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1. RESUMO 

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

comparado, observar textualmente o relacionamento social entre escravos e recém–

libertos e seus respectivos senhores ao longo do século XIX. Para isso, os contos de 

Machado de Assis foram o ponto da análise que buscou desvelar a face das práticas 

sociais brasileiras, mas especificamente a ideologia senhorial (CHALHOUB, 2003), 

através das ações dos personagens e paisagens sociais construídas no conto 

machadiano Mariana (1871). 

Segundo Faoro (2001), a obra machadiana se desloca em um espaço 

representativo literário e social que compreende o período de 1849 a 1890. O 

estudioso ao investigar a obra de Machado de Assis pelo viés sociológico 

compreende que a ficção machadiana abarca os fatos sociais e econômicos de 

maior relevância na sociedade brasileira do século XIX.  

De acordo com Schwarz (2001), mesmo de maneiras distintas, alguns autores 

brasileiros, como Machado de Assis, demostram em suas obras a discrepância da 

sociedade brasileira e escravista e ainda a tentativa de implantação das ideias do 

liberalismo europeu: 

 

Sumariamente está montada uma comédia ideológica, diferente da 

europeia. É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e, 

de modo geral, o universalismo eram a ideologia na Europa também; mas lá 

correspondiam às aparências, encobrindo o essencial – a exploração do 

trabalho. Entre nós, as mesmas ideias seriam falsas, num sentido diverso, 

por assim dizer, original. (SCHWARZ, 2001, p.12). 

 

Ainda no conto machadiano Mariana (1871) foi possível observar a 

“inviolabilidade da vontade senhorial” de CHALHOUB (2003), cuja prática consistia 

na reprodução de modelos sociais caracterizados por “uma política de domínio 

assentada na inviolabilidade da vontade senhorial e na ideologia da produção de 

dependentes” (CHALHOUB, 2003, p.18,19) que visava à manutenção das classes 

inferiores e dependentes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

É possível evidenciar que o conto machadiano Mariana (1871) representa um 

vasto universo de significações, no qual os personagens e as narrativas estruturam-



se textualmente e dialogicamente através da ironia discursiva (BRAIT, 2008, p.70), e 

refletem os indicadores sociais (BAKHTIN e VOLÓSHINOV, 1981, p.28) de uma 

determinada sociedade interpelando-se literariamente como conflito do discurso 

social nas vozes dos personagens Mariana e Coutinho. 

O crítico literário Alfredo Bosi (2006) evidencia que Machado possuía certo 

interesse pelas relações sociais de sua época e que as mesmas, não raras às 

vezes, foram corporificadas através de seus personagens em sua obra. Bosi (2006) 

chama atenção para a relação de favor entre senhores e agregados definida como 

“paternalismo”, definição sugerida por Roberto Schwarz (2001), e as implicações 

derivadas de tais relações no Brasil oitocentista. 

Além das teorias do paternalismo, proposta por Schwarz (2001) e os 

conceitos referentes à ideologia senhorial de Chalhoub (2003), os pressupostos 

teóricos de Bakhtin e Volóshinov demonstram que o texto na literatura não pode ser 

percebido como objeto estático de análise científica e sim como objeto de estudo 

dotado de flexibilidade e permeado explícita ou implicitamente por outros discursos 

ou ideias que se instauram no tempo e na história, como se fossem um grande 

diálogo em constante e perpétua transformação. (BAKHTIN e VOLÓSHINOV, 1981, 

p.300). 

Seguindo a trilha dos fundamentos bakhtinianos, Fiorin (2014) considera que 

ao empreender uma análise comparativa entre dois ou mais textos literários há dois 

processos discursivos de inter-relação e interação entre eles. 

Primeiramente o processo de Intertextualidade (FIORIN, 2014, p.162), onde 

se têm apropriação de um texto específico em outro texto, do qual, o professor 

categoriza em três gradações: a citação (retomada de palavras do texto original 

podendo ou não alterar o sentido), a alusão (retomada de elementos linguísticos e 

sintáticos havendo a mudança do sentido original) e estilização (retomado do estilo 

no sentido de complementar determinada ideia ou lugar-comum). 

O segundo processo é o de Interdiscursividade (FIORIN, 2014, p.165) que 

remete, consequentemente, aos pressupostos bakhtinianos de dialogismo e é 

categorizado por Fiorin (2014) em duas gradações: a citação (replicação de ideias, 

temáticas de forma velada ou polêmica) e a alusão (incorporação dos recursos 

temáticos ou figurativos de um discurso). O estudioso ainda determina que “a 

intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas que o contrário 

não é verdadeiro.” (2006, p.181). 



