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2 - O casamento perfeito 
tradição, moralismo e leves doses de humor no jornal das famílias 
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2 
O CASAMENTO PERFEITO: TRADIÇÃO, 

MORALISMO E LEVES DOSES DE HUMOR 
NO JORNAL DAS FAMÍLIAS

Toda a história da leitura supõe, em seu 

princípio, esta liberdade do leitor que des-

loca e subverte aquilo que o livro lhe pre-

tende impor. Mas esta liberdade leitora 

não é jamais absoluta. Ela é cercada por 

limitações derivadas das capacidades, 

convenções e hábitos que caracterizam, 

em suas diferenças, as práticas de leitu-

ra. Os gestos mudam segundo os tempos e 

lugares, os objetos lidos e as razões de ler. 

(Chartier, 2009, p.77)

Disciplina e recreação em defesa do poder: 
os condicionamentos do Jornal das Famílias

Como o foco do estudo que originou este livro concentrou-se 

na análise de grande parcela dos contos machadianos veiculados no 

Jornal das Famílias, é previsto e, sobretudo, indispensável conhe-

cer, antes mesmo das narrativas literárias propriamente ditas, o teor 

do suporte dos textos sobre os quais o trabalho debruçou-se. Para 

discutir sobre tal publicação, é imprescindível examinar outros dois 
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58  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

pontos: a abordagem contextual do jornalismo que compreendeu a 

época de circulação desse periódico – no caso, a imprensa do Segun-

do Reinado – e, dentro desse mesmo cenário, a natureza do veículo 

que antecedeu o Jornal das Famílias e ao qual este deu continuidade: 

a Revista Popular.

Elucidando o que foi exposto, importa esclarecer que, conforme 

manifestamente anunciado na nota de abertura do Jornal, verifica-

-se que tal impresso se dispunha a dar continuidade aos trabalhos 

da folha publicitária precedente, a referida Revista Popular, cuja 

“longevidade” compreendeu os anos entre 1859 e 1862.

Aos nossos leitores.

[...] Hoje, mais corajosos do que d’antes, convencidos de que 

aquele auxílio não nos abandonará, e por isso mesmo que dese-

jamos correspondê-lo, de algum modo mais plausível, resolve-

mos, sob o novo título de Jornal das Famílias, melhorar a nossa 

publicação. O Jornal das Famílias, pois, é a mesma Revista Popular 

doravante mais exclusivamente dedicada aos interesses domésticos 

das famílias brasileiras. 

São os seus colaboradores os mesmos distintos cavalheiros a 

quem tanto deve a Revista, acrescendo outros que tivemos a honra 

e fortuna de angariar.

Mais do que nunca dobraremos os nossos zelos na escolha dos 

artigos que havemos de publicar, preferindo sempre os que mais 

importarem ao país, à economia doméstica, à instrução moral e recre-

ativa, à higiene, numa palavra, ao recreio e utilidade das famílias.

O Jornal das Famílias sai uma vez por mês nitidamente impresso 

em Paris, e dará aos seus assinantes, no correr da publicação, gravu-

ras, desenhos à aquarela coloridos, moldes de trabalhos de crochê, 

bordados, lã, tapeçaria, figurinos de modas, peças de música iné-

ditas, etc., para o que tem contratado naquela capital os melhores 

artistas.

Certa de que assim preencherá uma falta, geralmente obser-

vada com esta publicação, e contando com o benigno acolhimento 
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público que mereceu a Revista Popular, compromete o seu mais fiel 

desempenho nesta empresa.

A Redação.

(Jornal das Famílias, 1863, n.1, p.2-3)

Cabe observar que tanto a Revista Popular quanto o Jornal das 

Famílias eram publicações de propriedade do francês Baptiste-

-Louis Garnier e, como registrado na nota, os dois veículos eram 

tratados como uma espécie de trabalho sequencial da mesma casa 

editora. Apesar de o segundo ser tomado como continuação do 

primeiro, diversas diferenças podem ser observadas entre os dois 

suportes ressaltados. As variações já começam pelas tiragens: a 

Revista era um periódico quinzenal, ilustrado e impresso no Brasil, 

enquanto o Jornal era uma folha também ilustrada, mas impressa, 

mensalmente, em Paris. As diferenças vão ainda mais além e, para 

elencar algumas delas, é preciso conhecer um pouco mais sobre o 

espírito de cada um desses títulos de Garnier. 

A Revista Popular apresentava caráter mais informativo e tinha 

por objetivo principal a instrução do povo, como já indicia o nome 

do jornal. Em virtude desse amplo acesso almejado pela redação, os 

leitores desse impresso representavam – ao menos teoricamente1 – 

uma grande parcela da população, o que vale afirmar que o alvo do 

consumo e da leitura da Revista compreendia não só os indivíduos 

mais instruídos, mas também os mais simples. Dessa maneira, é 

possível concluir que o conteúdo da primeira folha de Garnier era 

mais eclético em termos de matérias publicadas2 e mais abrangente 

 1 Segundo Mauro (1991), conquanto a Revista pretendesse atingir um público 

bastante amplo e diversificado, o teor sério e “demasiado intelectual” da 

publicação acabou por restringi-la a leitores mais eruditos.

