ASSIS, 1968, Cap. 42, p. 95). 
Her eyes, which used to be lively, were dull, her lips were sad and she had a 
weary air about her. (ASSIS, 1997, Cap.XLI, p. 74). 

 
Grossman (1952) demonstra ter consciência do peso da posição dos adjetivos no 

texto machadiano, e procura, então, preservar os adjetivos pospostos, em precaução com a 

equivalência estilística. Ao mesmo tempo, para não criar um estranhamento ao leitor, faz uso 

da pontuação, o que constitui alternativa prática e inovadora no texto de chegada. Dessa 

forma, bem simples, provou que o estilo de um autor, mesmo periférico, pode ser realizado 

na língua inglesa, ou seja, demonstrou que certo estranhamento pode ser perfeitamente 

reproduzido. No entanto, Rabassa usa o adjetivo em forma de oração, para não levar 

estrangeirismo que, segundo Lawrence Venuti (1995), são formas linguísticas que se 

distanciam do inglês padrão. 

 
Positivamente, era um diabrete Virgília , um diabrete angélico, se querem, mas 
era-o, e então [...] (ASSIS, 1991, Cap. XLIII, p. 82). 
Virgilia was absolutely an imp, an angelic imp, if you wish, but still an imp, and 
the […] (ASSIS, 1968, Cap. 43, p. 97). 
Virgilia was positively a mischief-maker, an angelic mischief-maker, but one all 
the same, then […] (ASSIS, 1997, Cap. XLIII, p. 75). 

 

Machado de Assis cria convenções formais, para demonstrar que a língua oferece 
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combinações distintas para o autor se expressar. Para isto, apresenta a personagem Virgília, 

utilizando, para discorrer sobre ela, dupla posição dos adjetivos, buscando despertar tanto a 

tonalidade afetiva quanto objetiva. Nas traduções, a força expressiva dos adjetivos em 

junções com o substantivo segue a ordem fixa da língua inglesa. A imagem de Virgília 

apresenta-se distorcida, quando Rabassa emprega o adjetivo “mischief-maker” . Apesar de o 

léxico estar ligado a algo diabólico, não proporciona uma representação eficaz que conjugue 

o forte contraste do oxímoro diabo anjo. Já Grossman mantém a imagem, ao eleger o 

emprego da forma arcaica “imp”, que traz a conotação do sufixo diminutivo - etre, vinculado 

diretamente à palavra diabo. 

 
[...] de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. 
(ASSIS, 1991, Cap. XXV, p. 63). 
[...] from fantasy to fantasy, like a vagrant butterfly or perhaps a hungry one. 
(ASSIS, 1968, Cap. 25, p. 73). 
[...] from imagination to imagination, like a vagrant or hungry butterfly. (ASSIS, 
1997,  Cap. XXV, p. 53). 

 

O ritmo pausado da frase do texto de partida está associado ao emprego dos adjetivos 

antepostos, ligados pelo conectivo. Percebe-se, aqui, novamente, uma preocupação do 

tradutor Grossman em criar uma técnica para expressar as mesmas nuances que Machado de 

Assis quer transmitir ao leitor. Rabassa resguarda a língua de chegada. 

 
[...] mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca, e 
[...] (ASSIS, 1991, LXXXI, p. 123). 
[...] but a barber in the neighbourhood decided then to invade my memory with 
the drone of his violin, and… (ASSIS, 1968, Cap. 81, p. 148). 
[...] but a neighborhood barber came to mind as he twanged on his classical fiddle 
and… (ASSIS, 1997, Cap. LXXXI, p. 122). 

 
É de grande importância o papel representativo do adjetivo posposto no texto 

machadiano, pois implica manter a construção gramatical na reescrita da língua alvo. 

Portanto, a escolha pessoal de Grossman de manter esse elemento lexical posposto no seu 

texto vem configurar a intenção de passar a expressividade objetiva e informativa do adjetivo 

para seu leitor. 

 
Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter [...] 
(ASSIS, 1991,Cap. XXIII, p. 61). 
So gentle, so submissive, so saintly a creature, who had never brought [...] (ASSIS, 
1968, Cap. 23, p. 70/71). 
A creature so docile, so tender, so saintly, who’d never caused […] (ASSIS, 1997, 
Cap. XXIII, p. 51). 
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A descrição da personagem, mãe do narrador, é realçada pela colocação do adjetivo 

posposto, a qual atribui uma intensificação gradual de sentido que determina o ritmo, 

tornando a frase mais sonora. Vale ressaltar que a colocação do adjetivo posposto por Rabassa 

na frase não constitui sua escolha padrão. 

A língua inglesa rejeita a colocação posposta do adjetivo [adj. + N]. Contudo, como se 

pode constatar, Grossman demonstrou um papel revelador na sua tarefa tradutória relativa à 

movimentação do adjetivo da língua portuguesa. A colocação posposta do adjetivo, posição 

menos marcada por causa do efeito informativo e objetivo, é vista na obra em estudo como 

uma questão de estilo. Segundo Silva, Memórias Póstumas de Brás Cubas “é um marco 

inicial desse movimento no Brasil e o ligeiro aumento de posposições estudadas na obra 

ocorre em proporções de 51 ocorrências para 34” (SILVA, 2004, p. 42), e expõe, assim, as 

alterações que teriam vindo para ficar na língua portuguesa. 

 

 

5.2 As relações sintático-semânticas das escolhas lexicais 

 

 

No texto que se segue, as passagens destacadas retratam as características sintático-

semânticas dos tipos de léxicos enfatizados em locuções, uso de expressões idiomáticas e 

novas formas de pensar, as quais também deverão ser ressaltadas de acordo com o grau de 

adequação do texto de partida ao de chegada. 

 

 

5.2.1 A língua concretizada na locução e expressões idiomáticas 

 

 

As palavras despertam uma série de implicações. Em muitas ocasiões, o escritor, com 

um estilo criativo e poético, trabalha, alterando-lhes as áreas de significação. E o tradutor 

precisa captar tais combinações estabelecidas no contexto em que elas estão em uso, e 

resgatá-las para a língua alvo. Mesmo que para isso precise se servir de “uma teoria que ao 

mesmo tempo desconstrói a ilusão de que a tradução é transferência de significados, e 

conscientiza o tradutor da impossibilidade de que este seja invisível”. (XATARA, 2002, p. 

184). Isso porque esse tipo de escritor é um recriador, que sofre restrições impostas pelo texto 

original. Depara, pois, com problemas de equivalência, que precisam criar efeitos de sentidos 
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semelhantes para os leitores, e que sejam diferentes do texto original. Por isso, ao analisar as 

traduções, procurará sublinhar nas passagens não somente o léxico, o processo sintático e o 

semântico, mas também, como ocorre a exposição desses aspectos linguísticos à subjetividade 

do tradutor, a sua comunidade interpretativa, ou seja, como a língua está diretamente ligada ao 

sistema, à cultura, e ao contexto de recepção. 

O autor tem um estilo próprio para se expressar, e, quando necessita violar a ordem 

semântica para apresentar um novo conceito, por meio de outro, oferece aos leitores as 

metáforas. Para transferir as implicações que se propõe realizar, essas construções constituem 

um tópico bastante melindroso da tradução. Destacam-se, portanto, algumas passagens 

criativas, para se verificar como as informações armazenadas foram conduzidas pelos 

tradutores. 

 
Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com [...] 
(ASSIS, 1991, Cap. XXXVII, p. 76). 
He was a gem of a man, smiling, jovial, patriotic, a little irritated with [...] (ASSIS, 
1968, Cap. 37, p. 90). 
The man was a delight, smiling, jovial, patriotic, a bit irritated by […] (ASSIS, 1997, 
Cap. XXXVII, p.  69). 

 

Os textos de chegada desfazem a ordem poética machadiana e colocam os termos 

gramaticais na ordem direta. Grossman procura dar outra posição para o adjetivo e o torna 

substantivo da base da colocação nominal determinante da humanidade, ou especificamente 

da personagem Conselheiro Dutra. Da transposição da palavra “pérola” para “gem”, percebe-

se a preocupação de conservar a retórica sarcástica do vocábulo, já que “pérola” não sugere 

tanta ironia quanto “gem” em sua língua. A escolha lexical de Grossman atendeu às 

necessidades culturais e de comunicação do texto machadiano. “Delight” está relacionado às 

pessoas de grandes qualidades morais, porém sem nenhum traço distintivo que possa destacar 

outra concepção, enquanto “pérola” e “gem” estão ligadas à riqueza material, além das 

morais.  

 
Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja-a e não esteja daí a torcer-
me o nariz, [...] (ASSIS, 1991, Cap. IV, p. 23). 
Let the reader make whatever analogy pleases him most, let him make it and be 
content; there is no need for him to curl his lip at me […] (ASSIS, 1968, Cap. 4, p. 
24). 
Let reader find the comparison that fits best, let him find it and stand there with his 
nose out of joint […] (ASSIS, 1997, Cap. IV, p. 11). 
 

Na tradução de Grossman, “to curl his at me” equivale, semanticamente, à expressão 

“mostrar desagrado com alguém”, enquanto Rabassa transcende o plano estrutural para chegar 
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à interpretação “and not stand there with his nose out of joint”, que alude a uma pretensão de 

não se desfazer do vocábulo “nariz”, que é recorrente na obra. Esse termo assinala um tom 

egoísta ou individualista no comportamento do narrador. A imagem suscitada por “lip” 

(lábio), no entanto, não se identifica com aquela motivada por “nariz”. Contudo, as traduções 

se ativeram ao elemento comum que está por trás da transferência.  

 
Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. (ASSIS, 1991, Cap. XXII, p. 
58). 
Devil of a donkey, you broke completely the train of my thoughts. (ASSIS, 1968, 
Cap. 22, p. 68). 
Blasted donkey, you made me lose the thread of my refletions! (ASSIS, 1997, Cap. 
XXII, p. 48). 

 

A metáfora “de uma figa” é uma expressão usada para se referir a uma criatura 

desprezível, portanto, sugere relação com o vocábulo diabo. Do mesmo modo, o equivalente 

na tradução, “blasted”, refere-se ao referido elemento de base cultural. Ambos mantiveram o 

contento destacado. Contudo, Rabassa seguiu o estilo machadiano ao expressar somente a 

relação cultural específica do vocábulo diabo. 

O mencionado recurso estilístico está presente no seguinte discurso de Xavier, 

relojoeiro e vizinho de Marcel, à sua filha: 

 
[...] fala na senhora a todos os instantes, e aqui parece uma pamonha. (ASSIS, 
1991, Cap. XXXIX, p. 79). 
[...] and here she’s afraid to open her mouth. (ASSIS, 1968, Cap. 39, p. 93). 
[...] and here she acts like a dummy. (ASSIS, 1997, Cap. XXXIX, p. 72). 

 
Grossman traduz “pamonha” por “she´s afraid to open her mouth”, reproduzindo 

apenas o efeito da incapacidade de falar, da criança; porém se esquece de incluir a imagem de 

desajeitada que o significado da palavra detém. No entanto, Rabassa deixa que a imagem de 

“dummy” atinja o sentido do vocábulo do texto de partida. 

 
[...] que a sege me esperasse no Largo de São Francisco de Paula, e fui dar várias 
voltas. (ASSIS, 1991, Cap. XXXVIII, p. 77). 
[...] I orded the coachman to wait for me in the Largo de São Francisco de Paula, 
and I went to look around town a bit. (ASSIS, 1968, Cap. 37, p. 90). 
[...] I told the carriage to wait for me on the Largo São Francisco de Paula and I 
went to take a stroll. (ASSIS, 1997, Cap. XXXVIII, p. 69). 

 

Não houve concordância de um efeito exato entre tradutores. A expressão idiomática 

“ir dar várias voltas” é usada pelo narrador no sentido de vaguear, flanar pela cidade. Foi 

desenvolvida e acrescida de ideias implícitas por Grossman. Já Rabassa transpõe o original, 

inclusive oferece uma correspondência semântica e comunicativa de ter sido o ato feito a pé. 
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Ao descrever o cenário em que se encontra o corpo do seu pai Bento Cubas, o narrador 

enuncia: 

Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, [...] (ASSIS, 1991, Cap. 
XLV, p. 84). 
Sobs, tears, an improvised altar with saints and crucifix, black curtains on the 
walls, [...] (ASSIS, 1968, Cap. 45, p. 99) 
Sobs, tears, the house all prepared, black velvet over the doorways, […] (ASSIS, 
1997, Cap. XLV, p. 77). 

 
O adjetivo “armada” encontra seu equivalente em português no vocábulo “preparada”. 

Rabassa faz uso dele e traduz literalmente “the house all prepared”. Grossman desfaz a 

metáfora, totalmente enraizada no tempo e opta por uma hipertradução, tornando a linguagem 

mais clara. Além disso, ao demonstrar a tradição cultural das famílias brasileiras da época, de 

colocar faixa preta de veludo nos portais, chama-as de cortinas pretas. 

 
[...] a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, [...] (ASSIS, 
1991, Cap. XXX, p. 69). 
Her mother praised her to the skies; I listened agreeably, […] (ASSIS, 1968, Cap. 
30, p. 81). 
Her mother sang her praises and I listened to them willingly [...] (ASSIS, 1997, Cap. 
XXX, p. 60). 

 
Grossman traduz a expressão “de boa sombra” por meio de um advérbio, que termina 

associando a outra esfera significativa (agradavelmente, satisfatoriamente). Rabassa opta por 

uma tradução mais próxima da acepção transmitida. Porém, quanto ao estilo, adota uma 

estratégia de “estrangeirização”, aceitabilidade do texto de partida à língua de chegada. Assim, 

apesar de Rabassa ter reconhecido que a expressão “de boa sombra” foi recriada por “de boa 

vontade”, não privilegia a construção no texto traduzido. Deixa perpassar a forma sugestiva a 

respeito do modo de vida de Brás Cubas, uma vez que não escutava por uma “vontade movida 

pela pura noção de dever” (FERREIRA, 2009, p. 1484). É o que não acontece com a 

expressão seguinte: 

[...] eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. (ASSIS, 1991, Cap. 
CXXVII, p. 168). 
[...] I am grateful for it from the bottom of my grave. (ASSIS, 1968, Cap. 127, p. 
204). 
[...] I’m thankful for it, even now at the bottom of my grave. (ASSIS, 1997, Cap. 
CXXVII, p. 173). 

 
Grossman omitiu as palavras “ainda agora”, que parecem insignificantes ao 

entendimento, mas pode-se opinar que preparam um caminho para dar relevo a nova 

expressão idiomática. A construção é recriada para o sentido do órgão que já foi comido pelos 

vermes, passando para um lugar onde Brás Cubas se encontra e de onde não é impedido de ter 

sua visão de mundo. As traduções foram literais para “ do fundo do meu sepulcro” (the bottom 
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of my grave). E ambos os tradutores atestam a capacidade inventiva de Machado de Assis e 

levam a expressão recriada para os seus textos. 

 
[...] e, - direi tudo, – tive umas cócegas de ser pai. (ASSIS, 1991, Cap. XXX, p. 69). 
[...] also, to tell the whole truth, I felt a curious desire to become a father. (ASSIS, 
1968,  Cap. 30, p. 81). 
[...] and – I’ll say it right out – I had an itch to be a father. (ASSIS, 1997, Cap. 
XXX, p. 60). 

 
O narrador fala de sua vontade de ser pai por meio de uma expressão idiossincrática 

que desencadeia o riso e dissemina grandeza de particularidade ridícula. Grossman desfaz a 

estrutura de efeito irônico e opta por desvinculá-la do texto de partida. Entretanto, Rabassa 

prossegue e traduz literalmente para a língua alvo, destacando, então, o traço de humor do 

autor. 

[...] feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de 
invisível, cosidos todos a ponto precário, [...] (ASSIS, 1991, Cap. VII, p. 31). 
[...] made of patches – a patch of the intangible, another of the improbable, another 
of the invisible – all loosely sewn together, […] (ASSIS, 1968, Cap. 7, p. 33). 
[...] made of remmants, one remnant of the impalpable, another of the improbable, 
another of the invisible, all sewn together, […] (ASSIS, 1997, Cap. VII, p. 19). 

 
Nessa passagem, Rabassa usa o léxico “remnant”, cujo significado se atém ao ato de 

consertar, distanciando da ideia imposta pelos vários adjetivos de negação empregados na 

frase e que ressaltam a imagem da figura da felicidade. Grossman trabalha uma mudança de 

pontuação nas facetas significativas da construção negativa da figura, enfatizando as 

afirmações que o autor faz, e sobre elas nada acrescenta, mas, ao usar “patch”, consegue 

transmitir uma imagem cosida como em uma colcha de retalhos. 

 
E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, [...] (ASSIS, 1991, 
Cap. LI, p. 90). 
And I found complete peace of mind in the contemplation of that act, […] (ASSIS, 
1968, Cap. 51, p. 108). 
And I was pouring out my whole being into the contemplation of that act, […] 
(ASSIS, 1997, Cap. LI, p. 86). 

 
O verbo “espraiar” da expressão destacada carrega nuances culturais da vida do autor, 

que viveu diante do mar, e foi transportado por Grossman por “find” (achar, encontrar), sem 

contemplar as mesmas associações dos sentidos visuais e auditivos de expansão do vocábulo. 

Entretanto, Rabassa, ao empregar a expressão verbal “pour out” (despejar, entornar, derramar), 

preserva o efeito sonoro, ou seja, transporta o determinante extralinguístico, auxiliado pelo 

valor aspectual da mudança estética do passado perfeito para o domínio do aspecto 

progressivo que fez com que se envolvesse o efeito do som associado ao valor contínuo. Com 

isso, Rabassa consegue aproximar-se mais do registro cultural do narrador.  
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Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves; senti a atração do abismo. (ASSIS, 
1991, Cap. LIX, p. 98). 
I forgot Lobo Neves and his opinião; I felt the spell of the jungle. (ASSIS, 1968, 
Cap. 59, p. 117). 
I wasn´t thinking about Lobo Neves´sadness anymore, I felt the attraction of the 
abyss. (ASSIS, 1997, Cap. LIX, p. 95). 

 

A recriação metafórica de Grossman não representa uma variedade estilística 

correspondente à língua de chegada. O que se encontra é uma interpretação não compatível 

com o significado da expressão idiomática e, portanto, um desvio. O tradutor não estruturou o 

estilo como Machado de Assis experimentara em seu raciocínio. O mundo físico e cultural em 

que vive difere daquele, levando-o a fazer uso de uma linguagem exótica que não coaduna 

com a dos escritos machadianos. Tal deformação dos elementos linguísticos presentes no 

texto de chegada refere-se à vontade própria do tradutor de apresentar a escrita do autor sob 

um tom de exotismo, tendo em vista, por exemplo, o sucesso do escritor Jorge Amado, que, 

desde 1945, consolidara esse aspecto da literatura brasileira nos Estados Unidos. 

