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Assim, o  outro não é algo que está fora e se opõe ao eu —  e 

esse outro pode ser uma pessoa, um autor, uma tradição 

estrangeira —; o outro é matéria com a qual se constitui a 

dicção machadiana, fundada sobre a contradição.  

    Hélio de Seixas Guimarães 

 

 A leitura de um poema de Machado de Assis, publicado em 16 de fevereiro de 1888 na 

Gazeta de Notícias, pode suscitar impressão distinta do que — convencionalmente — 

associa-se à dicção literária daquele escritor brasileiro. O bruxo do Cosme Velho, em uma 

orientação genuína e geneticamente dialógica do discurso, articulou contradições culturais 

polifônicas que fundaram uma literatura única e responsiva na literatura nacional. Ao ter 

“sobretudo a possibilidade de ser reinterpretada à medida que o tempo passa" (CANDIDO, 

2007, p. 65), a obra machadiana se contraria frequentemente, a partir das interpretações 

àquela patente: sua nota composicional harmoniza-se e desafina-se em diálogo variado para 

equacionar estética e historicamente a cultura, o cotidiano e a vida do país. Em uma sorte de 

polivalência literária universal, a arte machadiana se dirige à cada nova época que surge, 

recordando dos tempos passados um recado importante para o futuro. 

 O poema apresentado a seguir — pertencente a um conjunto literário estudado com 

menor frequência pela crítica machadiana, e curiosamente classificado como crônica — 

permite vislumbrar a relação dialógica e carnavalizada na construção verbal do discurso 

artístico do autor. Para a formulação de nossas hipóteses, serão trabalhados os conceitos 

fundamentais de dialogismo, essência do pensamento bakhtiniano, a sátira menipeia, paródia, 

carnavalização e os elementos da construção formal de gêneros literários correntes em 

Machado, que permitiram uma construção de um discurso que culmina em polifonia literária. 

Tais conceitos, pela natureza peculiar que os concebeu Bakhtin, relacionam-se mútua, 

complexa e dependentemente. 
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  Partamos, pois, para a leitura do texto para, em seguida, erigirmos algumas hipóteses 

de orientação dialógica sobre a produção literária de Machado: 

 

N.° 47 

16 DE FEVEREIRO DE 1888. 

 

Voilà ce que l'on dit de moi 

Dans la “Gazette de Hollande”. 

 

Talvez o leitor não visse, 

Entre editais publicados, 

Uma boa gulodice? 

Abra esses beiços amados. 

 

Vamos, não tenha vergonha, 

Estenda agora a lingüinha, 

Para que esta mão lhe ponha 

Sobre ela esta cocadinha. 

 

Disse nesse documento 

A câmara que é vedado 

Usar o divertimento 

Entrudo, como é chamado. 

 

Impôs as palavras duras  

Do parágrafo e artigo 

Do código de posturas, 

Código já meio antigo. 

 

A mim disse que a pessoa 

Que outras pessoas molhasse, 

Fosse a água má ou boa 

Que das seringas jorrasse, 

 

Incorreria na multa 

De uns tantos mil-réis taxados, 

E não ficaria inulta, 

Se os não desse ali contados. 

 

Porque iria nesse caso 

Pagar suas tropelias 

Na cadeia, por um prazo 

De (no mínimo) dois dias. 

 

E as laranjas, que se achassem 

Na rua ou na estrada à venda, 

Mandava que se quebrassem, 

Como execrável fazenda. 

 

Laranja, bem entendido, 

Laranja, própria de entrudo, 

Um globo de cera, enchido 

Com água... às vezes, com tudo. 

 

Ora, se o leitor compara 

A exemplar compostura 

Do povo (exemplar e rara) 

Com o dizer da postura; 



 

Se adverte que uma só pinga 

De água não caiu na gente, 

Que não houve uma seringa 

Para acudir a um doente; 

 

Que o belo colo das damas 

Não viu o gesto brejeiro 

De apagar-lhe internas chamas 

Quebrando um limão de cheiro; 

 

Conclui logo que a cidade 

Obedece, antes de tudo, 

A si (porque a edilidade 

É ela) e deixou o entrudo. 

 

Porém eu, que vi, em todos  

Os anos, isto na imprensa, 

Já desde o tempo dos godos  

(João, com tua licença!); 

 

E que, apesar de postura, 

Vi seringas respeitáveis  

De água cheirosa e água pura, 

Terríveis e inopináveis; 

 

Crioulas e molequinhos 

Carregando em tabuleiros  

Prontinhos e arrumadinhos 

Infindos limões de cheiro; 

 

Eu diversamente opino, 

E digo que a lei se engana, 

Se cuida ter no destino 

Alguma ação soberana. 

 

Recorda a mosca pousada 

Na carroça, diz a fama, 

Que, ao vê-la desatolada, 

Cuidou tirá-la da lama. 