 2 As várias seções da Revista apresentavam natureza bastante heterogênea sob 

o pretexto de atingir uma gama maior de leitores. Dentre essas seções, des-

tacavam-se as de crônica, comércio e indústria, contos e narrativas, crítica 

e análise, descrições, economia política, emigração e colonização, esboços 

biográficos, higiene, instrução e educação, geografia, música, física, poesia, 

romances e variedades.
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60  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

no que tange ao alcance do público leitor (Azevedo, S. M.; Miranda, 

2009, p.159). É necessário realçar também que, apesar da pluralida-

de temática da Revista, ela deve ser considerada um periódico que 

teve não só cunho expressivamente literário, mas, ao mesmo tempo, 

pretensões populares, dado o escopo das matérias que veiculava. 

No que se refere aos dados contextuais da imprensa da época, 

cumpre acentuar que as revistas editadas entre os anos de 1830 e 

1850 começaram a preocupar-se mais com a divulgação da literatu-

ra para uma camada cada vez mais ampla da sociedade. Dentro de 

tal conjuntura, nota-se que ambas as publicações de Garnier aca-

baram por coincidir com a maior inclinação da imprensa periódica 

pelas obras literárias, conforme observa S. M. Azevedo (1990):

A Revista Popular [e, por extensão, o Jornal das Famílias], por-

tanto, a exemplo de outras revistas literárias que floresceram no 

mesmo período, é representativa de um momento da história da 

imprensa brasileira em que o interesse pela Literatura veio suplantar 

as discussões políticas. (p.685; grifos nossos)

Essa “preocupação em trazer a Literatura para perto de uma ca-

mada mais ampla de leitores” (id., ibid., p.692) correspondia a um 

reflexo do processo evolutivo pelo qual passava a imprensa oito-

centista entre os anos já mencionados. Pode-se afirmar que o início 

das publicações nacionais foi marcado por uma divisão da imprensa 

segundo a qual os jornais somente se dedicavam a causas políticas, 

ao passo que as revistas se ocupavam apenas de assuntos literários 

(Martins, 2012). De forma paulatina, no entanto, passou a ocorrer, 

principalmente em virtude da entrada do romance-folhetim ao pé 

da página, a fusão dessas perspectivas, o que levou à incorporação de 

matérias de literatura nos jornais e de assuntos políticos ou de diver-

sas ordens nas revistas ilustradas. 

Outro fator que merece ser apontado, no que diz respeito à im-

prensa do Segundo Império, consiste na tendência conservadora 

que foi retomada a partir do Golpe da Maioridade, em 1840. Para 

Martins (2012), nesse intervalo da História do Brasil,
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[...] podem ser pontuados dois momentos: o primeiro, de 1841 a 

meados da década de 1860, no qual predominou o discurso con-

servador e áulico, a despeito das costumeiras vozes dissonantes; 

o segundo, sobretudo de 1868 em diante, quando da queda do 

Gabinete liberal de Zacarias de Góes e Vasconcelos, que figurou 

como porta-voz de credos diversos, reunindo polifonia de falas que 

pregavam a liberdade de religião, a emancipação e/ou libertação 

do escravo, e o advento da república, não sem reverberações da 

permanência do regime monárquico. (p.47)

Os anos de circulação da Revista Popular (1859-1862) e do Jor-

nal das Famílias (1863-1878) inserem-se nesse momento histórico 

marcado pelo predomínio do discurso conversador, o que, em certo 

sentido, já justifica a inclinação que ambos os periódicos enfocados 

nutriam no que tange à busca pela preservação da ordem imperial 

estabelecida. No caso do Jornal das Famílias, ressalte-se que a sua 

“tendência doméstico-literária” (Azevedo, S. M., 1990, p.707) e, 

por conseguinte, conservadora permaneceu mesmo após os anos 

de 1868, quando o espírito liberal retomou fôlego na imprensa bra-

sileira. Possivelmente em decorrência dessa alçada progressista, o 

Jornal não estendeu as suas tiragens para além de 1878.

Tendo aproveitado os efeitos da mudança iniciada entre as dé-

cadas de 1830 e 1850, portanto, a Revista Popular e o Jornal das Fa-

mílias, cada um com suas particularidades, souberam articular, em 

suas páginas, conteúdos não só de literatura (embora o domínio li-

terário certamente ocupasse maior espaço), mas também de econo-

mia, política, saúde etc. No caso do Jornal, evidencia-se que ele não 

apresentava toda a diversidade de matérias explorada pela Revista, 

mas, tal como ela, veiculava textos de propensão conservadora. 