Desse modo, Grossman incorporou no seu trabalho um dos aspectos relacionados com 

a literatura brasileira naquele momento em seu país. Essa postura de traduzir é encontrada em 

muitos tradutores do século XVII ao século XVIII, que introduziram múltiplos estilos e temas 

de obras clássicas em sua tarefas, principalmente na era Augustan, surgida na Inglaterra.  

Observando-se o teor expressivo do trecho seguinte, em que os cinco contos achados 

em Botafogo por Brás Cubas, tornam-se um pecúlio para D. Plácida. Daí, compreende-se que 

de uma passagem podem surgir várias interpretações, pois a captação da leitura está 

relacionada com os conhecimentos pessoais: 

 
[...] como um pão para velhice. (ASSIS, 1991, Cap. LXX, p. 113). 
[...] as a bulwark against poverty in her old age. (ASSIS, 1968, Cap. 70, p. 135). 
[...] as a nest egg for her old age. (ASSIS, 1997, Cap. LXX, p. 111). 

 
Neste excerto, podem-se constatar as diferentes conotações culturais a respeito da 

expressão idiomática machadiana “pão para velhice”. Grossman desenvolve o conceito 

metafórico do alimento pão do original e produz o mesmo sentido, porém com uma alusão a 

uma parede baixa de estrutura sólida que oferece defesa, proteção de combate à pobreza. 

Enquanto essa tradução cogita a imagem de fortaleza, pelo vocábulo “bulwark”, Rabassa 

transmite uma conotação que poetiza a natureza, ao transportar “pão” para “nest egg” 

(figurativo: economias, pé-de-meia). Portanto, por não fazer sentido o vocábulo “pão” 

colocado junto de “velhice”, os tradutores procuraram usar outra colocação que apresente o 

mesmo sentido da machadiana. Apesar de os eventos não terem nenhuma conexão com “pão”, 
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símbolo da religiosidade, no contexto social de Machado de Assis, mantêm sentido 

equivalente na língua de chegada. 

As realizações linguísticas feitas pelos tradutores, ao que parece, nortearam-se por 

dois princípios. O primeiro pela formulação de uma tradução, de acordo com a língua de 

chegada e, em seguida, o fato de a expressão seguir o sentido do texto dentro de uma 

atualização temporal da língua inglesa. Portanto, “as a nest for her old age” é uma solução 

mais empregada na linguagem de uma época mais recente. 

 

 

5.2.1.2 Para além do emplasto: novas formas de pensar  
 

 
As expressões idiomáticas sempre estiveram presentes na fala popular e na escrita. A 

maioria das expressões idiomáticas foi registrada em obras literárias e estão sob o nome de 

locução, colocação fixa, provérbios, ditados e outros. Esses fraseologismos transportam 

sentidos que não podem ser depreendidos do significado de suas palavras separadamente. 

Como observado, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é eivada de exemplos práticos 

que traduzem o estilo idiomático machadiano em comparação com as expressões utilizadas 

pelos tradutores estadunidenses. Soma-se a essa característica a de que essa obra apresenta um 

capítulo especial intitulado “Parêntesis”, no qual o autor apresenta sua competência lexical 

impregnada de nuances culturais e de conhecimento tradicional de uma sociedade. Porém, o 

tipo de unidade fraseológica encontrada no capítulo é considerado aforismo. 

Esse tipo de expressão idiomática, o aforismo, vigorou nos séculos XVI, XVII e XVIII 

considerados de ouro. Supostamente, transporta as visões e atitudes do falante ou escritor 

diante da vida e do mundo, com uma linguagem repleta de vínculo metafórico. Segundo o 

escritor argentino Lovisolo: 

 
El aforismo es un solvente. Rompe la secuela totalitaria de toda totalidad. El 
fragmento es elíptico y, por eso, abarcador. Pero decepcionará a quien espere de él 
un anticipo o, peor aún, una muestra del todo. El fragmento no es su senuelo y 
menos aún el anuncio de una primicia, pues lo que dice lo dice fuera de toda 
totalidad o sistema y asume el riesgo de no contar con el respaldo tranquilizador de 
la unidad26. (LOVISOLO, 2008, p. 22). 

 

                                                 
26 O aforismo é um solvente. Rompe a sequela totalitária de toda totalidade. O fragmento é elíptico e, por isso, 

abrangente. Mas decepcionará a quem espere dele um adiantamento ou, pior ainda, uma amostra do todo. O 
fragmento não é seu chamariz e menos ainda o anúncio de uma novidade, pois aquilo que diz, o faz de toda 
totalidade ou do sistema e assume o risco de não contar com o respaldo tranquilizador da unidade. (Tradução da 
autora - pesquisadora). 
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Por essa definição, pode-se dizer que as peculiaridades lexicais, sintáticas e culturais 

carregam os significados e, aos tradutores, compete reconhecer as marcas de expressividade e 

transportá-las para o leitor na língua de chegada. Contudo, pode-se constatar que eles 

percorrem trilhas convenientes para tentar alcançar as do autor. A seguir, tem-se um capítulo 

que se constrói como um recurso de quebra da narrativa, por meio do título, que Machado de 

Assis, ao ser tomado por um tédio, abre um “Parêntesis”, depois de narrar a filosofia de 

Quincas Borba. É nesse capítulo marcante de uma das guinadas da narrativa que predomina o 

aforismo e, apesar de demonstrar superficialidade, transporta humor inspirado em 

experiências e impressões do cotidiano, e exprime força, por meio de inesgotável 

compreensão das instituições humanas. Um estudo desse capítulo de arte aforística torna-se, 

então, de grande valor para a análise dos fatores que governaram as estratégias tradutórias 

dessa arte machadiana, ou seja, torna-se um dos pontos de observação do processo de 

compreensão em que as passagens foram percebidas na língua inglesa. 

 
Suporta-se com paciência a cólica do próximo. (ASSIS, 1991, Cap. CXIX, p. 161). 
One endures with patience the pain in the other fellow´s stomach. (ASSIS, 1968, 
Cap. 119, p. 195). 
Bear your neighbor’s bellyache with patience. (ASSIS, 1997, Cap. CXIX, p. 165). 

 
 No fraseologismo original, tem-se o substantivo “cólica” que os tradutores explicitam 

diferentemente, em relação ao órgão abdominal. A percepção da imagem figurada do termo 

“cólica” não aparece como sendo aflição, medo, dificuldade, aperto, entre outros, diante dos 

olhos dos leitores anglófonos. Assim, a operação de codificação dos elementos linguísticos 

não contribuiu para se chegar à compreensão do sentido. 

 
Matamos o tempo; o tempo nos enterra. (ASSIS, 1991, Cap. CXIX, p. 161). 
We kill time; time buries us. (ASSIS, 1968, Cap. 119, p. 195). 
We kill time; time buries us. (ASSIS, 1997, Cap. CXIX, p. 165). 

 

As traduções são literais. A ordem e a gramaticalidade dos itens linguísticos foram 

preservadas, gerando uma complementaridade entre o texto de partida e os de chegada. 

 
Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto, se 
todos andassem de carruagem. (ASSIS, 1991, Cap. CXIX, p. 161). 
A coachman-philosopher used to say that the desire to ride in carriages would be 
greatly diminished if everyone could afford to ride in carriages. (ASSIS, 1968, Cap. 
119, p. 195). 
A philosophical coachman used to say that the pleasure of a coach would be less if 
we all traveled in coaches. (ASSIS, 1997, Cap. CXIX, p. 165). 

 
Um aforismo ao estilo do século XIX, com palavras arcaicas, retrata a cultura, a 

história e a geografia do povo brasileiro, sem deixar de lado a potência universal. Grossman 
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faz uma tradução mais adequada que a de Rabassa, inclusive mantém a colocação adjetivada 

do substantivo “cocheiro”, proporcionando incompatibilidade com as normas da língua de 

chegada, deixando à mostra a língua de partida. Rabassa opta pela troca da palavra 

“carriages” por “coach/coaches”, talvez por considerá-la não tão absoleta. Faz uso de uma 

construção sintática mais condizente com a língua de chegada. Ambos os tradutores 

preservaram adequação da construção sintática que remete ao aspecto de contar história. 

 
Crê em ti; mas nem sempre duvides dos outros. (ASSIS, 1991, Cap. CXIX, p. 161). 
Believe in yourself, but do not always refuse to believe in others. (ASSIS, 1968, 
Cap. 119, p. 196). 
Believe in yourself, but don’t always doubt others. (ASSIS, 1997, Cap. CXIX, p. 
166). 

 

Os tradutores conservaram a construção binária com sua função de orientação. 

Grossman optou pela tradução não literal do verbo duvidar, empregando, então, uma locução 

verbal que eliminou o aspecto de desconfiança sobre a verdade da asserção. 

Considerando-se o aspecto sociocultural e histórico, há várias passagens que merecem 

destaque na obra de partida. 

 

Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço 
de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. (ASSIS, 1991, Cap. CXIX, p. 162). 
Nothing could be more ridiculous than the childish delight that savages take in 
piercing a lip and adorning it with a piece of Wood, said the jeweler. (ASSIS, 1968, 
Cap. 119, p. 196). 
It´s beyond understanding why a Botocudo Indian pierces his lip to adorn it with a 
piece of wood. This is the reflection of a jeweler. (ASSIS, 1997, Cap. CXIX, p. 166). 

 

Nas traduções, Grossman não prioriza a precisão do sentido da palavra “botocudo”, 

expande-a com informações subjetivas, inclusive vale-se do termo “savages” (selvagens, 

proibitivo nos dias de hoje) em lugar de “botocudo”. No entanto, Rabassa acrescenta a palavra 

implícita, “Indian”, retirando a ideia de estranhamento que possa ter adquirido no texto de 

chegada. O recurso típico de persuasão torna o texto de chegada mais acessível para o leitor 

estrangeiro. 

 

Não te irrites se te pagarem mal um benefício: antes cair das nuvens, que de um 
terceiro andar. (ASSIS, 1991, Cap. CXIX, p. 162). 
Do not feel badly if your kindness is rewarded with ingratitude: it is better to fall 
from your dream clouds than from a third-storey window. (ASSIS, 1968, Cap. 119, 
p. 196). 
Don’t be irritated if you’re poorly paid for a service. It’s better to fall down from out 
of the clouds than from a third-story window. (ASSIS, 1997, Cap. CXIX, p. 166). 
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Os tradutores evitaram traduzir literalmente a palavra benefício. Para Grossman, 

“kindness” equivale a “gentileza”, repassando ao leitor a emotividade focalizada em imagem 

poética, enquanto Rabassa utiliza a palavra “service” (serviço), em um foco mais direto ao 

aforismo. O efeito irônico aludido pela frase final é literalmente traduzido, conservando a 

atmosfera de riso. 

Ao longo da obra, existem várias outras expressões idiomáticas que advertem sobre as 

formas de se avaliar a realidade, as quais não foram recriadas pelo autor, e que representam 

manifestações socioculturais universais. 

Tais elementos denotam que Machado de Assis viveu em uma época em que a 

sociedade tinha no teatro, talvez, a mais importante forma de entretenimento, o qual se tornou, 

a exemplo do discurso nele utilizado, uma constante do estilo nos seus escritos, ou seja, o 

autor transpôs aquelas formas de falar. Falas em sentenças breves, estilo convencional, 

mesmo na escrita, o que sugere a riqueza discursiva do referido gênero. Desse modo, as frases 

curtas não estão comprometidas com a verdade e sim com o duplo sentido que possa causar 

no leitor. 

As formas de discurso usadas nos atos de fala do narrador constituem outro aspecto 

relevante para se verificar escolhas tradutórias na reescrita do discurso indireto livre, nas 

traduções da obra estudada, pois esse fator vem ressaltar o estilo da linguagem do autor. 

 

 

5.3 Tradução em termos da sintaxe 

 

 

Nesta seção, evidenciam-se alguns trechos em que Machado de Assis deixa 

transparecer a voz que identifica a forma não marcada. Trata-se de passagens em que consta o 

discurso indireto livre, a ironia e um discurso desviado de seu curso. Excertos evidenciados 

no tópico 5.3.1 apontam as decisões dos tradutores ao se relacionarem com o texto 

machadiano. 
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5.3.1 O discurso não marcado nas duas traduções 

 

 

Dentre os vários enfoques do estilo literário relacionados à escolha, às formas de 

expressão particulares, grandes obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas apresentam 

elevado grau de modernidade. O discurso indireto livre, uma dessas formas independentes e 

autônomas de expressão, organiza a produção linguística, de tal modo que proporciona 

importante papel semântico à estrutura da língua. 

Esse aspecto da sintaxe complementa os traços estilísticos ou as categorias de 

modernidade que Machado de Assis deposita nos seus escritos, ainda que, para aquele 

momento literário da referida obra, o recurso linguístico era mais ou menos recente. Esse 

recurso requer percepção apuradíssima; do contrário, não será possível distinguir as 

tonalidades individuais do narrador junto ao personagem, uma vez que não possui marcas 

específicas como aquelas encontradas no discurso direto, em que a personagem apresenta as 

suas próprias palavras; ou do discurso indireto, em que o narrador incorpora a sua fala uma 

informação dita por ela. No entanto, o que se encontra nesse discurso indireto livre é uma 

espécie de construção híbrida, em que o narrador e a personagem passam a impressão de 

dialogarem entre si. 

A fim de focalizar de que maneira o discurso indireto livre é retomado ou reescrito, 

procede-se a uma análise comparativo-descritiva entre o texto machadiano (de partida) e os 

traduzidos (de chegada), conforme as características apresentadas na narração. Para dar início 

a uma reflexão a respeito das estratégias desse processo e sua tradução para a língua inglesa, 

três trechos do capítulo LXXXI são estudados: 

 
Sentei-a ao pé de mim, e falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo 
ia bem; a filha estava linda como os amores. O marido viria mostrar-ma, se eu 
consentisse. (ASSIS, 1991, Cap. LXXXI, p. 122). 
I sat her next to me. I talked to her about her husband, his business, their daughter, 
everything. And everything, according to Sabina, was going well; the daughter 
was as beautiful as love itself. Cotrim would come and show her to me if I was 
agreeable. (ASSIS, 1968, Cap. 81, p. 147). 
I had her sit down beside me, asking her about her husband, her daughter, business, 
everything. Everything was fine. Their daughter was pretty as a picture. Her 
husband would come and show to me if I´d let him. (ASSIS, 1997, Cap. LXXXI, p. 
122). 

 
O processo da escrita machadiana, quanto ao discurso indireto livre, obedece a uma 

lógica bem estruturada, como se pode verificar no exemplo acima, quando o narrador Brás 

Cubas aproxima-se da personagem Sabina, e confunde-se com a fala dela. A particularidade 
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desse aspecto sintático para apresentar as palavras de outro, segundo Câmara Júnior, é “o 

melhor meio de entendermos e interpretarmos a psique de alguém [...]” (1988, p. 31) Contudo, 

Grossman dá ao texto uma clareza não pretendida pelo autor, e assim descaracteriza-o, 

privando seus leitores de imaginar a fala da personagem no discurso. O mesmo não acontece 

com o tradutor Rabassa, quando traduz o artigo ‘a’ pelo pronome possessivo ‘their’, porém 

não opta por manter a escolha lexical da locução comparativa, mas realçando seu modo de 

expressar. 

O discurso indireto livre, no trecho seguinte, realiza-se pela formação de frases 

interrogativas que podem ser atribuídas tanto a Sabina quanto a Cotrim. Essa estrutura 

demonstra o conhecimento que o narrador possui sobre os pensamentos das suas personagens, 

revelando ao leitor que é o seu cunhado que exterioriza seus pensamentos.  

 
Sabina olhou para o Cotrim, o Cotrim para Sabina; ambos concordaram que essas 
idéias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no Norte? Pois não 
era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter num chinelo 
os rapazes do tempo? (ASSIS, 1991, Cap. LXXXI, p. 123). 
Sabina looked at Cotrim, Cotrim looked at Sabina; they agreed that my Idea did not 
make sense. What in the devil could I find in the North? Ought I not to continue 
my brilliant career herein the capital, where I outshone all the other young men 
of the time? (ASSIS, 1968, Cap. 81, p. 148). 
Sabina looked at Cotrim, Cotrim looked at Sabina. Both agreed that the idea made 
no sense. What the devil could I expect to find up north? Because wasn´t it in 
the capital, right there in the capital, that I should continue to shine, showing 
up the young fellows of the time? (ASSIS, 1997, Cap. LXXXI, p. 148). 

 

Rabassa traduz “podia eu achar” por  “Could I expect to find”, deixando a primeira 

frase interrogativa com um tom mais leve e sem a firmeza do que poderia realmente encontrar 

no Norte, ou seja, desvia a referência específica da ação. Já a segunda interrogativa traduz o 

estilo do discurso machadiano, o que se pode observar pela expressão coloquial “meter num 

chinelo os rapazes do tempo” como “showing up all the other Young men of the time” (que 

coloquialmente se traduz como colocar-se entre os vencedores da corrida, no caso do tempo). 

Grossman opta por adequar o registro do personagem à língua inglesa, incluindo informação 

implícita e desfazendo-se da expressão coloquial “meter num chinelo”. 

No trecho seguinte, o narrador Brás Cubas continua o seu discurso, mas sem deixar de 

estabelecer “um elo psíquico” (Câmara Júnior) com as palavras da personagem Cotrim. 

 
Ouvia o que se dizia a meu respeito, nas ruas e nas salas; era um concerto de 
louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, 
sem necessidade, sem motivo sério? A menos que não fosse política [...] (ASSIS, 
1991, Cap. LXXXI, p. 123). 
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He heard what they were saying about me in the streets, in the saloons; it was a 
symphony of praise and admiration. And to abandon all this in order to spend a 
few months in the provinces, unnecessarily, without serious purpose? Unless it 
was a matter of politics…(ASSIS, 1968, Cap. 81, p. 148). 
He heard what was being said about me on the street and in saloons. I was a concert 
of praise and admiration. And leave all that to go spend a few months in the 
provinces without any need to, without any serious reason? Unless it was 
political. (ASSIS, 1997, Cap. LXXXI, p. 123). 

 

Grossman, ao traduzir o vocábulo “deixar” por “abandon”, opta por um vocábulo que 

altera a intenção comunicativa, uma vez que, em “deixar”, está implícito o sentido de ausentar, 

não o de renunciar, largar, desistir, sugerido em “abandon”. Apesar dessa diferença, pode-se 

observar que a frase não deixou de apresentar a impressão natural do discurso. Contudo, na 

tradução da locução verbal “para ir passar”, Grossman desfaz essa locução determinante de 

futuro próximo, imediato, para “in order to spend”, apresentando uma quebra de equivalência 

da língua e cultura portuguesa, ou seja, da expressão coloquial. Caberia lembrar aqui Câmara 

Júnior dizendo ser esse discurso que “conserva os traços afetivos, mas não impõe ao leitor a 

noção de que o personagem pensou em frases definidas e nítidas, pois as frases apresentadas 

são do autor, tendo apenas a coloração afetiva da personagem.” (CÂMARA JÚNIOR, 1988, p. 

39). 