 

Não, amiga lei. O entrudo 

Desapareceu um dia 

Entre calções de veludo, 

Carnavalesca folia. 

 

Reapareceu mais tarde; 

Vingou por bastantes anos, 

Com estrondo, com alarde, 

Triunfos grandes e ufanos. 

 

Chega a polícia de novo 

E desterra o velho entrudo; 

Troca de brinquedo o povo, 

Fica somente veludo. 

 

Mas quando houverem passado 

O tempo e a policia, a ponta 

Da orelha do desterrado 

Entre bisnagas aponta. 



 

E porque legem habemus, 

Seja branda ou seja dura, 

Anualmente veremos 

A mesma inútil postura. (ASSIS, 2008, p. 792 - 794). 

 

 Ao longo das vinte e três quadras do poema, o leitor se depara com uma situação 

inusitada: o discreto Machado de Assis, o consagrado e sóbrio romancista e fundador da 

Academia Brasileira de Letras, teria escrito um poema em tom de "carnavalesca folia", em 

uma forma oral e popular, versando sobre um tema prosaico e cotidiano: o carnaval. Não são 

mais protagonistas os versos clássicos dos quais o escritor lançara mão nos livros de poesia 

romântica ou parnasiana (Crisálidas e Ocidentais, a título de contestável exemplo). Aqui no 

poema, bem como na maior parte dos outros textos que compõe a Gazeta de Holanda, o eu-

lírico (eu-paródico?) se vale de metros populares ao ouvido brasileiro: redondilhas.  

 O poema inteiro é construído, ao leitor, com vivas imagens do carnaval e das 

brincadeiras vividas no entrudo: " Talvez o leitor não visse,/ Entre editais publicados,/ Uma 

boa gulodice?/ Abra esses beiços amados./ Vamos, não tenha vergonha,/ Estenda agora a 

linguinha,/ Para que esta mão lhe ponha/ Sobre ela esta cocadinha." A cosmovisão 

carnavalesca dá a base pela qual se guiam as quadras. Daí surge a relação com o carnaval e a 

carnavalização. 

 Para Bakhtin (2008; 2010a), a carnavalização é, grosso modo, o processo pelo qual os 

gêneros literários se conjugam a uma profunda relação com o folclore carnavalesco: 

impregnam-se de uma cosmovisão carnavalesca que os particulariza e coloca- lhes a imagem 

e a palavra numa relação especial com a realidade. A literatura carnavalizada é aquela que " 

[...] direta ou indiretamente, através de diversos elos mediadores, sofreu a influência de 

diferentes modalidades de folclore carnavalesco (antigo ou medieval)" (BAKHTIN, 2010a, p. 

122). Daí vem a alegre relatividade da cosmovisão carnavalesca que debilita e enfraquece 

qualquer tipo de dogmatismo, contrariando-se ao monologismo oficial da lei: "E porque 

legem habemus,/ Seja branda ou seja dura,/ Anualmente veremos/ A mesma inútil postura." 

  Em Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais, Bakhtin reconsidera a interpretação do risível na obra renascentista do escritor 

francês (e para além daí) e elucida as perspectivas originais e de alto nível literário deste. Para 

Bakhtin, a visão carnavalesca de mundo (e de vida) teve papel decisivo nas visões do homem 

da Idade Média (e também do Renascimento): “O carnaval é a segunda vida do povo, baseada 

no princípio do riso. É a sua vida festiva.” (BAKHTIN, 2008, p. 7). O poema trazido de 



Machado é marca dessa cosmovisão, embora não encerre os problemas circunscritos ao 

texto.2. 

 Machado, para o jornal do qual se retirou o poema, escrevia sob o pseudônimo de 

Malvolio; ou, como no caso do presente texto, não deixava assinatura autoral. Uma vez que, 

por ora, não possamos explorar as peculiaridades da assinatura autoral e suas relações 

dialógicas e de alteridade, insistamos sumariamente na questão do gênero literário  e 

dialogismo, especialmente nas contradições entre prosa, de proposta dialogizante, e gêneros 

monológicos, estudados exaustivamente por Mikhail Bakhtin.  

Em O Discurso na Poesia e o Discurso no Romance, Bakhtin é incisivo ao afirmar 

que a imagem artisticamente prosaica “só pode se desenvolver, tornar-se complexa e 

profunda e atingir ao mesmo tempo a perfeição artística apenas nas condições do gênero 

romanesco”. (BAKHTIN, 2010b, p. 87). Isto quer dizer que o romance é o espaço 

privilegiado para a construção de um discurso prosaico e variado, isto é, dialogizado e 

dialógico. Quanto aos gêneros poéticos, acrescenta: 

 

Nos gêneros poéticos (em sentido restrito) a dialogização natural do discurso não é 

utilizada literariamente, o discurso satisfaz a si mesmo e não admite enunciações de 

outrem fora de seus limites. O estilo poético é convencionalmente privado de 

qualquer interação com o d iscurso alheio, de qualquer ‘o lhar’ para o d iscurso alheio. 

