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1. RESUMO 

O projeto de pesquisa tem como intuito, por meio de um estudo literário 

comparado, observar textualmente o relacionamento social com escravos e 

recém–libertos e seus respectivos senhores ao longo do século XIX. Para isso, 

os contos de Machado de Assis serão o ponto da análise que é desvelar a face 

das práticas sociais brasileiras (séc. XIX), através das ações de personagens e 

paisagens sociais construídas em seus textos literários. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A obra de Machado de Assis retrata de maneira singular a sociedade 

oitocentista brasileira. Desde o caráter alegórico das formas de governo 

vigentes da época, a Monarquia e a República, como a presente crítica a 

mentalidade da sociedade, Machado transita entre a incredulidade perante as 

correntes filosóficas de seu tempo e a representação das fragilidades humanas 

no universo social negro. 

           Nos contos de Machado a escravidão e o relacionamento social com 

escravos e recém-libertos e seus respectivos senhores ao longo do século XIX, 

desvelam a face de uma sociedade exploradora, através das ações de 

personagens e paisagens sociais construídas em seu discurso com pitadas de 

cinismo e ironia. 

        Raymundo Faoro (1974 apud Ianni 1988) descreve a postura de Machado 

de Assis e a utilização de recursos textuais de cunho irônico, subentendida nas 

entrelinhas de seus contos. Os textos revelam seu perene ceticismo 

relacionado à libertação dos escravos e os interesses de poder político que 

advinham desse altruísmo aparentemente espontâneo. 

 

3. OBJETIVOS: 

Realizar uma pesquisa literária comparada entre contos selecionados de 

Machado de Assis com a finalidade de demonstrar os elementos intertextuais 

que permeiam os contos do autor junto às temáticas sociais (escravidão e 

abolicionismo).  

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 



A metodologia de pesquisa utilizada para o presente estudo será a 

bibliográfica, com o intuito de analisar as principais contribuições teóricas 

acerca da intertextualidade, e como tais postulados contribuem para um estudo 

científico literário dos contos de Machado. 

 

5.DESENVOLVIMENTO:  

Uma proposta pormenorizada de releitura dos contos machadianos 

permite a compreensão do recurso da ironia utilizado por Machado em suas 

produções e consiste em tentar trilhar as evidências textuais e a junção dos 

elementos históricos e sociais construídas em seus contos por meio de 

alegorias. 

Esse emaranhado de produção literária se confunde com as tramas 

culturais e psíquicas das relações dos negros com a sociedade, e nem sempre 

é percebida claramente. Sob muitos aspectos os elementos irônicos e 

persuasivos machadianos nos contos fazem de Machado um dos autores de 

escol da Literatura Negra. (IANNI, 1984, p.92).  

Tal princípio dialógico onde produções literárias criam tramas de 

associações ideológicas sociais permite um estudo literário das configurações 

ideológicas representadas nos contos de Machado de Assis. 

Segundo Bakhtin (1981, p.11) “A palavra é o signo ideológico por 

excelência; ela registra as menores variações das relações sociais”, ou seja, 

mesmo que maneira subentendida os contos machadianos refletem as 

característica sociais estabelecidas entre o signo e a ideologia, sendo o objeto 

de estudo em primazia, para responder indagações de cunho social em um 

estudo interpretativo sobre as críticas veladas nos contos de Machado. 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Inicialmente a preferência pelo tema justifica-se devido à preeminência 

de alguns críticos literários, como Romero (1897 apud MOTA 2000, p.19) e 

Filho (2004, p.7), afirmarem que Machado de Assis manteve-se alheio a 

problemática social de seu tempo e consequentemente apático às questões 

abolicionistas.  

Estudos contemporâneos analíticos tais como os de Gledson (2003) e 

Chalhoub (2003), revelam que a postura do autor foi significantemente ao 



contrário. Machado literalmente “submerge” as camadas mais desfavorecidas e 

concede voz a ela através dos personagens de seus contos, como forma de 

representação. 
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