Além dos trechos do Cap. LXXXI, outros, aleatoriamente, fazem parte do estudo, no 

sentido de se ter uma ideia das estratégias do ato tradutório que foram realizadas no texto de 

chegada. 

 
Ela percebeu-o nos meus olhos, e torceu a rédea à conversação; pediu-me que lhe 
contasse a viagem, os estudos, os namoros [...] Sim, os namoros também; 
confessou-me que era uma velha patusca. (ASSIS, 1991, Cap.XXIX, p. 68). 
She saw the sadness in my eyes and changed the subject: she asked me to tell her 
about my trip, my studies, my flirtations…’Yes, the flirtations too; just between us, 
I’m an old flirt myself.’ (ASSIS, 1968, Cap. 29, p. 80), 
She asked me to tell her about my travels, my studies, my love affairs [...]yes, my 
love affairs, too. She confessed to me that she was an old gadabout. (ASSIS, 1997, 
Cap. XXIX, p. 59). 

 
Nesse trecho, o narrador desfaz o discurso indireto e introduz espontaneamente seu 

próprio discurso, por meio da locução textual. Ao proceder desse modo, o narrador Brás 

Cubas passa a impressão de que vai continuar a fala de D. Eusébia. Porém, em seguida, 

retoma o discurso indireto. Ao fazer a tradução da intromissão do narrador, Grossman não 

percebe o retorno ao discurso anterior e acaba atribuindo a continuidade da fala do discurso ao 

narrador, ou seja, transfere a confissão de D. Eusébia a Brás Cubas. Entretanto, Rabassa 

retoma o discurso, informando ao leitor sobre o que D. Eusébia teria dito. Rabassa traduz 

literalmente a técnica. Ademais, há uma desarmonia quanto à forma lexical “namoro”. O 
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termo “love affairs” significa casos amorosos, um compromisso mais sério. Portanto, mesmo 

que a ideia de namoro esteja implícita, o contexto suscita que D. Eusébia pretende ouvir sobre 

os namoricos (flirtations) de Brás Cubas. 

 
A princípio não quis crê-lo. Um Cubas! um galho da árvore ilustre dos Cubas! E 
dizia isto com tal convicção, que eu, [...] (ASSIS, 1991, Cap. XLIV, p. 83). 
At the beginning he could hardly believe the truth. A Cubas! A branch of the 
illustrations tree of the Cubas’! And he repeated this with such conviction, that I, 
[...] (ASSIS, 1968, Cap. 44, p. 98). 
At first he refused to believe to believe it. A Cubas! A twig of the illustrions tree 
of the Cubases! And he said that with such conviction that I, [...] (ASSIS, 1997, 
Cap. XLIV, p. 76). 

 

As falas exclamativas do pai de Brás Cubas surgem no meio da narrativa, sem vínculo 

sintático entre si, porém com uma finalidade específica de traduzir fluentemente o desgosto e 

a perturbação, um conflito interno de Bento Cubas, que se estende a uma criação irônica do 

narrador. Rabassa e Grossman traduzem literalmente o discurso indireto livre. Contudo, 

Rabassa se expressa com mais ironia, quando se vale do vocábulo “twig” (galhinho). 

 

Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar 
único! Nesse momento [...] (ASSIS, 1991, Cap. LXXII, p. 114). 
He closes it, gazes at it, gazes at it again, goes to the window and holds it in the Sun. 
The only copy! At this moment [...] (ASSIS, 1968, Cap. 72, p. 136). 
He closes the book, looks at it, looks at it again, goes to the window and holds it up 
to the sun. A one-and-only copy. At the that moment [...] (ASSIS, 1997, Cap. 
LXXII, p. 112). 

 

Nesse fragmento, apreende-se a questão da pontuação na expressão não marcada em 

questão. Ao optar por não traduzir a exclamação, Rabassa conduz o leitor a interpretar o 

sentimento do colecionador de livros sem nenhuma carga afetiva, eufórica, por ter encontrado 

um livro raro, apesar de a escolha lexical ser mais enfática do que a do Grossman. 

 
- Venha para o Humanitismo; ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em 
que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. 
Que concepção mesquinha! Um poço! Mas é por isso mesmo que nunca atinaram 
com ela. (ASSIS, 1991, Cap. CIX, p. 152). 
 ‘Come join me in Humanitism; it is a great lap with room enough for every 
soul in the world, the eternal sea into which I dived, to rise again with Truth in my 
hand. The Greeks looked for Truth in a well. Petty, my friend, how pitifully petty! 
In a well, of all places! And of course they didn’t find it. (ASSIS, 1968, Cap. 109, p. 
184). 
 “Come to Humanitism. It’s the great bosom for the spirit, the eternal sea into 
which I dove to bring out the truth. The Greeks made it come out of a well. What a 
base conception! A well! But that’s precisely why they never hit upon it. (ASSIS, 
1997, Cap. CIX, p. 155). 
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O discurso indireto livre apresentado pelas exclamações fez com que o narrador 

traduzisse o que pior pode representar o modo de entender a parte de quem vivencia a verdade 

do Humanitismo. Grossman não se prende ao aspecto formal, e recria as frases exclamativas 

de modo enfático, conservando os termos “petty” e “well”. Rabassa se atém ao texto. 

Essa construção, intrínseca ao gênero narrativo, requer uma percepção apuradíssima, 

do contrário não se poderá distinguir as tonalidades individuais. Esse recurso, então ignorado 

pelos estudos literários, só foi explanado em 1912, pelo francês Charles Bally como forma de 

pensamento encontrada desde o século XVII nos escritos de La Fontaine. Contudo, segundo 

Câmara Júnior (1988, p. 31), na literatura portuguesa da era clássica, há exemplos 

estruturados em Camões. 

 

 

5.3.2 A língua concentrada no discurso irônico, outra expressão não marcada 

 

 

Ao falar de Machado de Assis, afirma-se que sua linguagem sugere mais do que diz. 

Desse modo, ela traz as marcas linguísticas para formar o estilo machadiano. É o que se vem 

comprovando, ao observá-la nas estratégias textuais traduzidas para a língua inglesa pelos 

tradutores. Contribui, também, com frequência, o recurso da ironia, de estrutura comunicativa, 

que pode ser estudado por dois ângulos, pelo princípio de dizer e não dizer, mas também por 

manter o caráter ambíguo de situações do universal e ridículo da natureza humana.  

Esse segundo traço de processo dialético da narrativa se caracteriza como ironia 

humoresque (JANKÉLÉVIITCH apud DUARTE, 2006, p. 33) que confere à obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas uma relação da ironia com o humor em uma das incontestáveis 

formas privilegiadas da constituição do moderno e do contemporâneo, como sinal de atitude 

de dúvida e crítica, incitando renovações e inovações. E é com esse recurso narrativo que o 

escritor se torna crítico da alma humana. 

O discurso irônico pode ser entendido como traços tomados por uma posição do 

narrador de não se responsabilizar por seus dizeres. Isso significa segundo Ferraz, que: 

 
Recusando a certeza, o acabado das verdades feitas, em nome da sua verdade, o 
ironista nega não porque não crê, como o céptico, mas porque nada pode garantir; 
recusando a escolha, tudo arrisca; vendo, manifesta o jogo de oposições que lhe é 
dado perceber; declarando-o, intervém, e a sua intervenção, que é recusa de solução 
das contradições, não pretende apenas convencer, mas comover. Assim, o propósito 
irônico só se completa no seu efeito correspondente. (FERRAZ, 1987, p. 20). 
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Essa manifestação de a linguagem afirmar, mas nada assumir, contribui para que se 

tenha a postura irônica de estrutura comunicativa, e que, daí se possam retirar todas as 

possíveis conclusões para melhor compreender o processo de funcionamento ambíguo da 

língua que completa o modo de expressar da personagem nas fronteiras de incompatibilidades 

entre enunciados. 

Ao comparar tom irônico com zombaria, Merquior (1972) destaca o plano estilístico 

de Machado de Assis observando que este não se compara ao de outros grandes escritores 

ficcionistas e naturalistas de sua época, pois a “técnica narrativa machadiana parece 

infinitamente menos séria, menos comprometida, mais lúdica [...] animada pelo espírito de 

zombaria.” (1972, p. 19). Essas estratégias adotadas por Machado de Assis serão norteadoras 

deste tópico de estudo, a partir da questão proposta de se verificar como os tradutores das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, em língua inglesa, fizeram suas escolhas tradutórias e 

quais sentidos podem ser depreendidos das decisões. 

As passagens seguintes têm o objetivo de considerar as escolhas tradutórias utilizadas 

na estrutura comunicativa irônica, que se vale da competência representativa e da 

significância da linguagem, e de demonstrar o que a língua possui de mais próximo, na forma, 

para poder livremente criar um possível processo de arrancar dogmas, crenças, e preparar uma 

tolerância ao ato tradutório que configura o humor da obra no texto de partida. 

No fragmento que segue, Brás Cubas coloca em dúvida a verdadeira intenção do seu 

pai, Bento Cubas, ao fazer uso da estratégia do elogio que aborda a ingenuidade humana: 

 
Nasci; recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de 
ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que 
meu pai lhe ouvisse tal declaração; creio, todavia, que o sentimento paterno é que 
o induziu a gratificá-la com duas meias dobras. (ASSIS, 1991, Cap. X, p. 37). 
I was Born. I was received in the arms of Pascoela, famous midwife from Minho, 
Portugal, who boasted that she had opened the doors to the world for a whole 
generation of noblemen. Quite possibly my father had heard her say this; I believe, 
however, that it was paternal sentiment that induced him to gratify her with 
half-dobras. (ASSIS, 1968, Cap. 10, p. 37). 
I was born. I was received in the arms of Pascoela, the celebrated midwife from 
Minho, who boasted of having opened the door to the world for a whole generation 
of aristocrats. It´s possible that my father had heard that declaration, but I think 
that paternal feeling was what induced him to show her his gratification with 
two half-doubloons. (ASSIS, 1997, Cap. X, p. 23). 

 

O tradutor Rabassa opta por iniciar a fala irônica com uma frase adversativa para 

apreender melhor o ato ambíguo, como também mudar a transitividade do verbo “to gratify” 

(gratificar), transformando-o em “to show gratification” (mostrar gratificação), o qual o torna 
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verbo intransitivo. Proporciona, assim, que esse recurso se faça mais informativo no texto de 

chegada. Contudo, Grossman mantém a tradução literal. 

 

Para investir contra os subalternos que atuam sobre a fraqueza do ser humano, ironiza: 
 

– Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa-grande, mais 
empertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às 
variações sociais da freguesia etc. E concluiu que era tudo a expressão daquele 
sentimento delicado e nobre, – prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a 
engraxar botas, é sublime. (ASSIS, 1991, Cap. CLVI, p. 231). 
He called my attention to the coachmen on great estates, who are prouder than their 
masters; to the hotel servants, whose attention to each guest depend upon his 
apparent social status; etc And he concluded that in each case there was an 
expression of that delicate and noble sentiment, the pride of servitude – absolute 
proof that man, even when he shines shoes, can be sublime. (ASSIS, 1968, Cap. 
156, p. 231). 
Then he called my attention to the coachmen in great house, more haughty than their 
masters, to the hotel servants, whose solicitude depends upon the social variations of 
the guests, etc. And he concluded that all of it was an expression of that delicate and 
noble sentiment – full proof that so many times man, even when shining shoes, is 
sublime. (ASSIS, 1997, Cap. CLVI, p. 199). 

 

O termo “absolute”, usado por Grossman, é inconciliável com a compreensão que o 

autor atribui à prova, como ato completo, pleno, inteiro, perfeito e não independente, que não 

tem limites, incondicional que “absolute” transmite. Contudo, tanto “absolute” como “full” 

enfatizam a perfeição total que a prova deixa margem. O primeiro tradutor omite a expressão 

“muitas vezes” que evidencia sua repetição. Entretanto, Rabassa opta por uma tradução literal, 

em perfeita correlação entre as línguas portuguesa e inglesa. 

Observe-se nos trechos seguintes uma amostra de que Brás Cubas tenta ser 

contemplativo com os insetos, para justificar uma das muitas de suas ações maldosas: 

 
- Também por que diabo não era ela azul? disse comigo. 
E esta reflexão, – uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das 
borboletas, – me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. (ASSIS, 
1991, Cap. XXXI, p. 70). 
‘Why in the devil couldn’t it have been blue!’ I said to myself. 
And this thought – one of the most profound ever made since the discovery of 
butterflies – consoled me for my misdeed and reconciled me with myself. (ASSIS, 
1968, Cap. 31, p. 83). 
‘Why the devil wasn´t it blue?’ I Said to myself. 
And that reflection – one of the most profound that has been made since 
butterflies were invented – consoled me for the evil deed and reconciled me with 
myself. (ASSIS, 1997, Cap. XXXI, p. 62). 

 

Ao traduzir o vocábulo “invenção” como “discovery”, atina-se que o tradutor 

Grossman retira o tom imediato do efeito de alguma coisa nova criada no campo da ciência. 

Porém, Rabassa reproduz a palavra em forma de verbo, tornando a atmosfera irônica mais 
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explícita e atrativa no texto de chegada. Contudo, ambos os tradutores demonstram suas 

habilidades de escolhas quanto à expressão, e reproduzem uma configuração semelhante à do 

texto de partida. 

Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma 
da mão aquele casal de mortificados; [...] (ASSIS, 1991, Cap. CIII, p. 147). 
Then, with the delicacy so characteristic of a man of our century, I caught these 
two unhappy creatures in the palm of my hand. (ASSIS, 1968, Cap. 103, p. 178). 
Then I, with the inborn delicacy of a man of our century, took that pair of 
mortified creatures into the palm of my hand. (ASSIS, 1997, Cap. CIII, p. 149). 
 

Ao se referir à declaração “the delicacy so characteristic” (a delicadeza tão 

característica), Grossman descreve uma informação inapropriada, deixando de fora o clima de 

nacionalidade expresso pelo autor no texto de partida. No entanto, Rabassa apresenta uma 

tradução bem ao estilo machadiano, ou seja, literal. 

A fim de exteriorizar o desencanto em consequência da miséria física e moral das 

personagens, as passagens abaixo mostram a perda de bom senso, de compaixão da alma 

humana com aqueles que estão morrendo: 

 
Teve um acesso de tosse, e foi o último; daí a pouco expirava ele, com grande 
consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que 
estava de oferecer os quarenta contos; mas era tarde. (ASSIS, 1991, Cap. 
LXXXIX, p. 143). 
He had an attack of coughing, and it was his last. In a short time he expired, to the 
great disappointment of the thin fellow, who told me later that he had been on the 
point of offering the forty contos; but it was too late. (ASSIS, 1968, Cap. 89, p. 
161). 
He had a coughing attack and it was his last. Shortly thereafter he expired, to the 
great consternation of the skinny fellow, who confessed to me afterward that he 
was ready to offer forty contos. But it was too late. (ASSIS, 1997, Cap. LXXXIX, 
p. 134). 

 

Grossman traduz “confessou” por “told”, podendo constatar-se o desvio, uma quebra 

de equivalência em relação ao texto de partida, pois apesar de o verbo referir-se ao ato de 

dizer, contar, não traz implícita uma atitude de segredo. A escolha de Rabassa reproduz uma 

completa correspondência ao utilizar o vocábulo “confess”. Da expressão “a disposição em 

que estava”, termo enfático dos elementos irônicos do enunciado extrai-se um desvio na 

mudança da forma escrita mais formal do texto de partida, pela adoção de uma mais simples 

por Grossman “he had been on the point” (estava à beira de), e Rabassa “he was ready” 

(estava pronto). Não há saldo negativo significativo ao emprego had been / was, ambos estão 

sobre o controle do contexto. 
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Era um sujeito, que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e 
da necessidade de desenvolver a viação férrea; nada mais interessante para um 
moribundo. (ASSIS, 1991, Cap. VI, 25). 
He was a fellow who used to visit me every Day to talk about the Exchange, about 
civilization, and about the need to developed the railroad system; nothing, of course, 
could be more interesting to a dying man. (ASSIS, 1968, Cap. 6, p. 27). 
He was a fellow who would visit me every day and talk about exchange rates, 
colonization, and the need for developing railroads, nothing of greater interest to a 
dying man. (ASSIS, 1997, Cap. VI, 14). 
 

Grossman adotou um registro mais formal ao exteriorizar a sequência verbal implícita 

no enunciado, facilitando, também, a compreensão para o seu leitor, além de inserir o termo 

“of course”. Contudo, esse tipo de acréscimo contém um aspecto desnecessário. Rabassa 

optou por preservar a expressão, e assim manteve uma equivalência mais imediata ao texto de 

partida. 

Para dar um tom irônico ao comportamento da personagem Brás Cubas, Machado de 

Assis utiliza-se da intertextualidade. Assim, no trecho em negrito, a personagem Brás Cubas 

reflete sobre o conselho de seu cunhado Cotrim e, ao fazer uma autocrítica, consola-se com a 

alusão às dúvidas que também foram padecidas por Hamlet: 

 
Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet: ou dobrar-me à fortuna, ou lutar com 
ela e subjugá-la. Por outros termos: embarcar ou não embarcar. Esta era a 
questão. O lampião não me dizia nada. (ASSIS, 1991, Cap. LXXXIII, 126). 
What ought I do? It was Hamlet´s old problem: ‘whether’ tis nobler’, and soon. In 
other words, to embark or not to embark: that was the question. But the lamp 
did not give me the answer. (ASSIS, 1968, Cap. 83, p. 151). 
What was I to do? It was Hamlet’s case, either to suffer fortune’s slings and arrows 
or fight against them and subdue them. In other words, to sail or not to sail. That 
was the question. The street light wasn’t telling me anything. (ASSIS, 1997, Cap. 
LXXXIII, p. 126). 

 

Grossman leva em conta as marcas de época ao traduzir “embarcar” por “embark” e 

“lampião” por “lamp”, valorizando a língua de modo a apresentá-la como característica da 

sociedade de um dado período. Entretanto, Rabassa vale-se desses termos por meio dos 

léxicos “sail” e “street light” para conferir uma modelagem moderna à linguagem machadiana 

e ao mesmo tempo a citação hamletiana. 

Nos trechos seguintes, Brás Cubas tenta comprovar por meio da ironia, que um 

desenlace amoroso pode ser demonstrado pela piedade que tem pelos insetos, como também 

pela fé da sua amada Virgília. No desejo de corrigir o que deforma a veracidade dos atos 

amáveis, justifica-se, eliminando a intenção negativa que possa ter descrito a respeito de sua 

visão problemática e inquietante: 
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Se concluis daí que eu era um bárbaro, enganas-te,porque eu pedi um grampo a 
Virgília, a fim de separar os dois insetos; mas a mosca farejou a minha intenção, 
abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca! pobre formiga! E Deus viu que isto 
era bom, como se diz na Escritura. (ASSIS, 1991, Cap. CIII, p. 147). 
If you think that I was about to perform a barbarity, you are mistaken, for what I did 
was to ask Virgilia for a hairpin in order to separate the two insects; but the fly 
perceived my intention, opened its wings, and fled away. Poor fly! Poor ant! 
And God saw that it was good, as the Scripture saith. (ASSIS, 1968, Cap. 103, p. 
178). 
If you conclude from it that I was a barbarian, you´re wrong, because I asked 
Virgília for a hairpin in order to separate the two insects. But the fly guessed my 
intention, opened its wrings, and flew off. Poor fly! Poor ant. And God saw that 
it was good, as Scripture says. (ASSIS, 1997, Cap. CIII, p. 149). 

