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Prefácio 
Mais que capinhas e anquinhas: a representação das viúvas nos contos machadianos do Jornal das 

Famílias 
 

Lúcia Granja 



PREFÁCIO
MAIS QUE CAPINHAS E ANQUINHAS: 

A REPRESENTAÇÃO DAS VIÚVAS 
NOS CONTOS MACHADIANOS 
DO JORNAL DAS FAMÍLIAS

Este livro é resultado da dissertação de mestrado de Jaqueline 

Padovani da Silva, intitulada “Desta para a melhor”: a presenç a 

das viú vas machadianas no Jornal das Famí lias, defendida junto ao 

Programa de Pó s-Graduaç ã o em Letras da Unesp/Sã o José  do Rio 

Preto, sob minha orientação.

Escrever este prefácio traz-me, pela segunda vez, o prazer de dar 

a público um estudo utilíssimo e muito bem realizado. A contribui-

ção ao conhecimento dos contos que Machado de Assis publicou no 

Jornal das Famílias, periódico que Baptiste-Louis Garnier publicou 

entre 1864 e 1878, é de grande valia, pois, no recorte efetuado a 

partir da leitura e análise desses cerca de oitenta contos, coloca-

-se em destaque a presença das personagens femininas de maior 

mobilidade na sociedade brasileira do século XIX: as viúvas. Elas 

são, em vinte e um dos contos, casadoiras, experientes, arrependi-

das, regeneradoras, fiéis ao luto, mártires, coquetes, autônomas, 

resignadas, entre outras categorias, mas, principalmente, todas 

elas criam condições para que Machado de Assis, ao longo desses 

anos tão fundamentais à sua formação como prosador ficcionista, 

compreenda e represente de que maneira as mulheres poderiam ser 

dotadas de alguma mobilidade no universo patriarcal e paternalista 

do Brasil imperial. Afinal, como diz Roger Chartier, a Literatura, 
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enquanto testemunho de uma época e de suas mentalidades, não é 

um documento, mas um objeto histórico que auxilia o estudo do 

passado. 

Portadoras de certa experiência de vida em relação às heroínas 

solteiras e de uma liberdade infinitamente maior do que aquela 

conferida às casadas, cada uma dessas viúvas pode, a depender de 

sua situação financeira e condições do luto, atuar em uma cena na 

qual lhes é conferida uma maior atividade em relação à gestão de 

sua vida e seus bens. A partir desses contos, as viúvas dos outros 

tantos contos e romances machadianos passam a atravessar a inte-

gralidade de sua prosa de ficção, sempre abundantemente, e carre-

gando consigo o sentido da resistência.  

Em um sistema rigidamente constituído, é nas ranhuras e nos 

pequenos vazios que se localiza a possibilidade de movimentação 

dos valores e das hierarquias. Sutilmente, como no caso dos escra-

vos e agregados – personagens analisados pela crítica machadiana 

como marcas das contradições ou lutas internas de um sistema po-

lítico econômico em que vigiam e conviviam ideologias divergentes 

–, as viúvas trazem, na sutileza, a sua marca. Pequenos gestos, olha-

res, o direito ao silêncio, discretas manipulações, tudo conjugado a 

certa autonomia financeira – esses são os quadros de que se vale o 

escritor na análise dos pontos de fatiga de um material excessiva-

mente distendido.

Além da questão da representação, outro aspecto de grande 

interesse do trabalho é que a análise traz à luz o diálogo dos contos 

machadianos com o periódico em que foram publicados, mais uma 

vez retomando a lição da história cultural, via história do livro e 

do impresso, que nos mostra que os escritores escrevem textos, 

mas, antes mesmo da recepção deles pelos leitores, os sentidos já 

começam a ser fixados por meio dos aspectos materiais e editoriais 

de sua publicação. Assim, de perfil conservador, maiormente di-

rigido ao público feminino, o Jornal das Famílias, por meio desses 

contos, fala diretamente às suas leitoras, que se reconhecem nos 

moldes e figurinos publicados pela revista, descritos nos contos, 

nas capinhas dos vestidos e nas anquinhas das saias. Ao mesmo 
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tempo, diante da possibilidade de enfrentar estruturas engessadas, 

solteiras, casadas e viúvas buscam caminhos para flexibilizá-las, 

de olho no resultado de suas ações como realização de seus desejos.

Finalmente, o livro de Jaqueline Padovani da Silva, por meio 

também de competentes análises dos textos literários em si, traz 

importante contribuição aos estudos machadianos.

Vida longa às viúvas, ou, ao menos, ao estudo delas.

Lúcia Granja
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