No desenvolvimento das atividades da pesquisa, identificou-se no conto 

Mariana (1871) além as características das relações sociais pautadas na ideologia 

senhorial (2003), o processo de interdiscursividade nas vozes dos personagens o 

qual remete inevitavelmente a temática social da escravidão. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar uma pesquisa literária comparada entre contos selecionados de 

Machado de Assis que vinculam a temática da escravidão com o propósito de 

demonstrar as características das relações sociais entre os personagens senhores e 

escravos pautadas nos princípios da ideologia senhorial (CHALHOUB, 2003), assim 

como, os elementos intertextuais e interdiscursivos fundamentados nos 

pressupostos teóricos de Bakhtin e Volóshinov (1981, 1984, 1997, 2006). 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada para a pesquisa foi de caráter 

bibliográfico, devido à natureza das investigações empreendidas. No entanto, em 

virtude de haver diversas tipologias no que concerne a sua classificação nos meios 

acadêmicos, adotou-se a tipologia metodológica proposta pelo professor Décio 

Vieira Salomon (2004).  

De acordo com SALOMON (2004) em uma pesquisa científica as 

classificações dos métodos científicos dependem das características das questões 

abordadas e podem ser categorizados em métodos de pesquisa dedutivos ou 

indutivos:  

 

a) Métodos dedutivos: que se destinam a demonstrar e justificar. Geram 

enunciados analíticos que provêm de postulados e teoremas para se chegar 

a uma conclusão particular. São métodos que exigem aplicação de recursos 

lógico-discursivos. Tratam de objetos “ideais”, isto é, que pertencem ao 

nível da abstração. O método dedutivo é usado dentro de contextos de 

justificação e tem por critério de verdade a coerência, consistência e não-

contradição.  

b) Métodos Indutivos: que se destinam a verificar. Geram enunciados 

sintéticos, que provém de constatações particulares e caminham para 

generalizações: da amostra para a população ou universo. (SALOMON, 

2004, p.156). 

 



Vale ressaltar que o método adotado para o desenvolvimento das atividades 

científicas e acadêmicas foi o dedutivo. As pesquisas bibliográficas tiveram o intuito 

de compreender as principais contribuições teóricas acerca dos príncípios de 

Bakhtin e Voloshinov (1981, 1984, 1997, 2006), do mesmo modo que, buscou-se o 

entendimento sobre os estudos literários, históricos e sociológicos no que se refere á 

obra do autor Machado de Assis (2003) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Chalhoub (2011) ao estudar as relações de dependência entre os 

personagens do romance machadiano Helena, afirma que a ideologia senhorial está 

enraizada socialmente e culturalmente nas vivências do personagem Estácio e que 

para ele é como se o mundo girasse ao seu redor e a favor da sua vontade, 

característica intrínseca de sua classe social.  

Outra característica da ideologia senhorial, segundo o historiador, é a maneira 

como o personagem Estácio vê a escravidão. É natural que o personagem pense 

que a escravidão é o pior estado dos homens, pois ele é livre e está inserido em 

uma camada social privilegiada. Porém, assim como é natural sua cosmovisão do 

mundo, assim também é a servidão dos homens e Estácio só argumenta a respeito 

da escravidão para mostrar a sua suposta irmã, Helena, o quanto ela é afortunada 

pelo fato de ter sido reconhecida como membro da família.  

 

Ou seja, na visão de mundo de Estácio não haveria lugar para a 

reciprocidade, não existiria espaço para o reconhecimento de outrem. Em 

sua forma pura – isto é, caso existisse fora de um contexto de luta de 

classes -, a ideologia de Estácio seria como o Deus da Gênesis: criaria um 

mundo a partir do nada; dito de outra forma criaria um mundo que seria 

mera expansão de sua vontade. (CHALHOUB, 2003, pag.28) 

 

O autor parte da concepção de Schwarz (2001), de que para existir a relação 

de dependência entre senhores e dependentes era preciso existir as relações de 

escravidão. Todas essas relações de domínio eram pautadas na inviolabilidade da 

vontade senhorial, entretanto, o historiador demonstra uma releitura de Helena 

(1994) diferente de Schwarz (2001): a personagem Helena seria a representação e o 

simbolismo dos antagonismos sociais referentes à crise política no Brasil oitocentista 

que adveio com a promulgação da lei de 1871: 



A chave de Helena, o romance, é a ambivalência de Helena, a personagem: 

ela está no interior da ideologia senhorial; ela está fora das relações 

paternalistas devido ao fato de que consegue relativizá-las, e logo, percebê-

las claramente enquanto poder e, no limite, força ou imposição. A 

perspectiva crítica permite a Helena, como já foi dito, a preseverção de 

certa autonomia, sendo que a impossibilidade de tal autonomia, no fim do 

romance, é a destruição da ambivalência e da possibilidade crítica – a 

alternativa é a morte, ou a transformação histórica. (CHALHOUB, 2003, 

p.46) 