 

Visivelmente, os tradutores procuraram evitar o vocábulo “farejar” (to scent). 

Grossman e Rabassa optaram por traduzir “farejou” por “perceived” e “guessed”, 

respectivamente. Desse modo, Rabassa conduziu a uma quebra de equivalência, não deixando 

transparecer a ação que está relacionada ao inseto, uma vez que a escolha reduziu o conteúdo 

ideativo do texto de partida. Já, a outra opção dele por “flew off” (voar) parece ser mais 

adequada para falar sobre a mosca, mas não é. Grossman ao usar “fled away” (partir) deixa 

transparecer o ato contrastivo do inseto com atitude diferente de sua espécie, bem de acordo 

com o jogo do autor. 

 
Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião 
era uma espécie de camisa de flanela preservativa e clandestina; mas evidentemente 
era engano meu. (ASSIS, 1991, Cap. LVII, p. 97). 
For a time I suspected that she was ashamed of her beliefs and that her religion was 
like red flannel underwear, protective and clandestine; apparently, however, I was 
wrong. (ASSIS, 1968, Cap. 57, p. 115). 
For some time I suspected that there was a certain annoyance with belief in her and 
that her religion was a kind of flannel undergarment, hidden and cozy, but I was 
obviously mistaken. (ASSIS, 1997, Cap. LVII, p. 97). 

 

Os vocábulos “mas evidentemente” contribuem para que as diretrizes desse discurso 

irônico se confirmem, e para dar um grau enfático ao advérbio ao texto de chegada e, portanto, 

facilitar para o seu leitor perceber melhor o tom de ironia, Rabassa introduz o advérbio no 

meio da sentença. Faz isto bem ao estilo de sua língua, para controlar o propósito de ênfase. 

Grossman tenta priorizar a ordem do texto de partida.  

 

 

5.3.3 O delírio: uma técnica machadiana 
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A ironia apresenta-se de diferentes formas, com a finalidade de atingir dissociações 

semânticas de um enunciado, mas sem se afastar do seu significado original. E nas Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, pode-se ver esse recurso caracterizado pela sutileza com que Brás 

Cubas opera os fragmentos que revelam essa ambiguidade do ato da fala irônica, esse 

processo capaz de lidar com o paradoxo. Há capítulos que contemplam a ironia tomada por 

completo, global, cujos indícios contextuais estão por todo o texto, como no capítulo VII, O 

delírio, em que o narrador Brás Cubas ironicamente estabelece uma nova ordem para a 

história bíblica e, ao relatar sua viagem, diz que o início dos tempos fica além da tenda de 

Abraão, personagem bíblica que enfrentou o mundo sozinho. Ele, o monoteísta, de um lado; o 

resto do mundo, politeísta e idólatra, do outro.  

Segundo Eugênio Gomes (1976, p. 113), este capítulo possui “uma das páginas de 

maior beleza e altitude filosófica de Machado de Assis”. Porém, a ironia em si somente passa 

a ter interesse para este estudo, à medida que certas construções ou palavras de efeitos 

irônicos podem ser confrontadas com o texto de chegada, tendo em vista observar a reescrita 

de algumas falas irônicas que tratam da clareza que se revela na insensatez. Para tal, pequenos 

trechos o demonstram: 

 
[...] se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos: 
reflexões de cérebro enfermo. (ASSIS, 1991, Cap. VII, p. 28). 
[...] and above all whether it was more important or less important than the end of 
the ages: reflections of a sick brain. (ASSIS, 1968, Cap. 7, p. 29). 
[...] Whether the consummation of those centuries was really worth anything: the 
reflections of a sick mind. (ASSIS, 1997, Cap. VII, p. 16). 

 

Os tradutores transpõem literalmente o foco irônico, porém o mesmo não acontece 

com a sentença anterior que prepara o leitor para receber uma nova situação como se fosse 

oposta à dita. Grossman faz uma transposição parcial de equivalência semântica ao texto de 

partida. Faz uso do ato interpretativo. Já Rabassa apresenta uma mudança da posição da 

hipótese dentro da frase que finaliza, mudando “se valia alguma coisa mais ou menos” pela 

informação implícita parafraseada “was really worth anything”, e assim mantém a 

equivalência semântica do texto de partida. 

 
E depois – cogitações de enfermo – dado que chegássemos ao fim indicado. 
(ASSIS, 1991, Cap. VII, p. 28). 
And afterwards – a sick man’s thoughts – even if we arrived at the stated 
destination. (ASSIS, 1968, Cap. 7, p. 30). 
And afterward – the cogitations of a sick man – if we did reach the indicated goal. 
(ASSIS, 1997, Cap. VII, p. 17). 
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O procedimento irônico na oração foi traduzido, segundo as necessidades das 

características subjetivas e cognitivas dos tradutores. E, desse modo, Grossman conduz a 

expressão focada à sua aplicação ao texto de chegada. No entanto, Rabassa busca uma 

linguagem, de acordo com a ordem da estrutura da língua de partida, preservando o artifício 

linguístico que denota a ironia. 

 
[...] perguntei quem era e como se chamava: curiosidade de delírio. (ASSIS, 1991, 
Cap. VII, p. 29). 
[...] I asked Who she was and what she was called – curiosity born of delirium . 
(ASSIS, 1968, Cap. 7, p. 31). 
[...] I asked Who she was and what her name was: the curiosity of delirium . 
(ASSIS, 1997, Cap. VII, p. 17). 

 

Rabassa opta por uma tradução literal, porém, na oração anterior, substitui o verbo “se 

chamava” pela substantivação “her name was”. Grossman se vale do acréscimo do vocábulo 

“born” e passa, de tal modo, uma informação suplementar a respeito do espaço em que se 

encontra a curiosidade, talvez para diminuir a questão de interpretação que Machado de Assis 

apresentava de maneira paradoxal para o leitor. Como pode ser observado, as passagens 

irônicas valeram-se da contradição estilística. 

 

[...] retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes: abanou as 
orelhas. (ASSIS, 1991, Cap. VII, p. 28). 
[...] and he replied with a gesture common to quadrupeds of both species: he 
wiggled his ears. (ASSIS, 1968, Cap. 7, p. 29). 
[...] he answered me with a gesture peculiar to those two quadrupeds, he flapped his 
ears. (ASSIS, 1997, Cap. VII, p. 16). 

 

A passagem em negrito ironiza a força do papel do animal burro, muito citado na 

literatura para demonstrar a capacidade inventiva do homem, contradizendo a situação 

monótona do ser humano descrita por Brás Cubas. A expressão irônica destacada “abanou as 

orelhas” é traduzida de forma diferente pelos tradutores. Grossman traduziu como “he 

wiggled his ears”. Rabassa a expressou como “he flapped his ears”. O verbo “abanar” possui 

um variado campo semântico. De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa indica refrescar, sacudir (cabeça), mover de um lado para outro (rabo, braços, 

pernas, quadris), menear (p. 4). Entretanto, ao observar a cena da conversação, a tradução de 

Grossman parece mais acertada a esse gesto que qualquer quadrúpede faz, pois ele consegue 

passar uma imagem positiva, para que o narrador pudesse “refrescar a cabeça” e confiar. 

Inclusive, sua pontuação transmite uma fala direta.  
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Dos excertos acima, pode-se dizer que os tradutores, apesar de terem passado pelas 

inferências do texto de partida antes do leitor, não praticaram nenhuma estratégia que pudesse 

facilitar as conjeturas contextuais desejadas pelo autor. A professora Marta Mateo, em seu 

artigo A tradução da ironia, afirma que “a maioria dos críticos concorda que o tradutor deve 

tentar manter a ambiguidade, o tom e o estilo original sempre que sejam significativos no 

texto fonte.” (MATEO, 2010, p. 206). E assim procederam Grossman e Rabassa. Não houve 

necessidade de mudança para adaptar a ironia a convenções da língua alvo. 

 

 

5.4 As relações entre as personagens e o leitor 

 

 

Encontram-se nesta discussão as principais características da diferença que se observa 

nas personagens usuárias da língua, realçando-se as variedades linguísticas que correspondem 

às modalidades culturais, dialetais e individuais/estilos que transportam implicações 

ideológicas, sociais e políticas, tendo em vista uma maneira de se introduzir o leitor no 

ambiente ficcional. 

 

 

5.4.1 Uso e interpretações nas marcas culturais 

 

 

Além do que foi desenvolvido no estudo da análise comparativa do estilo criativo de 

Machado de Assis, é indispensável considerar as marcas culturais referentes ao relato oral das 

personagens, a fim de se observar as escolhas envolvidas nas estratégias tradutórias que se 

aplicam ao texto de chegada coerente ao tom de conversa da narrativa. É conhecido que a 

tradução de expressões linguísticas de uma cultura envolve grande empenho do tradutor para 

superar os complexos significados socioculturais relacionados às tradições de um povo, ao 

transcrevê-las para outro.  

Dessa constatação, faz-se necessário mencionar a definição de Peter Newmark que 

afirma ser a cultura “o modo de vida próprio de uma comunidade que utiliza uma língua 

particular como meio de expressão, e as manifestações que esse modo de vida implica”. 

(NEWMARK, 1998, p. 133). Esse conceito aborda bem o domínio linguístico e literário deste 

estudo. Isso significa que, ao se avaliar a tradução cultural, deve-se ter em mente as diferentes 
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realidades extralinguísticas, que sinalizam uma quantidade extraordinária de diversidade 

interna.  

Portanto, o uso e as interpretações nas marcas culturais tornam-se possíveis ao se 

relacionar o registro, à “configuração de recursos semânticos que o membro de uma cultura 

naturalmente associa com um tipo de situação”. (HALLIDAY, 1978, p. 111). O registro27 

proporciona um modo de se fazer uma conexão necessária para que se possa investigar um ato 

comunicativo, e o contexto situacional na qual ele ocorre. De fato, o registro demonstra bem o 

grau de adequação de um enunciado a uma situação, ou pode ser entendido do modo como a 

língua falada se encontra em contraposição à língua escrita. 

Nesse sentido, o confronto do texto de partida com os textos de chegada, no presente 

estudo, é abordado, tendo em vista diversos recursos linguísticos da fala. Portanto, no que 

concerne às formas de variação linguística, trechos são selecionados e comparados para se 

verificar os recursos de expressão oral dos negros e das pessoas mais humildes, ou seja, 

examina-se uma fala relacionada a grupos sociais que possuem um ato particular de falar, 

chamado dialeto28. Em seguida, observa-se a fala em que Brás Cubas tenta preservar as 

características conversacionais, dentro de sua própria narrativa, o modo como mantém um 

procedimento discursivo no texto e, por último, o estilo e os traços típicos do pseudoautor 

Brás Cubas e o do personagem narrador Brás Cubas, conforme o conteúdo situacional e 

afetivo. 

 

 

5.4.2 Importante marca cultural: O dialeto 

 

 

Segundo Buarque de Holanda Ferreira, “Machado, além de desossar um pouco o 

português de Portugal, não fez mais que introduzir nas suas páginas alguns brasileirismos, 

quase todos léxicos.” (FERREIRA, 2007, p.5) E assim fez Machado de Assis, este ser 

humano que criou mudanças na língua, e foram representadas na escrita. É o que se pode 

observar na fala dos negros e dos personagens humildes, um dialeto de classe social usado 

pelo grupo e o meio ambiente em que vivia, no século XIX, e com isso contribui para a 

constituição da cultura e da história literária do Brasil. 

                                                 
27 A register can be defined as the configuration of semantic resources that the member of a culture typically 

associates with a situation type. (HALLIDAY, 1978, p. 111). 
28 Dialeto, neste trabalho, segue o que Baker afirma (1992) ser uma variedade da língua que tem uso corrente dentro 

de uma comunidade ou grupo de falantes específicos. 
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A fala do negro Prudêncio ocorre, quando ainda moleque de casa, que, gemendo, diz: 

 
“ ai, Nhonhô.” (ASSIS, 1991, Cap. XI, p. 36). 
‘Gee, Nhonhô! (ASSIS, 1968, Cap. 11, p. 39). 
“Ouch, little master!” (ASSIS, 1997, Cap. XI, p. 25). 

 
Grossman opta por manter o código linguístico cultural do texto machadiano e, ciente 

disso, chega as se justificar no prefácio de sua obra. Assim, mostra-se comprometido com a 

realidade linguística, no tempo e no espaço em foi produzida a obra Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. 

Apesar de traduzir literalmente a fala marcada do ex-escravo, pode-se ver que ele 

segue sua própria forma de compreender o texto. Na tradução da interjeição “ai” reformulada 

por “Gee” acaba quebrando a equivalência linguística, uma vez que a expressão usada por ele 

se presta melhor para enfatizar e anunciar surpresa do que para expressar o sentido desejável 

que o texto pretende transmitir. É o que não acontece com Rabassa, ao usar “ouch”, 

expressando dor e desconforto. Contudo, a marcação dialetal representativa “Nhonhô” é 

retomada, ou seja, torna-se uma reescritura característica de uma realidade histórico-social 

própria da língua de chegada idealizada por uma linguagem comum “little master”, a qual, 

além de apreender o significado, faz-se presente no texto o tradutor Rabassa. A seguir, Brás 

Cubas, ao bradar ao boleeiro sobre o porquê da segue não andar, este responde: 

 
- Uê! Nhonhô! Já estamos parados na porta do Sinhô Conselheiro. (ASSIS, 1991, 
Cap. XL, p. 80). 
‘Lord, Nhonhô!  We´re here already at the Counsellor`s house.’ (ASSIS, 1968, 
Cap. 40, p. 95). 
“Oh, Little Master!  We´re parked by the Councilor´s door already.” (ASSIS, 
1997, Cap. XL, p. 73). 

 

Das interjeições, somente a tradução feita por Rabassa de “uê” por “Oh” que condiz 

com a significação do original para exprimir o espanto, admiração e surpresa do boleeiro por 

perceber que Brás Cubas não tinha se dado conta de que chegaram. Apesar de não manter a 

fala dialetal representada pelos vocábulos “nhonhô” e “sinhô”, atribuídos à presença 

linguística afro-negra e de grupo de pessoas humildes, Rabassa procura resguardar o sentido 

da frase. Já Grossman faz a tradução da frase por meio de sua própria leitura, porém não deixa 

de transportar o elemento dialetal “nhonhô”.  

 
Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve. (ASSIS, 1991, Cap. XXI, p. 57). 
‘You were Lucky’ , Said the muleteer. (ASSIS, 1968, Cap. 21, p. 66). 
“Lucky you were to escape, sir,” the muleteer said. (ASSIS, 1997, Cap. XXI, p. 
47). 
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Ambos os tradutores ignoraram a forma pronominal de tratamento “vosmecê”, 

vocábulo que carrega um traço relevante do falar representado por um grupo sociocultural 

específico, muito evidenciado nos textos literários da segunda metade do século XIX. Rabassa 

tenta levá-lo para o texto de chegada, por meio do vocábulo “sir”, e com isso dar à fala do 

cocheiro um tom de subserviência, servilismo que era comum para se dirigir às pessoas de 

certa posição social, naquela época. Sabe-se que não é possível encontrar uma equivalência 

dialetal; porém, espera-se que a linguagem seja tratada como tal, se não pela tradução literal, 

pelo menos por um vocábulo que marque a voz diferente do grupo, em relação à base cultural 

de chegada. Entretanto, Rabassa optou por uma estratégia bem condizente com a tradução 

domesticalizadora (VENUTI, 2002), ao usar “sir”, que elevou o registro da fala. Atualmente, 

pode-se considerar na língua inglesa o termo “sir” apropriado para referenciar alguém em 

nível superior. 

 
Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele 
deixou a quitanda para ir na venda beber. (ASSIS, 1991, Cap. LXVIII, p. 57). 
Today I left him in my market-stall  while I went downtown, and he left the stall 
and went to a saloon.” (ASSIS, 1968, Cap. 68, p. 132). 
Only today I left him in the store while I went downtown and he went off to a bar 
to drink.  (ASSIS, 1997, Cap. LXVIII, p. 109). 

 

O trecho ora transcrito apresenta uma forma da escrita falada que não está de acordo 

com os parâmetros da linguagem culta e que não deixa de ser outro caminho para idealizar o 

conceito de dialeto na literatura. “Deixei ele na quitanda” representa o resgate de uma fala 

restrita a um meio ambiente que desconhece ou não realça marcadores convencionais da 

sintaxe. Os tradutores Grossman e Rabassa não deixam sobressair esse falar cultural da 

personagem Prudêncio. No caso da tradução do estabelecimento comercial do ex-escravo, 

Rabassa traduz “quitanda” por “store” que significa loja, armazém. Contudo, o que Prudêncio 

possuía era uma tenda, uma barraca onde negociava verduras, ovos e queijos. Já Grossman 

consegue passar bem essa imagem do comércio, empregando “market-stall” representativo do 

termo “quitanda”. Ao traduzir “venda” por “saloon”, Grossman proporciona uma quebra de 

equivalência, pois o estabelecimento citado no capítulo LXVIII não possui a característica 

sofisticada de um saloon. 

Essa escolha de não dar voz ao diferente grupo sociocultural, de não lançar mão de um 

vocábulo que não especifica diretamente uma comunidade cultural, segundo Venuti, faz com 

que a tradução demonstre abandonar determinado momento de reflexão que seria significativo 

ao olhar do leitor. É nesse momento que haverá um engajamento discursivo-cultural para 

levar a língua de partida ao público-alvo. Venuti acredita que “a tradução é obrigada a voltar-
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se para as diferenças culturais e linguísticas de um texto estrangeiro, ela pode, com a mesma 

eficácia, promover ou reprimir a heterogeneidade na cultura doméstica.” (VENUTI, 2002, p. 

132). 

 

5.4.3. Discurso que configura Brás Cubas na sociedade 

 

 

Os recursos da linguagem oral se concentram em número significativo de enunciados 

nessa obra, marcando, então, uma das principais características de uma escrita voltada para o 

leitor, ou seja, um modo particularizado de o narrador dialogar com o leitor. Essa 

comunicação direta na revelação do diálogo é mais uma tentativa de manter relação entre a 

personagem narradora e os leitores, e é de amplo interesse para que se possam examinar as 

escolhas dos tradutores, quando se traduzem estratégias conversacionais da obra em questão 

para a língua inglesa. Para comprová-lo, foram selecionados trechos que possuem estas 

marcas de oralidade: 

 

Mal comparando, é como a arraia-miúda, que se acolhia à sombra do castelo-feudal; 
caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã [...] Não, a 
comparação não presta. (ASSIS, 1991, Cap. IV, p. 23). 
By way of a questionable anology, it is like the common people who used to seek 
protection in the shadow of the feudal castle; the castle fell, but the common people 
are still with us. In fact, they become great and noble in its stead …I think I shall 
withdraw the analogy. (ASSIS, 1968, Cap. 4, p. 25). 
To make a poor comparison, it´s like the rabble huddled in the shadow of a feudal 
castle, and when the latter fell, the riffraff remained. The fact is they became big 
shots and castellans … No, that´s not a good comparison. (ASSIS, 1997, Cap. IV, 
p. 12). 

