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INTRODUÇÃO:
AS ENLUTADAS MACHADIANAS

O Jornal das Famílias (1863-1878), periódico de propriedade 

do francês Baptiste-Louis Garnier, teve como um dos principais 

colaboradores a figura do então jovem Machado de Assis. Ao longo 

dos dezesseis anos de circulação da revista, o escritor contribuiu 

com ao menos uma composição literária veiculada em cada número 

do impresso. Em algumas edições, três ou mais textos machadianos 

aparecem publicados na folha familiar, assinados com o nome do 

próprio autor ou com um dos seus pseudônimos.

Para além do âmbito das produções periódicas de Garnier – 

ou seja, tomada a proporção de toda a imprensa do XIX –, já está 

mais do que comprovada a amplitude da carreira de Machado na 

literatura e, de forma mais extensa, no campo das ideias e das artes 

de modo geral. O artista produziu obras de relevo na dramaturgia, 

na poesia, no jornalismo, na crítica, na crônica, no romance e nos 

contos. No que concerne a este último gênero, é oportuno observar 

as considerações de Massa (2009) acerca do interesse machadiano 

nutrido por tal “espécie” das letras. 

Para o estudioso, o entusiasmo de Machado de Assis em rela-

ção à produção de contos tornou-se perceptível a partir de 1864, 

quando o então jornalista começou a publicar narrativas breves na 

revista de Garnier. Não se pode esquecer, todavia, que, antes da 
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18  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

participação do escritor no Jornal, ele já produzia contos para outros 

veículos de informação, como a Marmota Fluminense (A Marmota) 

e O Futuro.1

Apesar do trabalho anterior de Machado em outros periódicos, 

a atividade dele como contista, segundo o que se pode depreender 

dos comentários supracitados de Massa (2009), foi significativa-

mente fomentada desde que passou a atuar como colaborador do 

Jornal de B. L. Garnier. Se o veículo de circulação de informa-

ções familiar funcionou, de fato, como um tipo de “laboratório” 

para Machado de Assis no tocante à sua vasta produção de contos, 

não se pode afirmar com absoluta convicção. O que se nota é que, 

por serem textos que remetem ao início da carreira literária do artis-

ta – décadas de 1860 e 1870 –, muitos deles já apresentam, mesmo 

que com menos destreza, o tom de deboche e de ironia que tanto 

caracterizou a maturidade do escritor, marcada pela publicação de 

Memórias póstumas de Brás Cubas, em 1881, e de Papéis avulsos, 

em 1882.

Conforme a reflexão de Schwarz (1977), a primeira fase dos 

romances de Machado de Assis pende para a linha familiar, com 

o provável objetivo de expor uma ligação mais verossímil com a 

realidade paternalista e ainda conservadora do Brasil da época. Em 

direção similar, os contos do autor que circularam pelos números 

do Jornal, ainda que possam conter doses camufladas de sarcas-

mo, também se inserem nessa temática mais atrelada à tradição 

da família e à ordem implicada e estabelecida por tal instituição. 

A frequência de assuntos associados a tópicos mais comedidos e 

moderados também se justifica pela procura de Machado por temas 

que, naquele período, pudessem, no que se refere aos textos vei-

culados em revistas e lidos principalmente por mulheres (caso do 

impresso destacado), satisfazer aos “interesses imediatos de suas 

 1 Cf. iniciativa de Marta de Senna que visa à disponibilização virtual de grande 

parte da obra “contística” machadiana. Disponível em: <http://machadode-

assis.net/hiperTx_romances/obras/contosavulsos.htm>. Acesso em: 23 ago. 

2013.
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“DESTA PARA A MELHOR”  19

leitoras”, centrando-se, de forma mais explícita ou mais indireta, 

“no amor e no casamento” (Gledson, 2006, p.40).

Dentro da conjuntura de moralidade e de moderação apregoada 

pelos padrões do paternalismo, não se pôde deixar de verificar que 

o espaço que cabia ao público alvo majoritário do Jornal – a saber, a 

mulher oitocentista – era, de certa maneira, limitado à supremacia 

da figura do pai ou do marido. É indispensável ressalvar, contudo, 

que o fechamento desse esquema familiar centralizado na autorida-

de masculina podia sofrer trepidações decorrentes de uma condição 

civil muitas vezes assumida pelas damas: a viuvez.

Em virtude de a obra relacionada à primeira fase2 de Machado 

de Assis ir ao encontro de aspectos condizentes com a realidade bra-

sileira, o estado de submissão geralmente conferido às mulheres não 

deixou de ser retratado nas narrativas do artista. Da mesma forma, 

as viúvas não escaparam do atento e curioso olhar do escritor.