 

A ideologia senhorial e a inviolabilidade da vontade senhorial, assim como, as 

suas relações entre dependentes livres podem ser verificadas com os personagens 

Coutinho e Mariana no conto Mariana (1994). Inicialmente a narrativa do conto gira 

em torno de Macedo, que após longa estadia de quinze anos na Europa, retorna ao 

Rio de Janeiro. Macedo ao retornar encontra uma cidade completamente diferente 

do que havia visto há quinze anos. Ao andar pelas ruas cariocas, o personagem 

encontra um amigo e atendendo ao pedido desse, convida mais dois amigos para 

almoçar e relembrar os velhos tempos. 

Ao trocar confidências e lembranças, Macedo conta aos amigos como foi sua 

estadia de quinze anos na Europa e quais os países que ele visitou, desde Paris à 

Jerusalém. Orgulhoso de sua experiência, notamos que o personagem e seus 

amigos são de uma classe social economicamente elevada, afinal pessoas sem 

poder aquisitivo não podem, de fato, empreender viagens para Europa e ainda 

durante o período de quinze anos. 

No reencontro marcado pelo tom nostálgico, os amigos começam a tecer 

confissões a respeito dos mais diversos assuntos como casamentos, profissões e 

amores. Entretanto, um amigo de Macedo, o personagem Coutinho faz uma 

revelação e confessa á todos que nunca foi amado como foi por uma mulher que era 

escrava: Mariana. Assim como Vicente em Helena (1994), Coutinho se refere à 

Mariana como “cria de casa”: (MACHADO, 1994, p.3.). 

A princípio, quando Coutinho confessa que era amado por uma escrava todos 

se chocam prontamente ignorando “esta circunstância, e estávamos a cem léguas 

de semelhante conclusão” (MACHADO, 1994, p.3.). Decerto que os amigos, todos 

da mesma classe social, não poderiam imaginar sequer que uma escrava se 



apaixonasse por um homem branco, afinal o conto se passa na sociedade 

escravocrata do final do século XVIII.  

Constata-se o início do confronto discursivo: antes de sabermos, de fato, o 

quê e sob quais circunstâncias o personagem foi alvo da paixão de uma cativa, fica 

claro o espanto que a confissão de Coutinho causa. Em nenhum momento os 

amigos imaginavam que uma “cria de casa” pudesse se apaixonar por um homem 

branco e ver esse mesmo homem branco dizer que nunca foi amado por ninguém 

como o fora por uma escrava, desvendam os indícios que revelam o discurso social 

de relações veladas que não poderiam acontecer, devido à condição de Mariana. 

Ser amado por uma cativa infringe as normas sociais estabelecidas do mundo de 

Coutinho, Macedo e seus amigos, causando espanto. 

Continuando com as nossas reflexões, Coutinho relembra com certo “pesar” a 

condição de escrava de Mariana, condição que impossibilitou a consumação da 

paixão nutrida pela cativa. O personagem ainda explica na narrativa que apesar da 

condição, Mariana era possuidora de exímia educação, possível graças ao 

“tratamento generoso” que sua mãe dava “as suas amadas crias”:  

 

Chamava-se Mariana, continuou ele alguns minutos depois, e era uma 

gentil mulatinha nascida e criada como filha da casa, e recebendo de minha 

mãe os mesmos afagos que ela dispensava às outras filhas. Não se 

sentava à mesa, nem vinha à sala em ocasião de visitas, eis a diferença; no 

mais era como se fosse pessoa livre, e até minhas irmãs tinham certa 

afeição fraternal. Mariana possuía a inteligência da sua situação, e não 

abusava dos cuidados com que era tratada. Compreendia bem que na 

situação em que se achava só lhe restava pagar com muito reconhecimento 

a bondade de sua senhora. (MACHADO, 1994, p.3). 

 

Ora, se “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN, 

1981, p.28), observa-se que Mariana além ser escrava era dependente da família de 

Coutinho.  

A cativa era “gentil mulatinha e criada como filha da casa” (MACHADO, 1994, 

p.3). Criada como filha da casa não significa em hipótese alguma ser filha da casa, 

ou ser considerada como tal. Tanto era que Mariana “não se sentava á mesa, nem 

vinha á sala em ocasião de visitas” (MACHADO, 1994, p.3), provando que a 



distância entre os afagos que a mãe de Coutinho dispensava as filhas e a cativa era 

muito grande no quesito entre ser filha e ser escrava. 