 
Percebe-se que o tradutor Grossman não faz uma escolha muito adequada da fala oral, 

uma vez que faz uso de um padrão de linguagem escrita, e retira a negatividade da expressão. 

Ao contrário, Rabassa mantém-se próximo ao sentido do texto de partida. No trecho abaixo, 

pode-se observar a criatividade de Machado de Assis renovando o expressivo recurso oral 

com as reticências, o qual busca enfatizar o ritmo e a espontaneidade da fala de Brás Cubas. 

 
De todas porém a que me cativou logo foi uma [...] uma [...] não sei se diga; este 
livro é casto, ao menos na intenção; na intenção é castíssimo. (ASSIS, 1991, Cap. 
XIV, p. 44). 
Of all of them, however, the one Who captived me was a [...] a […] I do not know 
whether to say it; this book is chaste, at least in intention; in intention, it is super-
chaste. (ASSIS, 1968, Cap. 14, p. 50). 
Of them all, however, the one who captivated me immediately was a […] a […] I 
don`t know if I should say it. This book is chaste, at least in its intention. In its 
intention it is ever so chaste. (ASSIS, 1997, Cap. XIV, p. 33). 
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Ambos os tradutores preservaram o recurso estilístico, instalado pelas reticências à 

fala oral na escrita. Grossman mantém a tradução literal, já Rabassa refaz a frase na ordem 

padrão do texto de chegada. 

Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida [...] (ASSIS, 1991, 
Cap. XLIX, p. 88). 
………………………………………………………………………… (ASSIS, 1968, 
Cap. 49, p. 104). 
Nose, conscience without remorse, you were very helpful to me in life [...] 
(ASSIS, 1997, Cap. XLIX, p. 82). 

 
Depreende-se das transcrições que o tradutor Grossman omite a estratégia 

conversacional empregada no sentido de criar peculiaridades linguísticas de interação e, assim, 

compromete a heterogeneidade discursiva do autor. Entretanto, Rabassa se atém à tradução 

literal da fala, da imagem que o vocábulo “nariz” passa nas várias vezes que é utilizado na 

obra para indicar a primazia do interesse individual, o que não deixa de tornar a sentença 

humorística. 

 
Pobre Destino! Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? 
Talvez estejas [...] (ASSIS, 1991, Cap. LVII, p. 96). 
Poor Fate! Old dispensser of human affairs, we do not hear much about you 
these days; humanity seems to have exiled you. Maybe you are … (ASSIS, 1968, 
Cap. 57, p. 115). 
Poor Fate! Where can you be walking now, great supervisor of human affairs? 
Maybe you’re… (ASSIS, 1997, Cap. LVII, p. 92). 

 
Esse trecho demonstra o aspecto de natureza exclamativa que marca, no meio do relato, 

a fala do narrador no seu desejo de aproximar-se do leitor. “Pobre destino” é personificado 

pela expressão “grande procurador dos negócios”, e os tradutores Grossman e Rabassa 

traduzem como “old dispenser of human affairs” e “great supersivor of human affairs”, 

respectivamente. A tradução de Grossman quebra a naturalidade da estrutura, além de fazer 

um desvio, descaracterização da personificação do destino apresentado como aquele que tem 

a procuração, que dirige, inspeciona em plano superior os negócios de outrem por aquele que 

concebe licença para não fazer algo a que estava obrigado. 

 

Multidão, cujo amor cobicei até à morte, era assim que eu me vingava às vezes 
de ti; deixava burburinhar em volta do meu corpo a  [...] (ASSIS, 1991, Cap. 
XCIX, p. 143). 
O crowd, whose love I coveted until the Day of my death, this is how I avenged 
myself for your indifference: I let you buzz all around me, [...] (ASSIS, 1968, 
Cap. 99, p. 172). 
Multitude, whose Love I coveted until death, that was how I got my revenge on 
you sometimes. I let humankind bustle around my body […] (ASSIS, 1997, Cap. 
XCIX, p. 144). 
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A presença da apóstrofe realiza aqui também uma aproximação do leitor e faz 

despertar sua atenção. Essa interpelação como estratégia dialógica é amplamente explorada 

por Machado de Assis para sustentar as marcas de humor de seu texto e os tradutores 

valorizam o recurso apresentando uma tradução bastante semelhante. 

 

 

5.4.4 Os diálogos do narrador como pseudoautor e do personagem narrador 

 

 
As questões de estilo relacionadas à língua falada do narrador Brás Cubas como 

pseudoautor e à da personagem narradora trabalham características de uma linguagem falada 

para refletirem e transporem o modelo espontâneo da língua de conversação. Esse aspecto 

dialógico marca a linguagem falada e é confrontado pelas traduções para analisar as escolhas 

tradutórias que adotam as normas textuais do polissistema de partida, visando a uma tradução 

adequada e aceitável. Segundo Gideon Toury (1995), é assim que se evidencia ou não a língua 

falada preservada no estilo de Machado de Assis na obra em estudo. 

Por conseguinte, busca-se identificar como tais marcas culturais, do relato oral a 

respeito da escrita literária e a de outro que cria uma conversa que demonstre o 

comportamento resultante de superficialidade da personagem narradora Brás Cubas, realizam-

se nos textos traduzidos de Grossman e Rabassa. Para isso, nos trechos seguintes, percebem-

se comentários sobre questões de como o pseudoautor admite ter construído a obra, e se 

apresenta naturalmente por expressão do discurso de modo satírico. 

 
Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do 
capítulo CXXIX . (ASSIS, 1991, Cap. CXXX, p. 170). 
This chapter is to be inserted between the first sentences of chapter 129. (ASSIS, 
1968, Cap. 130, p. 207). 
This chapter should be inserted between the first and the second sentences of 
chapter CXXIX.  (ASSIS, 1997, Cap. CXXX, p. 176). 

 
Grossman e Rabassa transportam o comentário de acordo com a ordem da língua 

inglesa. O verbo “convém” desaparece na tradução. Porém, eles conduzem seu sentido por 

meio de diferentes tempos verbais. Grossman faz, então, uso da voz passiva com o infinitivo 

do verbo “to be” para dar ênfase a uma interessante ação futura. No entanto, Rabassa prefere 

usar o modal “should” para reforçar o comentário satírico, visando intercalar o capítulo que 

acredita ficar bem entre as duas primeiras orações do Capítulo 129. 
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Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, 
assaz danoso ao efeito do livro. (ASSIS, 1991, Cap. CXXIV, p. 166). 
Nevertheless, if I did not interpose this chapter, the reader might suffer a great 
shock. (ASSIS, 1968, Cap. 124, p. 202). 
Nevertheless, if I hadn’t put this chapter together the reader would have suffered 
a strong shock,… (ASSIS, 1997, Cap. CXXIV, p. 171). 

 
O pseudoautor coloca paralelamente à sua narrativa uma referência discursiva sobre 

todo o enunciado. Ao traduzir, Grossman transpõe o verbo “compor” para “interpose” 

configurando uma mudança de sentido, o que chega a constituir uma quebra de equivalência. 

A opção de Rabassa torna-se mais adequada, pois “put together” conserva o significado de 

formar, juntar este capítulo para que o leitor fosse beneficiado. 

 
[...] e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, 
andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e 
caem [...] (ASSIS, 1991, Cap. LXXI, p. 113) 
[...] but this book and my style are like a pair of drunks: they stagger to the 
right and to the left, they start and they stop, they mutter, they roar, they 
guffaw, they threaten the Sky, they slip and fall  [...] (ASSIS, 1968, Cap. 71, p. 
135). 
[...] and this book and my style are like drunkards, they stagger left and right, 
they walk and stop, mumble, yell, cackle, shake their fits at the sky, stumble, 
and fall […] (ASSIS, 1997, Cap. LXXI, p. 111). 

 
Nesse trecho, o pseudoautor Brás Cubas acaba explicando a forma da sua obra, 

alienado na natureza de sua consciência direta ou indiretamente repleta de teor alcoólico para 

construir sua narrativa, ou seja, esclarece a respeito do livro e de seu estilo. Ao traduzir 

“ébrios”, Grossman insere o vocábulo “pair” (junta, parelha) que não existe no original, 

transformando-o, então, na expressão “a pair of drunks”. Já Rabassa faz uma tradução literal, 

aproximando-se do texto machadiano. De modo geral, toda a explicação, seguindo o estilo 

ébrio do livro está bem retratada pelos tradutores. Entretanto, ao traduzir a expressão 

“ameaçam o céu”, Rabassa escolheu fazê-lo por meio da imagem que ela transmite “shake 

their fits at the Sky”. É bom ressaltar que para uma tradução ser “boa” não precisa ser 

necessariamente literal, sempre decalcando o texto de partida. Acredita-se que quando o 

tradutor se deixa expressar enriquece o original. 

Dentro dessa atitude de dialogar, o personagem narrador também mantém outras 

possibilidades de registrar sua fala, como nos trechos seguintes, para apontar referência 

explícita da sua aspiração de tornar-se admirado, reconhecido pelos outros e não pelo instinto 

de empregar suas qualidades intelectuais para curar a humanidade. 
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Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo: o que me 
influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, 
folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do remédio, estas três palavras: 
Emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? (ASSIS, 1991, Cap. II, p. 20). 
Now, however, that I am here on the other side, I can confess everything: What 
influenced me most was the desire to see, printed in newspapers, on store signs, 
in pamphlets, on street corners, and on the little boxes containing the plaster, 
these four words: The Braz Cubas Plaster. Why deny it? (ASSIS, 1968, Cap. 2, 
p. 21). 
But now that I´m on the other side of life I can confess everything: what mainly 
influenced me was the pleasure I would have seeing in print in newpapers, on 
store counters, in pamphlets, on street corners, and, finally, on boxes of the 
medicine these three words: Brás Cubas Poultice. Why deny it? (ASSIS, 1997, 
Cap. II, p. 9). 
 

Pode-se afirmar, de maneira particular, que os tradutores conseguiram reconstruir a 

cena que mostra como a personagem narradora só faz referência às aparências, que não 

consegue atingir o essencial da questão de socorrer o próximo. Todavia, quanto à tradução do 

nome do emplasto não há um consenso. Grossman não preserva a grafia nacional, prefere 

adequar o vocábulo ao texto de chegada. No entanto, Rabassa resguarda o nome próprio, 

produzindo, assim, toda a significação que está ligada à tradição proveniente da família Cubas. 

 
A terceira força que me chamava ao bulício era a impaciência de luzir, e,  [...] 
(ASSIS, 1991, Cap. CXVIII, p. 161). 
The third force that drove me to the hurly-burly of an active life was the desire to 
shine before men. (ASSIS, 1968, Cap. 118, p. 195). 
The third force that called me into the bustle was the pleasure of making a show 
and, […] (ASSIS, 1997, Cap. CXVIII, p. 165). 

 

A ideia de glória continua na narrativa da personagem narradora. Nesse excerto, 

ocorre por meio dos termos “impaciência de luzir”. Nas traduções de Grossman e Rabassa, o 

vocábulo “impaciência” foi traduzido por “desire” e “pleasure”, respectivamente, 

proporcionando quebra de equivalência do conteúdo ideativo do original, ou seja, a ideia de 

que representam o que o autor escreveu. Nesse sentido, Rabassa faz uma tradução 

descaracterizada da expressão. 

Como explicitado e reafirmado, o objetivo maior deste estudo é analisar o 

procedimento dos tradutores ao exteriorizar suas leituras das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. Essa tarefa demandou proceder a uma análise microestrutural que tratou de questionar 

as escolhas dos tradutores na reescrita da obra machadiana, mediante uma análise comparativa 

de como o estilo do autor foi traduzido, e o que se evidenciou nas decisões dos tradutores da 

obra em questão. 

Conhece-se a impossibilidade e não viabilidade de se analisar todos os componentes 

microestruturais para se realizar uma avaliação de uma obra tão extensa em significados e 
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profundidade. Assim sendo, foram selecionados trechos para serem examinados quanto às 

perspectivas estruturais, sem a ajuda de ferramentas computacionais, tendo em vista a 

abordagem de Mona Baker (1992), na qual ela organiza uma obra a partir da equivalência 

referente à palavra; aos sintagmas (colocações, locuções e expressões idiomáticas); 

considerando os aspectos gramaticais; textual e pragmático. A referida autora defende uma 

abordagem, incluindo os estudos descritivos e a linguística de corpus, a qual não faz parte 

deste estudo. 

Nesta pesquisa, de modo artesanal, trabalha-se a palavra, o sintagma e a pragmática 

em três campos distintos, sob as seguintes perspectivas: Colocação, escolha de palavras, 

sintagmas e tom frasal: As nuances da tradução; as relações sintático-semânticas das escolhas 

lexicais e as relações entre as personagens e leitores. Dessa divisão, sobressaem dois tipos de 

interpretação: a análise do estilo criativo de Machado de Assis e do estilo das suas 

personagens, as quais proporcionaram uma multiplicidade de fatores para análise do ato 

tradutório da obra machadiana. 

Esta análise microestrutural ancora-se no interesse de relacionar as escolhas 

tradutórias aos propósitos culturais, para, desse modo, observar o engajamento dos tradutores 

em objetivos socioculturais. Vale ressaltar que, em tempos modernos, os teóricos dos estudos 

da tradução, a exemplo de Gideon Toury e outros, já aprovam as conveniências em utilizar 

recursos computacionais em pesquisas de levantamentos estilísticos para análises 

comparativo-descritivas de ordem microestrutural. Contudo, a transposição visual e manual 

permitiu satisfatoriamente a análise a partir da leitura, com ênfase no conceito de normas de 

Gideon Toury, como procedimento interpretativo do ato tradutológico.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa transcorreu a descrição e a comparação centradas nas traduções que as 

Memórias Póstumas de Brás Cubas receberam na língua inglesa. Nesse percurso, elucidaram-

se paratextos e historiografia, fomentadores de acessos para ler e aventar os entendimentos 

dos textos traduzidos e de sua recepção, culminando na análise comparativo-descritiva dos 

mesmos, em confronto ao texto machadiano. Principiou-se, portanto, nos parâmetros 

interdisciplinares, visando destrinçar efeitos de sentidos na cultura de chegada e naqueles com 

fins contrastivos que possibilitaram uma análise do funcionamento e da dinâmica das línguas, 

dos aspectos textuais, históricos e socioculturais, em épocas distintas, dos tradutores anglo-

americanos: William Grossman e Gregory Rabassa. 

Dos objetivos formulados, provenientes da relação da teoria descritiva da tradução que 

se vale do sentido de observação, demonstrou-se como a função e o produto convergiram para 

o texto machadiano na cultura alvo. Dessa reflexão, resultou a análise da intervenção da 

prática dos tradutores, ou seja, das suas decisões de escolhas moldadas em uma recepção 

satisfatória da obra e do autor no polissistema de língua inglesa, como também pôr em 

evidência o papel da crítica da tradução com relação ao produto, ao processo e a função 

cogitada para a tradução da obra em estudo. 

 Essas questões da pesquisa foram trabalhadas para explicar o modo como os valores e 

as crenças são concretizados pelo “horizonte de expectativas” do leitor, que fundamenta a 

noção de autoria, autoria esta que o ato de traduzir realiza na compreensão, na maneira que o 

tradutor se envolve na apreensão da palavra alheia, e do que foi dito pelo Outro. Esse 

procedimento hermenêutico permite identificar a tradução como uma transformação, que é 

realizada pelo tradutor com sua interpretação. Esse método hermenêutico, como interpretação, 

afirmou-se, enfaticamente, no início do século XX, conforme abordagens de Heidegger e 

Gadamer (apud ECO, 2007, p. 272). 

Além de abranger o texto traduzido com seus aspectos subjetivos, o ato de traduzir 

passou a envolver os aparatos objetivos, ou seja, as formas linguísticas presentes no texto de 

partida e nos de chegada, sendo o significado determinado pelo leitor-tradutor, a partir de suas 

ocorrências e das combinações que demarcam e estabelecem suas instituições; até mesmo a 

linguagem. Isso suscita aprovar que os significados formais também não se encontram fixos 

no texto, exigindo do tradutor uma atividade de recriação. 
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Nesse sentido, a literatura examinada corroborou a aceitação de que há intervenção da 

prática dos tradutores no texto original, além de as estratégias tradutórias surgidas nos textos 

traduzidos influenciarem de modo significativo a leitura da obra machadiana no polissistema 

de língua inglesa. 

No clássico ensaio A tarefa do tradutor, Walter Benjamin demonstrou ser a tradução a 

forma que se transforma em língua pura, representando o enriquecimento da língua e as 

formas do original no texto de chegada. Assim se contradiz a hierarquia tradicional que 

trabalhava a tradução como um lugar invisível e secundário, que não proporcionava uma 

sobrevida ao original. 

Esse conceito de base pós-estruturalista norteou a pesquisa sem se ocupar em ressaltar 

se a tradução de Grossman ou de Rabassa se apresenta como sendo uma melhor que outra, 

mas ocupando-se em evidenciar as decisões de escolhas tomadas pelos tradutores por meio do 

contexto histórico que diz respeito ao modo como o leitor-tradutor se situa e percebe o texto 

traduzido. Examinou-se o social de acordo com os agentes envolvidos por fatores como as 

editoras, poder, influência, interesses nacionais entre outros que exercem correspondência 

entre os sistemas. Enveredou-se, ainda, pelo cultural que se encontra no nível estrutural do 

público leitor de chegada no sistema anglófono. 

A partir desses dados, prosseguiu-se demonstrando como os discursos proferidos em 

torno dos textos de partida e de chegada pelos agentes, institucionais ou não e o quanto as 

nuances linguísticas e estilísticas relativas às passagens envolvidas foram importantes dados 

para ajudar na explicação do desenvolvimento do ato tradutório. 

Ao buscar o embasamento teórico para a prática, pode-se constatar que os estudos 

atuais da tradução aproximam de modo semelhante da tarefa tradutória de Machado de Assis 

ao traduzir um texto para a sua língua. Esse modo machadiano encontra-se descrito pela 

“teoria do molho”29, que defende a tradução como recriação. Esse procedimento gera o 

questionamento do papel do tradutor como autor, uma vez que, ao traduzir, o tradutor produz 

um novo e único texto, que se fez por meio de um ato interpretativo que qualquer ser histórico 

está destinado a “ler” na sua tradição. 