(BAKHTIN, 2010b, p. 93). 

 

Portanto, a poesia, de alguma maneira, restringiria um acesso discursivo mais variado 

e livre na literatura. Aquela se pautaria em um mundo incontestável de um discurso em que 

impera só uma voz e linguagem, a do poeta. 

 

O mundo da poesia que o poeta descobre, porquanto mundo de contradições e de 

conflitos desesperados, sempre é interpretado por um discurso único e incontestável. 

As contradições, conflitos e dúvidas permanecem no objeto, nos pensamentos, nas 

emoções, em uma palavra, no material, porém sem passar para a linguagem. Na 

poesia o d iscurso sobre a dúvida deve ser um d iscurso indubitável. (BAKHTIN, 

2010b, p. 94). 
 

As considerações bakhtinianas sobre o discurso da poesia são sempre acompanhadas 

das sobre o romance e prosa. O discurso da prosa é prenhe de uma variedade de estilos, 

línguas, linguagens e dialetos que lhe conferem um aspecto plurilíngue. Já o da poesia é, 
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nesse aspecto, empobrecido, muito embora afirme Bakhtin que “não significa certamente que 

o plurilinguismo ou mesmo o multilinguismo não possam penetrar inteiramente na obra 

poética. É verdade que as possibilidades são limitadas.” (idem, op. cit., p. 94). Há um limite 

para o plurilinguismo adentrar a poesia, não acontecendo o mesmo fenômeno no romance. A 

partir do momento em que o poeta se vale de autêntico plurilinguismo, ele habitará a seara da 

prosa. 

 O que nos parece particularmente intrigante nessa formulação menos teórica do que 

analítica em Bakhtin é que ela aparenta entrar em xeque quando se pondera alguns dos textos 

machadianos. O início do romance Esaú e Jacó, de 1904, já evidencia aquela cosmovisão da 

qual mais cedo nos referíamos. A cabocla Bárbara, personagem popular do livro, traz consigo 

elementos da cultura carnavalizada dos arrabaldes cariocas. É a ela que recorre Natividade, 

mãe dos gêmeos Pedro e Paulo, para adivinhar as "cousas futuras" que recairão a sua prole. 

Até onde Bakhtin nos ensina, o romance perfeitamente articula o dialogismo em sua tessitura 

de gênero.  Quando pensamos no poema analisado, surgem dúvidas quanta à generalidade das 

afirmações teóricas de O Discurso na Poesia e o Discurso no Romance, já que, mesmo em 

poesia, o poema n. 47 da Gazeta de Holanda traz uma atmosfera carnavalizada da prosa. 

 Um texto que parece atenuar parte deste dilema teórico encontra-se em Problemas da 

Poética de Dostoiévski (BAKHTIN, 2010a), no capítulo dedicado às "Peculiaridades do 

gênero, do enredo e da composição das obras de Dostoiévski".  Ao propor suas considerações 

sobre a sátira menipeia, Bakhtin conclui que essa teria sido decisiva na formação genética e 

histórica do romance enquanto um gênero dialógico. A última característica da sátira 

menipeia é sua publicística atualizada: 

 

Por últ imo, a derradeira part icularidade da menipeia é sua publicística atualizada. 

Trata-se de uma espécie de gênero 'jornalístico' da Antiguidade, que enfoca em tom 

mordaz a atualidade ideológica. As sátiras de Luciano são, no  conjunto, uma 

autêntica enciclopédica da sua atualidade: são impregnadas de polêmica aberta e 

velada com d iversas escolas ideológicas, filosóficas, religiosas e científicas, com 

tendências e correntes da atualidade, são plenas de imagens de figuras atuais  ou 

recém-desaparecidas, dos 'senhores das ideias' em todos os campos da vida social e 

ideológica (citados nominalmente ou codificados), são plenas de alusões a grandes e 

pequenos acontecimentos da época, perscrutam as novas tendências da evolução do 

cotidiano, mostram os tipos sociais de um surgimento em todas as camadas da 

sociedade, etc. Trata-se de uma espécie de 'Diário de escritor', que procura vaticinar 

e avaliar o espírito geral e a tendência da atualidade em formação. As sátiras de 

Varro, tomadas em conjunto, constituem esse 'Diário de escritor' (porém, com 

acentuado predomín io do elemento cômico-carnavalesco). Encontramos a mesma 

particularidade em Petrônio, Apuleio e outros. O caráter jornalístico, a publicística, 

o folhetinis mo e a atualidade mordaz caracterizam, em diferentes graus, todos os 

representantes da menipeia. A última part icularidade por nós indicada combina-se 

com todos os outros indícios do mencionado gênero. São essas as particularidades 

fundamentais do gênero da menipeia. (BAKHTIN,  2010a, p. 135) 



 

 É importante recordar o veículo de onde se publicou esse poema (possível de ser 

denominado poema-notícia  ou poema-crônica) de Machado: o periódico Gazeta de Notícias. 