Após esta breve introdução acerca do trabalho machadiano 

para o periódico “das famílias” e da aproximação dos primeiros 

contos do Bruxo do Cosme Velho3 à temática, pautada na busca 

pela verossimilhança em relação ao cotidiano brasileiro,4 é preciso 

explicitar que o estudo que originou este livro pretendeu analisar 

a contribuição de Machado de Assis na folha produzida e vendida 

pela Livraria Garnier, a partir de um recorte que se centralizou 

nas personagens viúvas arquitetadas pelo artista que perpassam 

as narrativas publicadas ao longo dos dezesseis anos de “vida” do 

impresso. Objetivou-se, pois, examinar se as mulheres da ficção 

machadiana tomadas pelo falecimento do esposo ultrapassam, de 

acordo com as suas possibilidades, os limites sociais impostos não 

 2 Consideram-se aqui também os contos de Machado veiculados no Jornal das 

Famílias, e não somente os romances do escritor.

 3 Epíteto cunhado por Carlos Drummond de Andrade para fazer referência a 

Machado de Assis.

 4 Por mais que a realidade do país pretendesse se mostrar liberal e compatível 

com os ideais modernos da Europa, ela era sustentada por uma base tipica-

mente escravocrata e paternalista.
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20  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

só pelo próprio esquema do “paternalismo conservador” da socie-

dade, mas também pelas convenções do casamento.

A fim de sustentar a análise das viúvas presentes nos contos 

de Machado divulgados no Jornal, foi necessário esquadrinhar, a 

princípio, o alcance e o alicerce da sociedade paternalista do país 

para chegar ao estudo da estruturação da família oitocentista e, 

por extensão, dos matrimônios consagrados no XIX brasileiro. As 

informações sobre os consórcios estabelecidos nos Oitocentos pro-

piciaram obter um panorama da posição da mulher nos núcleos 

familiares e da condição de liberdade e de autonomia que a viúva 

podia assumir, na maioria das vezes.

A partir do gancho proporcionado pelas pesquisas alusivas ao 

casamento, aprofundou-se a investigação dessa matéria, mediante o 

foco que o próprio Jornal das Famílias cedeu às núpcias do período. 

A verificação da imagem que a revista construiu acerca da mulher 

e do matrimônio direcionou o trabalho para o exame da posição da 

viúva na sociedade brasileira oitocentista. Além de ter sido averi-

guada a condição de viuvez na época – disposições normatizadas 

por um aparato constitucional –, destacou-se, em sequência, o en-

foque dado pelo próprio periódico às figuras de luto e, finalmente, 

o tratamento dispensado por Machado de Assis às personagens 

femininas cujos esposos, após terem partido “desta para a melhor”,5 

promoveram uma condição de vida mais vantajosa para elas, mar-

cada pela independência e pelo livre-arbítrio. 

 5 Como foi feita referência ao título deste livro, cabe um adendo ao eufemismo 

que o marca: se Brás Cubas tiver mesmo razão no que afirma sobre o desabafo 

e a liberdade da morte (Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas, capítulo 

XXIV, p.70), os maridos falecidos podem até ter usufruído uma situação van-

tajosa propiciada aos defuntos, mas não se pode negar que algumas esposas, no 

XIX, também se viram mais “livres” após a viuvez. Ainda sobre o título, não 

se pode deixar de realçar que mesmo que o uso da expressão eufêmica “partir 

desta para a melhor” tenha sido utilizado para fazer referência à possibilidade 

de a viúva do século XIX também ter rumado “para uma melhor”, é necessário 

ter em mente que não foram todas as mulheres que adquiriram autonomia e 

poder após o falecimento dos esposos.
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Especificamente sobre as viúvas observadas ao longo dos núme-

ros do periódico, é imprescindível expor e discriminar a constituição 

do corpus avaliado e obtido a partir da produção de Machado. Todos 

os 80 contos tradicionalmente atribuídos ao escritor foram verifica-

dos, com o intento de descobrir a presença da viúva em cada trama. 

Do total de narrativas conferidas, constatou-se que 37 textos con-

templam a representação de ao menos uma personagem feminina 

enlutada. Apesar da expressividade do número obtido, constatou-se 

que certos escritos, dentro da parcela (quase metade) de produções 

com viúvas, não contam com o protagonismo de tais figuras. 