Do conjunto de produções verbais que envolvem o texto machadiano dentro dos 

limites do livro, surge um caráter chamativo que está ligado ao leitor da comunidade para a 

qual foi traduzido, ou seja, como a obra foi projetada no universo mercadológico. O prefácio 

do novo texto de autoria de Gregory Rabassa pareceu sem relevância para se verificar o ato 

                                                 
29 Teoria esta exposta por Afrânio Coutinho e que parece ter sido privilegiada pelos principais teóricos brasileiros 

da tradução. 
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tradutório, pois nada se explicitou acerca dos procedimentos e das dificuldades enfrentadas 

pelo tradutor. Contudo, o que houve foi uma avaliação crítica da vida, da obra, e de suas 

personagens principais, que forneceram dados para se conhecer a estrutura narrativa da obra 

em estudo. Portanto, o que se pode salientar à guiza de conclusões é que a edição não 

outorgou ao tradutor espaço para evidenciar sua reescrita. Entretanto, a primeira edição 

traduzida apresenta um prefácio escrito pelo tradutor William Grossman, em que este discorre 

sobre as suas decisões de escolhas quanto à escrita machadiana, comprovando, desse modo, a 

importância da visibilidade defendida por Venuti. No ano de 1990, com a reedição dessa obra 

de Grossman, foi concedido um espaço para a escritora e crítica literária Susan Sontag, que 

logrou êxito em ratificar o grande valor da literatura brasileira e de Machado de Assis na 

comunidade de língua inglesa. Sontag admitiu a influência do escritor no sistema alvo com 

sua estética das Memórias Póstumas de Brás Cubas, afirmando ser o método de narrar essa 

obra exemplo único de um romance autobiográfico. Esse aspecto sociocultural que permeia a 

obra justifica o espaço dos textos traduzidos nos estudos comparativos. 

A crítica da tradução literária é outro fundamento deliberadamente produtivo por 

destacar a postura dos textos em estudo no sistema alvo e no que concerne ao autor brasileiro, 

além de legitimar uma reavaliação do “horizonte de expectativas”, ou seja, o modo como o 

leitor-tradutor se situou e percebeu o mundo a partir das leituras realizadas da obra traduzida 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, no polissistema da língua inglesa. 

As reflexões dos fenômenos extralinguísticos desse ato tradutório pela crítica 

trouxeram um conjunto de princípios fundamentais para a construção das forças 

desenvolvidas em cada momento histórico e que ajudaram a visualizar como a nova obra se 

incorporou ao sistema de chegada. A pluralidade de vozes que se entrecruzaram serviu ao 

propósito de especular as potencialidades da ação humana na formação de um sistema 

literário, bem como a de delinear as estratégias tradutórias e as questões políticas e 

ideológicas envolvidas. Destarte, comprova-se a importância da função da obra machadiana 

para a sociedade e o público leitor de língua inglesa. 

Ao apreciar as diversidades teóricas nas práticas tradutórias, reavaliar os espaços que 

privilegiaram os discursos do autor/prefaciador sobre o leitor, bem como outros elementos 

textuais, especialmente as manifestações extratextuais, que foram de grande significação para 

se conhecer a prosa moderna machadiana pela ótica da crítica literária da língua inglesa, 

reportou-se, em seguida, ao estudo das estratégias tradutórias que governaram a presença das 

duas traduções na comunidade de chegada. 
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A aplicação das recentes teorias dos Estudos da Tradução possibilitou descrever e 

explicar os padrões de estratégias adotadas em todo o ato de traduzir, envolvendo seu 

contexto histórico e sociocultural. Todavia, para enveredar por esse caminho, buscou-se 

compreender a tradição do sistema literário de chegada. Compreendeu-se o quanto as decisões 

de escolhas refletem em dois polos; no conceito de domesticalização (fluência) e no de 

estrangeirização (resistência), tendo sido a estratégia de domesticalização, de fluência, 

priorizada na cultura tradutória anglo-americana, ao contrário de ser rejeitada e combatida, 

por gerar a invisibilidade do tradutor. 

Percebe-se, portanto, que se apreendeu a equivalência entre os textos no ato 

interpretativo dos tradutores que extraíram de cada leitura algo comprometido com o original 

e criativo. Essa captação de correspondência provê um suporte ao conceito de “normas”, ou 

seja, os padrões comportamentais adotados no ato de traduzir permearam-se de estratégias 

tradutórias conforme exposto nas passagens destacadas e apresentadas no quinto capítulo. 

Em princípio, evidenciou-se um grande número de léxico que não coincidia com os 

termos dicionarizados, observando-se, entanto, que a escolha lexical dos tradutores tenha sido 

empregada para minimizar dificuldade de leitura ao público-alvo. Grossman foi quem mais 

procurou manter o léxico em tom mais arcaico e latinizado, realçando sinais da época do 

romance, confirmando, portanto, sua valorização da língua portuguesa e, simultaneamente, 

um modo de apresentá-la revestida das características da sociedade de um dado período. 

Diversamente, Rabassa insere certa modelagem moderna na linguagem machadiana, e 

até mesmo na citação hamletiana presente na obra em estudo. Sua escolha lexical foi, na 

maioria das vezes, combinada com as convenções e usos de seu próprio tempo. Procede 

conforme a estratégia de fluência nos termos de Venutti. 

Apesar de empregar o inglês moderno, Rabassa manteve vários estrangeirismos. No 

Entanto, Grossman acolhia o recurso de explicação, muitas vezes bem subjetivo, como no 

exemplo “Não se compreende que um botocudo fure o beiço [...]” traduzido como “Nothing 

could be more ridiculous than the childish delight that savages take in piercing a lip…”; 

Rabassa, por sua vez, conserva a palavra “botocudo” e acrescenta “Indian”, retirando, desse 

modo, a ideia de estranhamento que o léxico poderia passar para o texto de chegada. Não 

sendo pleno de significado esse exemplo, muitos outros há, para se constatar o empenho do 

tradutor em amenizar a estranheza dos termos da língua portuguesa, revestindo-os de 

significativos conhecimentos culturais do povo brasileiro daquela época. 

Já Grossman ocupa-se mais de facilitar a leitura para o seu público-alvo. Essa 

estratégia de tradução proporciona ao texto um grau de domesticalização, apresentando a obra 
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do autor, Machado de Assis, mais visível, em que o significado reflete fundamentos lógicos 

do ato interpretativo.  

A duplicidade colocacional do texto de partida, em relação à palavra ou expressão 

adjetiva, intensifica o efeito de sentido e inova o discurso literário da obra de partida; 

estratégia esta não empregada pelos tradutores. Grossman tentou recriar essa técnica para 

expressar as mesmas nuances que o autor ousou transmitir ao seu leitor. Ao traduzir, por 

exemplo, “uma borborleta vadia ou faminta”, usa de criatividade, e reescreve “a vagrant 

butterfly or perhaps a hungry one”, em vez de usar o modo direto como faz Rabassa “a 

vagrant or hungry butterfly”.  

Da combinação das locuções e expressões idiomáticas, os tradutores transcenderam o 

plano estrutural para chegar às informações armazenadas na imagem que podia causar certo 

estranhamento, traduzindo-as, na maioria das vezes, por outras expressões correspondentes. 

Nesse aspecto, notou-se que Rabassa usou muitas expressões idiossincráticas e as traduziu, 

literalmente, destacando o traço de humor do autor. 

Por outro lado, Grossman utiliza um estilo idiossincrático do autor para incluir fatos 

históricos particulares da literatura brasileira na cultura da língua alvo, tendendo a preferir um 

registro mais explícito sempre que se depara com uma sequência verbal implícita e, com isso, 

acrescenta à sua tradução mais palavras que o texto machadiano. 

No capítulo “Parêntesis”, os aforismos foram traduzidos palavra por palavra, 

assumindo, então, serem de grande compreensão na língua inglesa, ou mesmo estarem 

impregnados de nuances culturais de conhecimento universal. Quando se trata de dialetos, 

existem algumas peculiaridades culturais na fala dos personagens humildes e dos 

afrodescendentes que não foram totalmente levadas em consideração por Rabassa, optando, 

assim, por não dar voz a esses grupos socioculturais. No texto de Grossman, as formas de 

tratamento “nhonhô”, “Sinhô”, características da fala dialetal da obra, foram mantidas, dando 

uma maior visibilidade à reescrita. 

Nesse mesmo enfoque, ao depararem com uma fala que divergia da linguagem da 

norma culta, principalmente com relação à sintaxe, os tradutores não deixavam sobressair esse 

falar cultural. Optavam pela linguagem padrão. 

Com relação à ironia encontrada no uso semântico ou sintático, estabelecida no 

contexto da obra em estudo, pode-se constatar que os tradutores não praticaram nenhuma 

estratégia que pudesse facilitar as conjecturas contextuais desejadas por Machado de Assis. 

Não houve tentativa de adaptar a fala irônica às convenções da língua inglesa. Ou seja, não 

precisaram introduzir mudanças significativas, para conseguirem manter a ironia. Todavia, 
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vale ressaltar que Rabassa optou por empregar certa modernidade na linguagem. Talvez, por 

prever que o léxico mais arcaico pudesse comprometer a interpretação imediata do contexto 

irônico. Em um dos trechos, Grossman adotou um registro mais formal, e inseriu uma 

expressão com função enfática, para que o público-alvo pudesse perceber melhor o tom 

irônico, como “[...] nada mais interessante para um moribundo.” por [...] “nothing, of course, 

could be more interesting to a dying man.” Além disso, observou-se que Rabassa, em uma das 

passagens analisadas, procurou reescrever o estilo machadiano, revelador da fala irônica, de 

modo mais próximo da língua inglesa. 

Os tradutores tentaram manter uma configuração semelhante à do texto machadiano. 

Tudo com relevante significado, pois se sabe que o autor revestiu seus escritos de elementos 

que asseguram um humor universal, comprometido com o mesmo conhecimento de natureza 

sociocultural de variadas comunidades interpretativas. 

Da análise das duas traduções, observa-se que os tradutores procuraram ser 

conscienciosos com o estilo do autor. Ao reescreverem a estética machadiana, cada um 

desenvolveu sua tarefa a partir das múltiplas interpretações, mas sem deixar de apresentar 

algumas extraordinárias passagens bem aproximadas, ou mesmo semelhantes àquelas do texto 

de partida. 

Há de se ressaltar que Grossman tendeu a priorizar, na sua escritura, a explicação, 

realçando muitas informações, inclusive de situações contemporâneas sobre o significado, 

mantendo, desse modo, uma atmosfera reflexiva na escrita, por meio de uma linguagem 

explícita, intensa, sobre o que Machado de Assis tinha intenção de escrever. 

Esse pressuposto ou estrutura proporcionou justificar a estratégia tradutória de 

Grossman como soberano de um discurso que se estabeleceu como produção poética própria e 

mais livre, contrastando com a de Rabassa com outro mais direto e formal, dirigido a um 

público mais acadêmico. Todavia, ambos não deixaram de apresentar uma modalidade 

criativa repleta de inovação, que revitalizou a linguagem machadiana. 

Cada tradutor alcançou, com sua interpretação, as estratégias adotadas em estreita 

formação com a postura tomada diante dos fenômenos linguísticos extraídos de sua leitura, 

induzida pelas convenções e pelos usos da época e produzidos pelas experiências vivenciadas. 

Diante disso, presume-se que os tradutores não foram neutros nem desvinculados da criação 

do objeto, mas sim escritores responsáveis pela produção de significados que consolidou a 

transformação do texto original.  

Desse fato, fica a necessidade de ser refeito em períodos menores, um novo texto para 

as Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois o fascínio das teorizações e os questionamentos 
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na obra em estudo resultarão em outras estratégias tradutórias alternativas para a estruturação 

da complexa rede linguística e extralinguística que envolve as trocas culturais que não deixam 

de estar inseridas no tempo presente, no novo. 

De fato, dessa transformação, pode-se garantir que, apesar de ser o ato tradutório 

efêmero, dele emana uma categoria derivada que se confirma, sobretudo, nas atividades de 

leituras absolutas, potencialmente infindas, e que, cada vez mais, a partir da legitimidade da 

tradução, em modelos diversos de reescrita, hão de se manter vivos os grandiosos clássicos. 
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ANEXO A - Prefácio “Translator’s Introduction” – Wi lliam L. Grossman 

 
 
Translator’s Introduction  
 
 
For all his restraint and good humour, Machado de Assis hurls at his readers a fierce 

challenge, unrecognized by many, offensive to some, a joy to those who are strong enough to 
accept it. The challenge lies in Machado’s vast iconoclasm, which is likely to involve 
destruction of the reader’s own icons. In his best work, Machado is perhaps the most 
completely disenchanted writer in occidental literature. Sceptics generally destroy certain 
illusions in order to cling to others. Machado rejects everything mundane. 

The present novel sets forth Machado’s pessimism with a fastidious minuteness that 
leaves the reader only two alternatives: to reject Machado or, witch Machado, to reject the 
world. The latter alternative still permits affirmation of certain supramundane values which 
Machado does not touch. Many religious persons regard agnostic Machado as a great writer – 
perhaps because, by destroying so many false gods, he leaves room for none but the true. 

Braz Cubas, the protagonist of this novel, is spiritually and psychologically a very 
ordinary man. Machado endows him witch wealth, good looks, and health, doubtless to avoid 
dwelling upon the frustration occasioned by the lack of these characteristics. For Machado has 
more esoteric game in mind than the sources of unhappiness that everyone recognizes as such. 
Braz’s pursuits embrace sex, politics, philosophy, even doing good. Yet in the final chapter, 
when he comes to calculate the net profit in his life, he finds it to be zero – until he 
remembers that, having had no children, he has handed on to no one the misery of human 
existence. And so, he concludes, he is a little ahead of the game, a small winner. 

The abject and ironic pessimism of the book is based on nature’s indifference and 
man’s egoism. Indeed, virtually all of Braz’s interests can be reduced to one: the affirmation 
of Braz. In the other two of Machado’s three great novels – Quincas Borba (1892) and Dom 
Casmurro (1900), Machado emphasizes a third factor, which is perhaps implicit in egoism: 
the indifference of the human environment to the individual’s welfare. Braz Cubas betrays 
himself; the chief character in Dom Casmurro is betrayed by the indifference (to him) of his 
wife and of his friend. A commonplace triangle becomes, in Machado’s hands, a tragedy of 
the frustration of a sensitive man’s love by the ruthless but natural lust of two stronger 
persons. In a sense, the human environment takes on much of the aspect ofe the physical 
environment, leaving the individual without recourse. 

More than twenty books and innumerable shorter essays have been written about 
Machado. Much of this literature is directed to the solution of two problems: how Machado 
came to acquire his pessimism and how he managed to develop a lively, classic taste in the 
midst of the prevailing romanticism. The known events in his life leave much to be explained. 

Joaquim Maria Machado de Assis was born in 1839 in Rio de Janeiro, the son of a 
mulatto house painter and a white woman from Portugal. His mother died in his early 
childhood, and he was raised by the Kindly mulatto woman whom his father then married. 
Some of his time was spent in the aristocratic old house of his wealthy godmother. Machado 
went to elementary public school, which in Brazil offers at most a five-year course. His 
Widowed stepmother took a job as cook in a girls’ school, and Machado probably listened in 
on classes. He learned French from a neighboring French baker. 

In adolescence, if not even earlier, Machado determined to become a man of letters. 
He kept himself in a literary milieu, working as typesetter and proofreader, making literary 
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friends, and always writing. His collected (although not quite complete) works total 31 
volumes. Machado tried his hand at almost every literary form: epic poetry, lyric poetry, 
drama, criticism, short stories, novels, journalistic commentary. But his fame now rests upon 
the three novels here mentioned, about thirty of more than one hundred short stories, and two 
or three short poems, one of them an amazingly skilful translation of Poe’s Raven. 

Most of Machado’s fiction prior to 1879 was in the popular romantic tradition. In that 
year his health, never robust, broke down so severely that he was forced to spend some 
months in a health resort. There he appears to have determined to free himself from literary 
conventions alien to his personality. The first fruit of this determination was the present novel, 
published in 1880. Dictated to his wife – some critics maintain that the process of dictation is 
manifest in the style – it represents a turn not only from romanticism to a sort of 
psychological realism but also from French influences to English and had become something 
of a literary Anglophile. 

The book greatly enhanced Machado’s already secure reputation. Before long, critical 
opinion established him as Brazil’s leading man of letters. The Brazilian Academy of Letters 
unanimously elected Machado its president, a title that he held from the founding of the 
Academy in 1897 till his death in 1908. 

In 1869 Machado married a white woman five years his senior, a cultured Portuguese 
who lived witch him in what appears to have been complete harmony and devotion; she died 
in 1904. They had no children. 

Through most of his life he worked as a public official – a bureaucrat, we should say – 
for it was almost impossible to earn a living as a writer. Epileptic, myopic, rickety, Machado 
had both the shyness and the intense need for companionship so often found in sickly persons. 
Among his friend one notes in particular the brilliant diplomat Joaquim Nabuco. Another 
friend – Ruy Barbosa, Brazil’s great liberal statesman – delivered Machado’s funeral oration. 
Symptomatic of the general unwillingness to grasp Machado’s central thought is the 
resemblance of the tone of Barbosa’s florid speech to that of the burlesque funeral oration in 
Chapter i of the present book. 

In all this, there is little to guide one to a solution of the basic problems about 
Machado. His poor health may have been in part responsible for the Machadian irony, but it 
cannot account for – rather it makes all the more unaccountable – his rejection of the 
superman; there are surely Nietzchean elements in Quincas Borba’s philosophy, which 
Machado ridicules in the latter part of this book. As for the source of Machado’s classic taste, 
implicit in his rejection of false models and explicit in some of his critical writings, we are 
even more at sea and can hardly avoid reliance upon undiscovered, possibly undiscoverable, 
subjective factors. 

Some of Machado’s works have been translated German, French, Italian, and Spanish. 
In English there are only three short stories, in an anthology, long out of print, by Isaac Gold-
berg; however, future publication of a translation of Dom Casmurro has been announced. 
Without denying the tragic power of Dom Casmurro, the present translator chose Epitaph of a 
Small Winner because the creative release of Machado’s inhibited (by compliance with 
romantic conventions) sentiments makes it the liveliest and most inventive of this novels and 
because, as a cogent and nearly complete statement of Machado’s attitude, it provides a 
suitable introduction to his work. 

A few words at this point about the text will avoid a superfluity of editorial intrusions. 
Those that cannot be avoided are in every case the translator’s. 

With respect to monetary units, if the reader will think of a conto (one thousand 
milreis, i.e. one million reis), in the period covered by the narrative, as the equivalent of about 
five hundred dollars, he will be near enough to the truth for literary purposes. A crusade was 
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four hundred reis. The value of the dobra, a Portuguese coin, varied considerably, but the 
context generally suggests its value closely enough to give the sense of the passage. 

‘Nhonhô’ (applied to Virgilia’s son and to Braz) and ‘Yayá’ (applied to Virgilia) were 
cammon nicknames for male and female children, respectively, of well-to-do families. 

Except where the context indicates otherwise, places named are districts and suburbs 
of Rio de Janeiro. 