Os poemas deste periódico, que equacionam os fatos ordinários do dia, aparecem como uma 

contradição ao entendimento tradicional, elevado, grandiloquente e nobre da poesia 

oitocentista. Em forma poética, mas de tom prosaico,  assumem um caráter atualizado da 

publicística e dos eventos ordinários e cotidianos presenciados na semana. Ressalte-se: o 

poema trazido em questão é do dia 16 de fevereiro, contexto de plena folia carnavalesca. Daí 

poderíamos afirmar que o poema n. 47 é uma espécie daquele "diário de escritor" em que se 

figura uma enciclopédia da atualidade e do cotidiano brasileiros. Não podemos perder de vista 

o caráter também cotidiano e ordinário dos vários textos literários publicados nos folhetins 

que traziam o espírito menipeio da literatura antiga. 

 O discurso da literatura machadiana formulou-se responsivamente a partir de um 

diálogo com outros gêneros literários. Assumindo a literatura como representação e instância 

da vida, Machado de Assis montou um palco e “encarou os gêneros como cenário, que se 

transforma em cada peça.” (CURVELLO, 1982, p. 485). Para Curvello (1982), as concepções 

de Machado evoluem com a reflexão sobre a natureza dos gêneros, o seu destino, as suas 

especificidades e o contexto em que atuam. Isto quer dizer que o romancista consagrado 

prescindiu também, por exemplo, da exploração de gêneros não-prosaicos: o teatro e a poesia 

fizeram constantemente parte do amadurecimento progressivo de sua literatura. É valido 

mencionar o poema herói-cômico O Almada , um texto trabalhado por Machado por mais de 

duas décadas (cujas primeiras partes publicou-se na Revista Brasileira, em 1879; em 1885, 

n'A estação, mais outras; e, finalmente, em 1901, no livro Poesias Completas). Este texto 

enigmático e inacabado da produção machadiana "ficou praticamente esquecido pela crítica 

ao longo de todo o século XX" (GUIMARÃES, 2012, p. 120). O poema é uma tentativa 

paródica de "cantar" a história brasileira pensada em alguns trechos épicos da Ilíada. 

Lembremos que: 

 

Como já tivemos oportunidade de observar, a paródia é um elemento inseparável da 

"sátira menipeia" e de todos os gêneros carnavalizados. A paródia é organicamente 

estranha aos gêneros puros (epopeia, tragédia), sendo, ao contrário, organicamente 

própria dos gêneros carnavalizados. (BAKHTIN, 2010a, p. 145). 

 

 Neste singular poema da Gazeta de Holanda é possível iniciar uma discussão, ainda 

longe da exaustão, acerca das particularidades e problemáticas da cultura brasileira enquanto 

pertencente a uma tradição carnavalizada, paródica e dialógica. Até mesmo outro 



representante de nossa literatura, supostamente também sóbrio e discreto, como 

costumeiramente é retratado, Graciliano Ramos, teria exposto uma leitura do carnaval : " O 

Brasil é um país fundamentalmente carnavalesco. (...) O carnaval! Vai começar o riso 

nervoso, a gargalhada estridente que dura três dias. Não fosse o Brasil a boa terra que é, 

radicalmente carnavalesca! (RAMOS, p. 58-59). O texto é do autor nordestino. Entretanto, o 

autor publicou-o sob o pseudônimo de "J. Calisto", em fevereiro de 1921, apenas algumas 

décadas depois de Machado. Publicou-o em um pequeno jornal de Palmeira dos Índios — um 

jornal editado por um padre da cidade. 

 Feitas nossas hipóteses e considerações gerais acerca do poema machadiano, 

pensamos na respondibilidade entre a literatura e a cultura , lócus onde se revela uma rara 

filigrana da tessitura humana — as questões literárias de gênero são também questões de 

cultura. Como dissera Bakhtin: "Para nós, o problema da carnavalização da literatura é uma 

das importantíssimas questões de poética histórica, predominantemente da poética dos 

gêneros" (2010a, p. 122). O jornal e o folhetim, espécies de atualização das notícias do dia, 

funcionam, desde que manejados por bons escritores, dialogicamente. Anunciam o riso, desde 

o passado, até os limites do presente inacabado que se orienta para um futuro menos 

monológico, ainda que com fatalidades dos discursos que diminuam a liberdade e 

amesquinhem o ser humano no diálogo com o Outro — a contradição movente da Literatura, 

do Homem. 
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