Geralmente, nos casos de menor relevo assumido pelas mu-

lheres de luto, as viúvas figuram apenas como personagens que 

se mostram em poucos momentos da história e que não ostentam 

profundidade dramática. Na maioria das circunstâncias em que se 

tem uma enlutada “de pouca monta” para o conto, ela representa a 

mãe, a tia ou outra parenta do protagonista. Há situações, inclusive, 

em que a viuvez da personagem é somente sugerida, como ocorre na 

narrativa “Quem boa cama faz...”, seriada entre os meses de abril e 

junho de 1875.

No caso das viúvas mais expressivas, observou-se a presença de 

tais personagens em 21 textos, dentre os 37 mencionados. Nessas 

situações, foi realizada uma análise específica de cada uma das mu-

lheres de luto, o que propiciou verificar a existência de predicados 

compartilhados entre algumas figuras examinadas.6 A existência 

de atributos comuns levou à categorização das viuvinhas de acordo 

com a qualidade mais saliente apresentada por cada uma delas. 

Seguindo esse parâmetro, formularam-se as seguintes “classes” 

de senhoras oitocentistas com esposos falecidos: viúvas casadoi-

ras, experientes, arrependidas, regeneradoras, mártires, coquetes, 

autônomas e resignadas. Cabe evidenciar que nem todas as cinco 

categorias exibiram um grupo numeroso de representantes (em al-

 6 Dada a pouca expressividade das demais viúvas, importa especificar que o 

estudo que originou este livro apenas realçou as mulheres que assumem maior 

“peso” dramático para a narrativa.
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guns casos, ocorre apenas uma viuvinha por classe), mas três delas, 

ao menos, tiveram um volume significativo de personagens. 

O compartilhamento de algumas características entre as viúvas 

de Machado não é de admirar, uma vez que pode ser justificado 

pelas próprias circunstâncias do contexto em que as obras se inse-

rem – na maioria das vezes, o cenário narrativo é o Rio de Janeiro 

conservador do Império. Mesmo assim, a categorização proposta 

não deve ser tomada como uma tentativa de reduzir a produção 

machadiana a compartimentos estanques e absolutos. Longe de 

uma pretensão absurda de engessar as viúvas de Machado de Assis, 

o que se objetiva, por meio dos grupos em que foram reunidas as 

personagens, é a facilitação do estudo das mulheres analisadas. 

Em resumo, deve-se esclarecer, uma vez mais, que a divisão das 

figuras sobre as quais se debruçou o estudo do qual se originou este 

livro revela um propósito analítico. Embora se tenha trabalhado 

com categorias, não se pode deixar de enfatizar que cada uma das 

viuvinhas apresenta singularidades que ultrapassam (e muito!) 

uma simples classificação. Em função dessas particularidades, não 

deixará de ser apresentada, no terceiro capítulo, uma análise espe-

cífica, ainda que breve, de cada uma das personagens femininas 

enlutadas.

Para finalizar estas primeiras linhas sobre os rumos do nosso 

trabalho e deste livro, é necessário frisar que, como uma espécie de 

continuidade à proposta de exame das viúvas machadianas, inten-

ciona-se, em ocasiões futuras, dar destaque às figuras de luto pre-

sentes nos romances do escritor, haja vista a expressividade dessas 

personagens nas suas narrativas mais extensas e mais conhecidas. 

Segundo Stein (1984): 

A figura da viúva aparece com frequência na obra de Machado 

de Assis, contudo não há nenhuma abordagem mais aprofundada 

deste fenômeno nos autores que se ocuparam dele. Convém por-

tanto se deter um pouco na tentativa de achar o porquê de serem 

viúvas mais ou menos um quinto das figuras femininas [nos 

romances] desse escritor.
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Conforme pontua a pesquisadora, portanto, existem nove ou 

mais viuvinhas, em um total de 46 personagens femininas que “ha-

bitam” os romances de autoria do artista fluminense. Tais valores 

demonstram, associados aos 37 textos com viúvas (de um total de 

80) do Jornal de Garnier, certa regularidade e – poder-se-ia arriscar – 

certa curiosidade de Machado por essas mulheres. Para conhecer 

um pouco mais sobre as enlutadas, nada mais natural do que come-

çar a investigação pelas primeiras7 produções de Machado de Assis 

enquanto contista. Que venham, pois, as viúvas “das famílias”!

 7 É preciso ressalvar, entretanto, que a obra machadiana composta por con-

tos teve início um pouco antes do Jornal das Famílias, em outros impressos 

periódicos, como a Marmota Fluminense e O Futuro.
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