 
Non-Portuguese words used by Machado have been retained, untranslated, except that 

the English word ‘luncheon’ has been changed to ‘afternoon snack’ (Chapter 73), which is 
what it meant to Machado and his public. 

 

1952 

William L. Grossman 
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ANEXO B - Prefácio - Foreword – Susan Sontag 

 
Foreword: Since it is only a completed life that reveals its shape and whatever 

meaning a life can have, a biography that means to be definitive must wait until after the 
death of its subject. Unfortunately, autobiographies can’t be composed under these ideal 
circumstances. And virtually all the notable fictional autobiographies have respected the 
limitation of real ones, while conjuring up a next-best equivalent of the illuminations of death. 
Fictional auto-biographies, even more often than real ones, tend to be autumnal undertakings: 
an elderly (or, at least, loss-seasoned) narrator, having retired from life, now writes. But, close 
as old age may bring the fictive autobiographer to the ideal vantage point, he or she is still 
writing on the wrong side of the frontier beyond which a life, a life story, finally makes sense. 

I know only one example of that enthralling genre the imaginary autobiography witch 
grants the project of autobiography its ideal – as it turns out, comical-fulfillment, and that is 
the masterpiece called Memórias póstumas de Brás Cubas (1880), known in English by the 
rather interfering title Epitaph of a Small Winner. In the first paragraph of chapter “The Death 
of the Author”, Bras Cubas announces gaily: “I am a deceased writer not in the sense of one 
who has died and is now writing”. Here is the novel’s first, framing joke, and it is about the 
writer’s freedom. The reader is invited to play the game of considering that the book in hand 
is an unprecedented literary feat. Posthumous reminiscences… written in the first person. 

Of course, not even a single day, much less a life, can ever be recounted in its entirety. 
A life is not a plot. And quite different ideas of decorum apply to a narrative constructed in 
the first person and to one in the third person. To slow down, to speed up, to skip whole 
stretches; to comment at length, to withhold comment-these done as an “I” have another 
weight, another feel, than when said about or on behalf of someone else. Much of what is 
affecting or pardonable or insufferable in the first person would seem the opposite if uttered in 
the third person, and vice versa: an observation easily confirmed by reading aloud any page 
from this book first as it is, a second time with “he” for “I”. (To sample the fierce difference 
within the codes governing the third person, then try substituting “she” for “he”.) There are 
registers of feeling, such as anxiety, that only a first-person voice can accommodate. And 
aspects of narrative performance as well: digressiveness, for instance, seems natural in a text 
written in the first person, but a sign of amateurism in an impersonal, third-person voice. Thus, 
any piece of writing that features an awareness of its own means and methods should be 
understood as in the first person, whether or not the main pronoun is “I”. 

To write about oneself – the true, that is, the private story – used to be felt to be 
presumptuous, and to need justifying. Montaigne’s Essays, Rousseau’s Confessions, 
Thoreau’s Walden, and most of the other spiritually ambitious classics of autobiography have 
a prologue in which the author directly addresses the reader, acknowledging the temerity of 
the enterprise, evoking scruples or inhibitions (modesty, anxiety) that had to be overcome, 
laying claim to an exemplary artlessness or candor, alleging the usefulness of all this self-
absorption to others. And, like real autobiographies, most fictional autobiographies of any 
stylishness or depth also start with an explanation, defensive or defiant, of the decision to 
write the book the reader has just begun-or, at least, a flourish of self-deprecation, suggesting 
an attractive sensitivity to the charge of egotism. This is no mere throat-clearing, some polite 
sentences to give the reader time to be seated. It is the opening shot in a campaign of 
seduction in witch the autobiographer tacitly agrees that there is something unseemly, brazen, 
in volunteering to write at length about oneself-exposing oneself to unknown others without 
any evident interest (a great career, a great crime) or without some documentary ruse, such as 
pretending that the book merely transcribes existing private papers, like a journal or letters, 
indiscretions originally destined for the smallest, friendliest readership. With a life story 
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offered straight out, in the first person, to as many readers as possible (a “public”), it seems 
only minima prudence as well as courtesy for the autobiographer to seek permission to begin. 
The splendid conceit of this book, that these are memoirs written by someone who is dead, 
just puts an additional spin on this regulatory caring about what the reader thinks. The 
autobiographer can also profess not to care. 

Actually, writing from beyond the grave has not relieved this narrator from showing 
an ostentatious amount of concern about the reception of his work. His mock-anxiety is 
embodied in the very form, the distinctive velocity of the book. It is in the way the narrative is 
cut and mounted, its stop-and-start rhythms: one hundred sixty chapters, several as brief as 
two sentences, few longer than two pages. It is in the playful directions, usually at the 
beginning or end of chapters, for the best use of the text. (“This chapter is to be inserted 
between the first two sentences of chapter 129.” “Please note that this chapter is not intended 
to be profound.” “But let us not become involved in psychology,” et cetera.) It is in the pulse 
of ironic attention to the book’s means and methods; the repeated disavowal of large claims 
on the reader’s emotions (“I like jolly chapters”). Asking the reader to indulge the narrator’s 
penchant for frivolity is as much a seducer’s ploy as promising the reader strong emotions and 
new knowledge. The autobiographer’s suave fussing over the accuracy of his narrative 
procedures parodies the intensity of his self-absorption. 

Digression is the main technique for controlling the emotional flow of the book. The 
narrator, whose head is full of literature, shows himself adept at expert descriptions-of the 
kind flattered with the name of realism-of how poignant feelings persist, change, evolve, 
devolve. He also shows himself understandably beyond all that by the dimensions of the 
telling: the cut into short episodes, the ironic, didactic overviews. This oddly fierce, avowedly 
disenchanted voice (but then what else should we expect a narrator who is dead to be?) never 
relates an event without drawing some lesson from it. Chapter 133 opens: “The episode serves 
to illustrate and perhaps amend Helvetius’ theory that…” Begging the reader’s indulgence, 
worrying about the reader’s attentiveness (Does the reader get is? Is the reader amused? Is the 
reader becoming bored?), the autobiographer continually breaks out of his story to invoke a 
theory it illustrates, to formulate an opinion about it-as if such moves were needed to make 
the story more interesting. Bras Cuba’s Socially privileged, self-important existence is, as 
such lives often are, starkly uneventful; the main events are those which did not happen or 
were judged disappointing. The rich production of witty opinions points to the emotional 
poverty of the life, by exhibiting the narrator as seeming to sidestep the conclusions he might 
be drawing. The digressive method also generates much of the book’s humor, starting with 
the very disparity between the life (modest in events, subtly articulated) and the theories 
(portentous, blunt) which the narrator invokes. 

The Life and Opinions of Tristram Shandy is of course the principal model for these 
savory procedures of reader awareness. The method of the tiny chapters and some of the 
typographical stunts, as in chapter 55 (“The Venerable Dialogue of Adam and Eve”) and 
chapter 139 (“How I Did Not Become a Minister of State”), recall the whimsical narrative 
rhythms and pictographic witticisms of Tristram Shandy. That Bras Cubas begins his story 
after his death, as Tristram Shandy famously begins the story of his consciousness before he 
is born (at the moment of his conception) – that, too, seems a homage to Sterne by Machado 
de Assis. The authority of Tristram Shandy, published in installments between 1759 and 1767, 
on a writer born in Brazil in the nineteenth century should not surprise us. While Sterne’s 
books, so celebrated in his lifetime and shortly afterward, were being reassessed in England as 
too peculiar, occasionally indecent, and finally boring, they continued to be enormously 
admired on the Continent. In the English-speaking world, where in this century Sterne has 
again been thought very highly of, he still figures as an ultra-eccentric, marginal genius (like 
Blake), who is most notable for being uncannily, and prematurely, “modern.” When looked at 
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from the perspective of world literature, however, he may be the English-language writer who, 
after Shakespeare and Dickens, has had the greatest influence; for Nietzsche to have said that 
his favorite novel was Tristram Shandy is not quite as original a judgment as it may seem. 
Sterne has been an especially potent presence in the literatures of the Slavic languages, as is 
reflected in the centrality of the example of Tristram Shandy in the theories of Shklovsky and 
other Russian formalists from the 1920S forward. Perhaps the reason so much commanding 
prose literature has been issuing for decades from Central and Eastern Europe as well as from 
Latin America is not that writers there have been suffering under monstrous tyrannies and 
therefore have had importance, seriousness, subjects, relevant irony bestowed on them (as 
many writers in Western Europe and the United States have half enviously concluded) but 
that these are the parts of the world where for over a century the author of Tristram Shandy 
has been the most admired. 

Machado de Assis’s novel belongs in that tradition of narrative buffoonery – the 
talkative first-person voice attempting to ingratiate itself with readers which runs from Sterne 
through, in our own century, Natsume Sõseki’s I Am a Cat, the short fiction of Robert Walser, 
Svevo’s Confessions of Zeno and As a Man Grows Older, Hrabal’s Too loud a Solitude, much 
of Beckett. Again and again we meet in different guises the chatty, meandering, compulsively 
speculative, eccentric narrator: reclusive (by choice or by vocation); prone to futile obsessions 
and fanciful theories and comically designed efforts of the will; often an autodidact; not quite 
a crank; though sometimes driven by lust, and at least one time by love, unable to mate; 
usually elderly; invariably male. (No woman is likely to get even the conditional sympathy 
these ragingly self-absorbed narrators claim from us, because of expectations that women be 
more sympathetic, and sympathizing, than men; a woman with the same degree of mental 
acuity and emotional separateness would be regarded as simply a monster.) Machado de 
Assis’s valetudinarian Bras Cubas is considerably less exuberant than Sterne’s madcap, 
effusively garrulous Tristram Shandy. It is only a few steps from the incisiveness of 
Machado’s narrator, with his rueful superiority to the story of his own life, to the plot malaise 
that characterizes most recent fiction in the form of autobiography. But storylessness may be 
intrinsic to the genre-the novel as autobiographical monologue-as is the isolation of the 
narrating voice. In this respect the post-Sternean anti-hero like Bras Cubas parodies the 
protagonist of the great spiritual autobiographies, who is always profoundly, not just by 
circumstances, unmarried. It is almost a measure of an autobiographical narrative’s ambition: 
the narrator must be, or be recast as, alone, a solitary, certainly without a spouse, even when 
there is one; the life must be unpeopled at the center. (Thus, such recent achievements of 
spiritual autobiography in the guise of a novel as Elizabeth Hardwick’s Sleepless Nights and 
V. S. Naipaul’s The Enigma of Arrival leave out the spouses who were actually there.) Just as 
Bras Cubas’s solitariness is a parody of a chosen or a emblematic solitude, his release through 
self-understanding is, for all its self-confidence and wit, a parody of that sort of triumph. 

The seductions of such a narrative are complex. The narrator professes to be worrying 
about the reader – whether the reader gets it. Meanwhile, the reader can be wondering about 
the narrator – whether the narrator understands all the implications of what is being told. A 
display of mental agility and inventiveness which is designed to amuse the reader and 
purportedly reflects the liveliness of the narrator’s mind mostly measures how emotionally 
isolated and forlorn the narrator is. Ostensibly, this is the book of a life. Yet, despite the 
narrator’s gift for social and psychological portraiture, it remains a tour of the inside of 
someone’s head. Another of Machado’s models was a marvelous book by Xavier de Maistre, 
a French expatriate aristocrat (he lived most of his long life in Russia) who invented the 
literary micro-journey with his journey Around My Room, written in 1794, when he was in 
prison for dueling, and which recounts his diagonal and zigzag visits to such diverting sites as 
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armchair, the desk, and the bed. A confinement, mental or physical, that is not acknowledged 
as such can make a very funny story as well as one charged witch pathos. 

At the beginning, in a flourish of authorial self-knowingness that graciously includes 
the reader, Machado de Assis has the autobiographer name the eighteenth-century literary 
models of his narrative witch the fallowing somber warning: 

 
It is, in truth, a diffuse work, in which I, Bras Cubas, if indeed I have adopted 

the free form of a Sterne or of a Xavier de Maistre, have possibly added a certain 
peevish pessimism of my own. Quite possibly. The work of a man already dead. I 
wrote it with the pen of Mirth and the ink of Melancholy, and one can readily 
foresee what may come of such a union. 

 
However modulated by whimsy, a vein of true misanthropy runs through the book. If 

Bras Cubas is not just another of those repressed, desiccated, pointlessly self-aware bachelor 
narrators who exist only to be seen through by the full-blooded reader, it is because of his 
anger-which is by the end of the book full-out, painful, bitter, upsetting. 

The Sternean playfulness is lighthearted. It is a comic, albeit extremely nervous, form 
of friendliness with the reader. In the nineteenth century this digressiveness, this chattiness, 
this love of the little theory, this pirouetting from one narrative mode to another, takes on 
darker hues. It becomes identified with hypochondria, witch erotic disillusionment, with the 
discontents of the self (Dostoevsky’s pathologically voluble Underground Man), with acute 
mental distress (the hysterical narrator, deranged by injustice, of Multatuli’s Max Havelaar). 
To natter on obsessively repetitively, used to be invariably a resource of comedy. (Think of 
Shakespeare’s plebian grumblers, like the porter in Macbeth; think of Mr. Pickwick, among 
other inventions of Dickens.) That comic use of garrulousness does not disappear. Joyce used 
garrulousness in a Rabelaisian spirit, as a vehicle of comic hyperbole, and Gertrude Stein, 
champion of verbose writing, turned the tics of egotism and sententiousness into good-natured 
comic voice of great originality. But most of the verbose first-person narrators in the 
ambitious literature of this century have been radically misanthropic. Garrulousness is 
identified with the baleful, aggrieved repetitiveness of senility (Backett’s prose monologues 
that call themselves novels) and with paranoia and unshakable rage (the novels and plays of 
Thomas Bernhard). Who does not sense the despair behind the loquacious sprightly musings 
of Robert Walser and the quirkily erudite, bantering voices in the stories of Donald Barthelme? 

Beckett’s narrators are usually trying, not altogether successfully, to imagine 
themselves as dead. Bras Cubas has no such problem. But then Machado de Assis was trying 
to be, and is, funny. There is nothing morbid about the consciousness of his posthumous 
narrator; on the contrary, the perspective of maximum consciousness-witch is what, wittily, a 
posthumous narrator can claim-is in itself a comic perspective. Where Bras Cubas is writing 
from is not a true afterlife (it has no geography), only another go at the idea of authorial 
detachment. The neo-Sternean narrative hijinks of these memoirs of a disappointed man do 
not issue from Sternean exuberance or even Sternean nervousness. They are a kind of antidote, 
a counterforce to the narrator’s despondency: a way of mastering dejection considerably more 
specialized than the “great cure, an anti-melancholy plaster, designed to relieve the 
despondency of mankind” that the narrator fantasizes about inventing. Life administers its 
hard lessons. But one can write as one pleases-a form of liberty. 

Machado de Assis was only forty-one when he published these reminiscences of a 
man who has died-we learn at the opening of the book-at sixty-four. (Machado was born in 
1839; he makes his creation Bras Cubas the posthumous autobiographer, a full generation 
older, born in 1805.) The novel as an exercise in the anticipating of old age is a venture to 
which writers of a melancholy temperament continue to be drawn. I was in my late twenties 
when I wrote my first novel, which purports to be the reminiscences of a man then in his early 
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sixties, a rentier, dilettante and fantasist, who announces at the beginning of the book that he 
has reached a harbor of serenity where, all experience finished, he can look back on his life. 
The few conscious literary references in my head were mostly French-above all Candide and 
Descartes’s Meditations; I thought I was writing a satire on optimism and on certain cherished 
(by me) ideas of the inner life and of a religiously nourished inwardness. (What was going on 
unconsciously, as I think about it now, is another story.) When I had the good fortune to have 
The Benefactor accepted by the first publisher to whom I submitted it, Farrar, Straus, I had the 
further good luck of having assigned to me as my editor Cecil Hemley, who in 1952, in his 
previous incarnation as the head of Noonday Press (recently acquired by my new publisher), 
had brought out this translation of Machado’s novel, which really launched the book’s career 
in English. At our first meeting Hemley said to me, not implausibly: I can see you have been 
influenced by Epitaph of a Small Winner. Epitaph of a what? By, you know, Machado de 
Assis. Who, I said. He lent me his copy and several days later I declared myself retroactively 
influenced. 

Although I have since read a good deal of Machado in translation, this book-the first 
of five last novels (he lived twenty-eight years after writing it) generally thought the summit 
of his genius-remains my favorite. I am told it is the one that non-Brazilians often prefer, 
although critics usually pick Dom Casmurro (1899). Now it is my turn to contribute to its life 
in English, in the form of a new Noonday paperback. I am astonished that a writer of such 
greatness does not yet place he deserves. Up to a point, the relative neglect of Machado 
outside Brazil may be no more mysterious than the neglect of another prolific writer of genius 
whom Eurocentric notions of world literature have marginalized: Natsume Sõseki. Surely 
Machado would be better known if he hadn’t been Brazilian and hadn’t spent his whole life in 
Rio de Janeiro – if he were, say, Italian or Russian, or even Portuguese. But the impediment is 
not simply that Machado was not a European writer. Even more remarkable than his absence 
from the stage of world literature is that he has been very little known and read in the rest of 
Latin America – as if it were still hard to digest the fact that the greatest author ever produced 
in Latin America wrote in the Portuguese, rather than the Spanish, language. Brazil may be 
the continent’s biggest country (and Rio in the nineteenth century its largest city) but it has 
always been the outsider country-regarded by the rest of South America, Hispanophone South 
America, with a good deal of condescension and often in racist terms. A writer from these 
countries is far likelier to know any of the European literatures or literature in English than to 
know the literature of Brazil, whereas Brazilian writers are acutely aware of Spanish-
American literature. Borges, the second greatest writer produced on that continent, seems 
never to have read Machado de Assis. Indeed, Machado is even less well known to Spanish-
language readers than to those who read him in English. Epitaph of a Small Winner was 
translated intro Spanish only in the 196os, some eighty years after it was written and a decade 
after it was translated (twice) into English. 

With enough time, enough afterlife, a great book does find its rightful place. And 
perhaps some books need to be rediscovered again and again. Epitaph of a Small Winner is 
probably one of those thrillingly original, radically skeptical books which will always impress 
readers with the force of a private discovery. It doesn’t seem much of a compliment to say 
that this novel, written more than a century ago, is-well, modern. Isn’t every work that speaks 
to us with an originality and lucidity we’re capable of acknowledging something we then 
want to conscript into what we understand as modernity? Our standards of modernity are a 
system of flattering illusions, which permit us to selectively colonize the past, as are our ideas 
of what is provincial, which permit certain parts of the world to condescend to all the rest. 
Being dead may stand for a point of view that cannot be accused of being provincial. Surely 
Epitaph of a Small Winner is one of the most entertainingly unprovincial books ever written. 



184 
 

And to love this book is to become a little less provincial about literature, about literature’s 
possibilities, oneself. 