Nota-se como a ideologia senhorial é representada no conto. Mariana “no 

mais era como se fosse pessoa livre”. “Como se fosse”, não significa de fato, ser 

livre, o quê torna visível a ironia de Machado. Se Mariana era “cria da casa” “no 

mais” ela só seria livre nos limites impostos pela inviolabilidade da vontade 

senhorial, ou seja, não se sentaria à mesa e nem iria à sala de visitas. 

Segundo o discurso do narrador, Mariana era consciente de sua condição, 

como atesta Coutinho lhe restando apenas “pagar com muito reconhecimento a 

bondade de sua senhora”. (MACHADO, 1994, p.3). A cativa é cobrada para 

demonstrar sua submissão e reconhecimento pelo tratamento á ela oferecido. Sendo 

escrava e dependente, Mariana parece não merecer o modo como é tratada pela 

mãe de Coutinho, que é caracterizada como sendo uma pessoa digna e altruísta. 

Em seus relatos Coutinho narra que a suas irmãs ensinaram a escrava 

francês e que a cativa também aprendera a ler e a escrever: 

 

A sua educação não fora tão completa como a de minhas irmãs; contudo, 

Mariana sabia mais do que outras mulheres em igual caso. Além dos 

trabalhos de agulha que lhe foram ensinados com extremo zelo, aprendera 

a ler e a escrever. Quando chegou aos 15 anos teve desejo de saber 

francês, e minha irmã mais lho ensinou com tanta paciência e felicidade, 

que mariana em pouco tempo ficou sabendo tanto como ela. (MACHADO, 

1994, p.3). 

 

Observamos que Mariana só consegue aprender a bordar, pois foi lhe 

ensinado com um zelo fora do comum. Mesmo que de maneira velada observa-se 

que a escrava não aprendeu o ofício devido a ter habilidade ou possuir inteligência e 

sim devido à devoção de outras pessoas. O sucesso da aprendizagem de Mariana 

não se deve a ela e sim as pessoas que a ensinaram. 

O mesmo ocorre com as aulas de francês. Mariana só consegue aprender o 

idioma, pois a irmã mais nova de Coutinho tinha paciência para ensiná-la. O 

reconhecimento não recai sobre a cativa e sim sobre a irmã de Coutinho. Se 

Mariana era esforçada em seus estudos, não importa. O importante é que foi 

ensinada pacientemente.  



Conforme Chalhoub (2003) o discurso elitista, porém social, de Coutinho 

disfarça sob a égide da bondade que sua mãe e suas irmãs faziam de tudo para a 

cativa, mas que a obrigação da mesma era pagar com muita gratidão e 

reconhecimento. Discurso que por sua vez, revelam as práticas sociais regidas pela 

ideologia senhorias da sociedade escravocrata do Brasil oitocentista. 

 

6. RESULTADOS 

Observou-se nos diálogos entre escrava e senhor, a posição de Mariana, que 

como cativa compreende a impossibilidade de se apaixonar ou namorar. E a posição 

de Coutinho, que não hesita em lembrar a cativa dos benefícios a ela concedidos, 

afinal Mariana é uma escrava “quase senhora”. A partir do momento em que 

Mariana o confronta afirmando que os benefícios a ela concedidos são um pesar, 

identificamos o confronto discursivo entre duas vozes. Fiorin (2016) classifica o 

confronto dialógico em um enunciado, assim como, a réplica entre duas vozes no 

discurso, como primeiro conceito de dialogismo: 

 

Portanto, o dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o 

princípio constitutivo do enunciado. Todo enunciado constitui-se a partir de 

outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado. Portanto, nele ouvem-se 

sempre, pelo menos, duas vozes. Mesmo que elas não se manifestem no 

fio do discurso, elas estão aí presentes. Um enunciado é sempre 

heterogêneo, pois revela duas posições, a sua e aquela em oposição à qual 

ele se constrói. (FIORIN, 2016, p.27) 

 

Coutinho não aceita ser confrontado ou questionado por Mariana. A cativa lhe 

pede perdão e mostra toda a submissão de sua condição. Atitude que difere muito 

de uma pessoa tida como filha da casa. Mariana não pode confrontar a 

inviolabilidade da vontade senhorial de Coutinho. As análises demonstram o 

discurso social e patriarcal na voz de Coutinho e o discurso social dos menos 

favorecidos, Mariana. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises efetuadas demonstraram não somente como os elementos 

interdiscursivos e intertextuais podem ser identificados na produção machadiana de 

contos levando a ironia como elemento estruturante, conforme Brait (2008), mas 



também como personagens escravos, libertos e dependentes de Machado de Assis, 

transitam em uma esfera discursiva social e histórica do Brasil oitocentista, 

permitindo dessa maneira, diferentes releituras e estudos na área de Literatura 

Comparada. 
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