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Resumo 

 

Introdução 

 

O Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX vive uma intensa mobilização 

cultural, com o estabelecimento de livrarias e tipografias, gabinetes de leitura e associações de 

escritores e com grande circulação de jornais, que reservavam espaço para a publicação de 

obras literárias. Integrante das associações de escritores, frequentador de gabinetes de leitura e 

de bibliotecas, membro atuante na imprensa nacional, Machado de Assis vivenciou o período 

de sua formação como leitor e como escritor, simultaneamente à mobilização de diferentes 

instâncias que visavam institucionalizar a arte literária e sobre as quais a cultura francesa 

exercia grande influência (SARAIVA, 2011).  

A articulação com as instâncias promotoras da literatura e o fato de ser um leitor 

contumaz induzem Machado de Assis a conferir, em sua obra, grande importância à 

representação da literatura, por meio da menção a autores, obras e personagens. Esse fato 

justifica o estudo de sua produção sob o ângulo da intertextualidade, que tem sido destacada 

por Marta de Senna, Regina Zilberman, Juracy Assmann Saraiva, que analisam a 

funcionalidade das referências intertextuais, comprovando a inserção do escritor brasileiro na 

tradição da literatura ocidental e a renovação que ele imprime a essa tradição.  

 

Metodologia 

                                              
1
 Graduanda em letras português e inglês pela Universidade Feevale e bolsista de iniciação científica apoiada 

pela FAPERGS. 
2
 Juracy Ignez Assmann Saraiva Doutora em Teoria Literária pela PUCRS. Realizou Pós-Doutorado em Teoria 

Literária pela Universidade Estadual de Campinas (2000). É professora e pesquisadora na Universidade Feevale, 
3
 Universidade Feevale situada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. 
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Sob essa perspectiva, a comunicação analisa a intenção subjacente às remissões de 

Machado de Assis à obra de Alexandre Dumas, Pai, procedendo a uma leitura crítico-

interpretativa, sustentada em autores que tratam da interdisciplinaridade, como Tiphaine 

Samoyault e Gérard Genette, e em estudos sobre a obra de Machado e de Dumas. 

  

Resultados 

A análise permite identificar que, entre 1861 a 1899, o escritor brasileiro faz referência 

a Dumas em crônicas, contos e em Quincas Borba, estabelecendo a relação intertextual com 

as narrativas do autor francês, por meio da menção de seu nome, de sua obra e de suas 

personagens. As remissões favorecem a caracterização de personagens, garantem a 

verossimilhança, provocam a interação do leitor com o texto e transformam os textos 

machadianos em espaço de reflexão crítica sobre a literatura, em que a produção dumasiana  é 

vista de modo positivo ou negativo. Sob esse último aspecto, a obra de Dumas é objeto de 

uma avaliação ambígua, pois, por um lado, Machado a articula a personagens que são maus 

leitores, enquanto, por outro, manifesta sua admiração pelo escritor francês, particularmente 

no necrológio que escreve após a morte de Alexandre Dumas Filho, na crônica A semana, 

publicada na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 1º de dezembro de 1895, em que 

afirma ser Alexandre Dumas um gênio, tal qual Lamartine, Musset e Stendhal.  

   

Conclusão 

A presença dessas remissões intertextuais comprova a intensa participação de 

Machado de Assis no movimento de valorização da cultura literária que caracterizou o século 

XIX e demonstra o distanciamento do autor de Brás Cubas em relação à obra de Alexandre 

Dumas, visto que o diálogo com o escritor francês não se traduz em filiação, mas em um 

distanciamento critico que possibilita a Machado de Assis traçar rumos inovadores para a 

literatura brasileira.  
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