Susan Sontag 

January 1990 
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ANEXO C – Prefácio “Warning: Deadly humor at work” – Enylton de Sá Rego 

 

Preface 

 

Warning: Deadly humor at work  

 

Dear Reader: 

 

If you have never heard of the nineteenth-century Brazilian writer Machado de Assis, 
this novel will afford you a triple surprise. You will be surprised by its form, its content, and 
the author’s strange originality behind these pages. 

The form of this novel is certainly unusual. As we are told at the outset, these memoirs 
are posthumous, albeit not in the usual sense of having been published after the death of their 
author. These are posthumous memoirs in a very literal sense: Brás Cubas, the memorialist, 
tells us in his preface “To the Reader” that he started writing his autobiography only after he 
died. If you accept this quite unconventional possibility for a work of fiction, you have here 
an extremely uncommon form of autobiography, written from beyond the grave, with all the 
advantages of perfect hindsight. 

Having lived his life to its very end, Brás Cubas supposedly knows the whole truth 
about it. Since he writes from this privileged point of view, we have the right to expect a 
highly organized compendium of the knowledge and wisdom acquired by Brás Cubas during 
his existence. If these memoirs are indeed the final confessions of a dead man, we can expect 
him to be deadly serious about the meaning of life. What we get instead is a digressive and 
fragmented account of an ordinary man’s experiences, an account in which an incredibly 
irreverent and facetious narrator chattily addresses his readers at every step, challenging us to 
make our own sense of the inconsistencies of his unheroic life. From his extremely detached 
point of view, Brás Cubas can tell us the blunt truth about his ordinary life, unmasking in the 
process most conventions of appropriateness he no longer has to obey. In doing so, he 
compels the reader to reconsider both these social conventions and the very meaning of life. 
Brás Cubas is serious about life, but in a peculiarly ludicrous way: his is indeed a deadly 
sense of humor. 

The book is broken up into 160 chapters, few containing more than three or four pages, 
and some made up of only one or two sentences. For example, Chapter CXXXVI in its 
entirety reads: “But, I’m either mistaken or I’ve just written a useless chapter”. Fittingly, the 
title of this chapter is “Uselessness”. Some readers will smile, finding it funny. Others will 
probably be annoyed, or judge the exercise clumsy and contrived, if not a good example of 
total uselessness, thus confirming the appropriateness of the chapter. If you are in the latter 
group, dear reader, your surprise will probably increase when you come upon portions of the 
novel containing no words at all, such as Chapter LV. 

Under the title “The Old Dialogue Between Adam and Eve,” a chapter is presented as 
a full-page conversation between a man and a woman. It starts with his asking her a question. 
After the give and take of a few more questions and answers, it reaches its climax with both 
man and woman using exclamations at the end of whatever it is they are saying to each other. 
Yet, the only elements we get of this verbal exchange are the question marks and the 
exclamation points; the whole dialogue is represented on the blank page by ellipses alone, or, 
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graphically speaking, by suspension points. Evidently, the reader is supposed to fill in the 
blanks, projecting into this dialogue his or her own ideas about the tenor of Adam and Eve’s 
intercourse. Here, as throughout this novel, the reader is invited to assume an active, creative, 
and critical role, a surprisingly modern approach for a novel written in the nineteenth century. 

This active role is sometimes challenging. Chapter CXXXIX, “How I Didn’t Get to Be 
Minister of State,” contains only a few blank lines. The reader, probably surprised by a short, 
empty chapter, may decide to go on to the fallowing chapter, CXL, “Which Explains the 
Previous One,” only to find these opening words: “There are things that are better said in 
silence. Unsuccessful ambitious people will understand it”. The suggestion is clear: if you 
want to understand the narrator’s silence in chapter CXXXIX, you will have to consider your 
own failures. For some readers, this may seem threatening, for we are reminded of our own 
frustrated ambitions for power, and nobody likes to acknowledge, however fleetingly, having 
ever been a loser. 

These narrative tricks were uncommon in the usually romantic or realist nineteenth-
century novels. Yet, they were not entirely new; English-language readers will be reminded of 
strategies employed by the eighteenth-century British writer Laurence Sterne in his still-
hilarious Tristram Shandy, and the narrator Brás Cubas himself acknowledges in a foreword 
to the reader that he appropriated Sterne’s “free-form” style for his memoirs. What is new, as 
he also warns the reader, is that to this usually comical form he will attach “a few fretful 
touches of pessimism” of his own. In an old-fashioned yet unforgettable metaphor, he tells us 
that he wrote his book with a playful pen, “a pena da galhofa”, the pen of irreverent laughter 
– suggesting that this would certainly make his work light and funny. But he immediately 
adds that the ink well in which he dipped his pen contained “a tinta da melancolia,” 
melancholy ink – thereby indelibly attaching to his laughter a more somber hue. This 
admixture of laughter and seriousness, intimately blended into the same thought or action, is 
an unusual and dangerous recipe for a novel: “one can readily foresee what may come of such 
a marriage,” he concludes. 

Brás Cubas is aware of the danger of mingling seriousness with amusement when 
vying for favorable public opinion. His book, he tells us, may have only five readers. Serious 
readers will probably dislike it, seeing in it only the pure fiction of a nonrealistic novel, while 
frivolous readers will not find in it the entertainment they crave. Thus, he adds, this book runs 
the risk of being deprived both of the pompous esteem of the serious and of the superficial 
infatuation of the frivolous. According to Brás Cubas, these are “the two main pillars” of 
public opinion. Some readers may be offended by his words. After all, seriousness is not 
always pompous, entertainment not always frivolous; and we readers, as an important part of 
public opinion, do not appreciate criticism from anyone, least of all a dead man. 

A historical interpretation will remind us that when Machado de Assis was writing this 
book in Brazil in 1880 the country was still a monarchy, slavery had not yet been abolished, 
and only a small fraction of the population – the elite – were literate. In such an unequal 
society, his few potential readers would tend to go along with the mores of their times, a 
morality based on favoritism, patronage, and its attendant hypocrisy. In such a society, as we 
can easily imagine, the main practical virtues had to be social conformity and the cultivation 
of appearances. So perhaps we can excuse Brás Cubas’ apparent insolence on the grounds that 
he is criticizing others, not us. 

Yet, some readers will not be convinced by this historical explanation, since our times 
do not seem to be that different, disrespecting public opinion remains a daring attitude. 
Conformity and cultivation of appearances are still considered sure recipes for success. 
Perception, public opinion, and “image-building” have arguably attained today the axiomatic 
status of political principle and even scientific dogma. By questioning accepted ideas, this 
book forces the perplexed reader to reexamine his or her own opinions, and ask him or herself: 
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When I read this book, should I laugh or should I cry? With its seriocomic questioning of 
conventional ideas, this book is a subtle antidote to the power we ascribe to public opinion 
and the accompanying cultivation of appearances. 

One of the conventions challenged by Brás Cubas is the traditional form of the novel 
itself. Nineteenth-century novels usually represent life through a convincing plot and a 
smooth and captivating narrative into which the reader is passively drawn and pulled along. In 
presenting to the reader the supposedly real-life actions and feelings of the characters, the 
author pretends to be absent from the text. Brás Cubas disrupts these realistic conventions 
with his frequent observations about his book and its style. In Chapter LXXI, for example, he 
makes a startling accusation: “the main defect of this book is you, reader.” As if to explain his 
shocking statement, he adds: “You’re in a hurry to grow old and the book moves slowly. You 
love direct and continuous narration…and this book and my style are like drunkards, they 
stagger left and right, they walk and stop, mumble yell, cackle, shake their fists at the sky, 
stumble and fall…” Displaying once more his self-conscious and self-deprecating sense of 
humor, Brás Cubas is clearly warning the readers-mostly those who are used to action-packed, 
fast-paced plots presented in straightforward narrative – that his book is indeed very different 
from a traditional nineteenth-century novel. His book is intended for readers who prefer 
“reflection” to “anecdotes”, despite Brás Cubas’ ironic comment to the contrary in Chapter IV. 
In this sense, these posthumous memories are a remarkably modern book. 

Other important conventions are also challenged in these memoirs. Critical readers 
will not miss the way in which, from the first chapter on, Brás Cubas ironically unveils the 
artificiality of the “pathetic fallacy” – the attribution of human feelings to inanimate nature – 
one of the basic artistic conventions of nineteenth-century romanticism still alive today in our 
culture. Describing his funeral, Brás Cubas tells us about the weather: it was raining – 
drizzling – and this fact of nature led one of his “last-minute faithful friends” to insert an 
“ingenious idea” into his eulogy, something like “nature appears to be weeping over the 
irreparable loss of one of the finest characters humanity has been honored with.” To this 
flourish Brás Cubas adds, in the next paragraph: “Good and faithful friend! No, I don’t regret 
the twenty bonds I left you”. 

This acerbic unmasking of the petty side of human motivations hiding behind a 
romantic convention does not mean, however, that these memoirs fallow the other dominant 
schools of art in the nineteenth century, realism and naturalism. Throughout his book, Brás 
Cubas parodies and ridicules realistic and naturalistic narrative methods, as for example in 
Chapter IX, “Transition,” where he starts by addressing the reader: “And now watch the skill, 
the art with which I make the greatest transition in this book. Watch.” After a few lines of 
logical ratiocination, he speaks directly to the reader again: “See? Seamlessly, nothing to 
divert the reader’s calm attention, nothing. So the book goes on like this with all of method’s 
advantage but without method’s rigidity”. By poking fun at the artistic strategies and 
conventions of his and even in some cases of our own times, by revealing the mechanisms 
used by writers in the construction of their plots and narratives, Brás Cubas’ voice is 
eminently satirical. 

The reader may have already identified this detached and irreverent narrator as a 
satirist, but may still find it hard to pinpoint the king of satire Brás Cubas is practicing. The 
two main satirical postures in our culture are well known and well established since the 
Romans: either the satirist is gentle and optimistic, telling the truth with a smile, like Horace, 
or he is austere and pessimistic, denouncing our human foibles with stern indignation, like 
Juvenal. Brás Cubas is neither. His self-conscious stance is always ambiguous and bittersweet, 
frequently parodic and self-deprecating, more akin to Woody Allen’s sense of humor than to 
the traditional satirical personae usually associated with the two great Roman writers. Horace 
and Juvenal, in their different ways, had a serious common goal: they used satire to moralize. 
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Unlike them, Brás Cubas is not a serious moralist, but a seriocomic persona; writing from 
beyond the grave, he places himself beyond morality. To some readers he may seem immoral. 
Many others, however, will see him as simply amoral, or rather as a questioner of established 
morality; these readers will accept the challenging reflections called forth by his constant 
questioning. To these readers, the strange form of this novel – the unusual form of this kind of 
satire – will be an invitation to a serious reexamination of the role played by chance in his and 
our own lives, of his and our hidden motives, of his and our own irrationality. 

So my first warning to the potential readers of this book is that its form will be 
surprising, and may even seem offensive to a “sensitive soul” (Chapter XXXIV), if you do 
not accept its amusing yet oftentimes dangerous challenges. 

The content will also come as a surprise. If we disregard the “extraordinary method” 
that allowed Brás Cubas to write his memoirs from beyond the grave, we note that the book is 
the story of an ordinary life. 

His great-great-grandfather was an honest worker who made his fortune as a farmer. 
His great-grandfather inherited everything, took a law degree in Portugal and became a 
politician. His father was a rich, ambitious, mediocre but imaginative man: he made up an 
aristocratic origin for the family. Brás Cubas was born at the beginning of the nineteenth 
century and grew up in a protected environment, pampered by his father. While still a 
teenager, he becomes involved with a courtesan who takes all she can from him. His father 
discovers the affair and sends him to study in Europe, from which he returns when his mother 
is on her deathbed. Through this last experience, he is introduced to the problem of life and 
death and becomes deeply depressed. He isolates himself from the world on a mountain top 
near Rio de Janeiro, where he discovers the voluptuousness of hypochondria and melancholy. 

Brás Cubas’ father pays him a visit, bringing an offer: a marriage of convenience, an 
arranged alliance that would bring him a successful political career. After some hesitation, he 
accepts the deal and leaves his retreat to meet his unknown fiancée. She soon dumps him for a 
more ambitious and assertive rival. Years later, they become lovers. Their long-lasting liaison 
is almost uneventful. They are finally forced to end their relationship when her husband is 
appointed to a high office in a faraway province. With no great effort or emotional strain, 
Brás Cubas attains worldly success and old age. 

At sixty-four, he has an idea that strikes him as brilliant and becomes an obsession: the 
invention of an antimelancholy poultice, a cure-all designed to relieve the despondency of 
mankind, a panacea that would bring him wealth and fame. In his obsessive dedication to his 
fixed idea, he neglects his health, catches pneumonia, and dies, and with him his idea. After 
his death, he decides to write his memoirs, exposing and emphasizing his mediocrity, with the 
frankness which, in his opinion, is “the prime virtue of a dead man”. 

This is a straightforward summary of the main events in this book. Brás Cubas’ 
narration of these same events, however, is anything but straightforward. As he has warned 
the reader, his book and his style, like drunkards, ramble incessantly. Moreover, he brings in 
an enormous number of references to other books, not always identifiable. 

The reader will easily identify some of his literary allusions, such as, for example, to 
the New Testament (Matthew, 7:3), when he describes the impact his obsession has had on 
his life: “God deliver you, dear reader, from a fixed idea; better a mote in your eye, better 
even a beam.” Most frequently, however, Brás’ allusions are encyclopedic, absorbing and 
incorporating many great passages of Western literature and history from ancient times to his 
contemporaries, as if his book were in itself an intertextual library, or the result of an active 
dialogue with other books, an active dialogue in a very real sense, since most of these 
allusions to other texts are not accurate quotations. Instead, they frequently deviate slightly 
from the original text. Some literary critics have suggested that these deviations were the 
result of the alleged fact that Machado de Assis quoted from memory, not always 
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remembering correctly the passage he was citing. The same argument – lack of memory – was 
used to explain Erasmus’ misquotations in his Praise of Folly and Robert Burton’s in his 
Anatomy of Melancholy, two books that belong in the same tradition of jestful encyclopedic 
erudition as these Posthumous Memoirs. 

It is not known whether Machado de Assis was acquainted with Burton’s Book, but he 
certainly knew the Praise of Folly, since he makes Brás Cubas quote it in Chapter CXLIX, 
and since he even wrote a parody of it, his “Praise of Vanity”. Moreover, in one of his short 
stories Machado de Assis justified this practice of slightly misquoting, explaining the 
difference between literal quotations – which simply invoke someone else’s authority – and 
the really artistic quotations – which creatively rewrite the quoted authors. 

In one of his pieces of literary criticism, Machado de Assis also discussed the subtle 
interplay between originality and appropriation of other texts, making use of an interesting 
culinary allegory: any writer has the right to look for “spices” in the work of any other writer, 
but the “final sauce” has to be of his or her own making. In these Posthumous Memoirs of 
Brás Cubas Machado de Assis gives a good example of the banquet he can serve to the reader. 
If the reader does not suffer indigestion and survives this exuberant and ironic display of 
encyclopedic erudition, he or she will be gratified, for the result is indeed humorous. 

These memoirs are humorous, but they are also serious, if we remember the 
seriocomic aspect of this kind of satire. Brás Cubas himself describes his book in Chapter IV 
as “a supinely philosophical work, of an unequal philosophy, now austere, now playful, 
something that neither builds nor destroys, neither inflames nor cools, and, yet, it is more than 
a pastime and less than an apostolate”. As a philosophy this does not seem to be very 
powerful, but it certainly is a good definition of art as practiced by Machado de Assis: more 
than mere pastime – since for him art is a serious human activity, but not so serious as to 
become preachy, since it should not be dogmatic. 

Some readers will identify in Machado de Assis’ unorthodox philosophy the old 
tradition of cynicism; others will probably see him as a radical skeptic; others still may 
recognize in his novels the presence of an old literary tradition called Menippean satire; some 
could even say that his novels, written in the nineteenth century, are more modern than many 
modern novels, and that they could even be considered postmodern. Whatever classification 
we choose, his is indisputably a position of unmitigated disbelief toward all philosophical 
systems and categorizations, some of which he deliberately mocks through one of this book’s 
characters, the philosophizing Quincas Borba. His medium, however, is not the well-reasoned 
philosophical or scientific treatise, but the lighter form of the novel. Since any novel 
presupposes a social context, other readers will probably enjoy what has been called 
Machado’s deceptive realism, a kind of realism that allegorically describes, in a very devious 
and disguised way, the social realities of nineteenth-century Brazil, or, in a still more indirect 
way, the reality of our own times. 

But who was this Machado de Assis, this strange nineteenth-century Brazilian writer? 
As I promised in my opening lines, this is the last surprise to the readers – the last, that is, 
before the best surprise, the book itself. 

Machado de Assis was born in 1839, in Rio de Janeiro. His father, a poor house 
painter, was the son of freed slaves. His mother was a servant from the Azores who worked in 
a wealthy household on the outskirts of the city. She died when her son was nine years old. 
Machado’s father was remarried to a poor black woman, and then died a few years later. 
Machado de Assis, therefore, grew up a poor, mulatto orphan, the grandson of slaves in a 
country where slavery would continue officially to exist until he was fifty years old. He had 
no formal education and probably never attended school. 

Machado also had some other problems: he was frail and shy, terribly myopic. He 
almost went blind at forty, and was epileptic. Despite all these social and personal 
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disadvantages, he acquired French and English, read voraciously in several languages, worked 
as a typesetter and journalist and from his youth onward dedicated his life to literature. At 
thirty-one, he married a Portuguese woman five years his senior. She died in 1904 and he, 
four years later. As founder and president of the Brazilian Academy of Letters, he was 
recognized as the most important and famous writer of his time. He wrote nine novels, a few 
plays and volumes of poetry, some literary criticism, many journalistic columns, and also 
published a few excellent translations from French and English. 

Some literary critics, both in Brazil and abroad, have tried to explain Machado’s 
production in terms of his biological and psychological history. Some have suggested that he 
wrote in a fragmented style because he stuttered. Others have focused on the influence of his 
epilepsy and his eye problems on his approach to life and literature. Others still have 
suggested that his racial origins determined the content of his literary production. 

This search for an ultimate scientific cause for Machado’s literary genius is ironic, 
given his radically skeptical views of all-encompassing explanations of human behavior, 
especially those of the reductionist kind. Whatever the reason for his greatness, it is surprising 
that a man who was born in poverty, had no formal education, and faced so many physical 
and social disadvantages was able to become such an impressive writer. His novels – and 
most of all these Posthumous Memoirs of Brás Cubas – have been admired, studied, analyzed, 
and even carefully dissected by many critics, some very sympathetic and some less so. But 
even those who are not amused by his style and his message do not deny his importance for 
Brazilian and world literature. 

But I fear this introduction is becoming too long. As Brás Cubas himself says in his 
first words to the reader, “the best prologue is the one that says the fewest things or which 
tells them in an obscure and truncated way…The work itself is everything.” 

So you have been warned, dear potential reader of this book: enjoy it, but beware, 
because there is in it some deadly humor at work. 

__Enylton de Sá Rego 

 