Não seria exagero afirmar, com embasamento comparativo, que 

o segundo periódico de Garnier era ainda mais tradicional do que 

o primeiro, haja vista o seu direcionamento explícito à preservação 

dos interesses de uma das instituições que mais condizem – ou, ao 

menos, condiziam – com a representação do poder conservador: 

a família. Conforme já apontado, essa inclinação para o âmbito 
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familiar permitiu que o Jornal permanecesse em circulação por 

três lustros, mas não possibilitou a sua sobrevivência após a recu-

peração dos debates de cunho liberal. Resumidamente, conclui-se 

que a mesma força que viabilizou a longa vida do veículo enfocado 

também causou, dentro de alguns anos, a sua falência.

Tendo sido destacadas algumas características da Revista Popu-

lar, proceder-se-á agora a um exame mais especificamente centrado 

no suporte impresso que integrou o objeto de análise do nosso es-

tudo: o Jornal das Famílias. De acordo com Crestani (2009): “Para 

se conhecer a fundo os objetivos de uma folha jornalística, nada 

melhor do que analisar os seus editoriais de apresentação e as cartas 

da Redação dirigidas aos assinantes” (p.60). 

Seguindo esse raciocínio e tornando à nota de abertura do Jornal, 

já é possível perceber o conteúdo moralizante almejado pelos edito-

res do periódico: “Mais do que nunca dobraremos os nossos zelos 

na escolha dos artigos que havemos de publicar, preferindo sempre 

os que mais importarem ao país, à economia doméstica, à instrução 

moral e recreativa, à higiene, numa palavra, ao recreio e utilidade 

das famílias”.

Crestani (2009) acrescenta que, nos editoriais jornalísticos, 

“constitui procedimento habitual um projetar-se promissivo para 

atos futuros de escrita, a partir do qual podemos apreender e dis-

cutir a imagem que a imprensa procura dar de si mesma e do seu 

público-alvo” (p.60). Basicamente, se já é possível perceber a natu-

reza do veículo de comunicação pelos propósitos por ele apregoados 

na nota de abertura, conclui-se que a “imagem” que o Jornal das 

Famílias procurava expor acerca de seu caráter era a de um impres-

so conservador e preocupado com a divulgação do moralismo da 

sociedade oitocentista. 

Além do conservadorismo, também chama a atenção o fato de 

a revista destacada ter sido graficamente produzida em Paris. Esse 

“investimento” de Garnier, na verdade, pode explicar-se como 

uma estratégia do editor para atrair um público mais seleto: os 

membros das tradicionais famílias fluminenses. No século XIX, 

as impressões europeias costumavam ser de melhor qualidade, em 
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comparação com as nacionais, haja vista a evolução das técnicas 

tipográficas do Velho Continente. Por conseguinte, garantir aos 

leitores uma publicação de excelência material já era uma forma de 

seduzi-los, na medida em que lhes proporcionava maior proximi-

dade com os ares europeus.

Sobre esse recurso empregado por Garnier, Soares (2012) acres-

centa que as semelhanças existentes entre o Jornal das Famílias e os 

periódicos que circulavam na Europa, principalmente na França, 

talvez decorressem do anseio dos leitores de se aproximar dos hábi-

tos da civilização europeia. Dessa maneira, valer-se de uma revista 

cujos moldes condiziam com os franceses (formato, qualidade e 

seriação) garantia que o público brasileiro se mantivesse atualizado, 

“ao menos no que dizia respeito aos aspectos de valores e comporta-

mentos em voga na França de meados do XIX”. 

Em consonância com os modelos europeus, portanto, o Jornal 

das Famílias, assim como os periódicos estrangeiros em que se ins-

pirava, consistiu em uma revista mensal de formato in-quarto e com 

aproximadamente 32 páginas de conteúdo. Vale observar, inclusi-

ve, que as seções que o compuseram eram bastante parecidas com 

as que integravam o Le Conseiller e o Magasin des Demoiselles, por 

exemplo (Soares, 2012).

Ainda que o segundo impresso de Garnier tenha sido destinado 

aos interesses das famílias brasileiras, as seções que o formavam 

pareciam preocupar-se mais especificamente com a satisfação das 

mulheres. Como já destacado, a figura feminina representava, no 

Brasil oitocentista, o núcleo da família tradicional, principalmente 

no que se refere às famílias que integravam as camadas sociais mais 

elevadas na época. Em suma, manter a disciplina dos membros da 

instituição familiar, governar as atividades do domínio doméstico 

e, ainda, zelar pela imagem social do marido eram encargos que ca-

biam às damas. Dessa forma, é apropriado supor que a proposta do 

Jornal de dedicar-se à satisfação dos interesses da família brasileira 

correspondia, em verdade, à tentativa de “cair nas graças”, mais 

particularmente, das principais mantenedoras da moral familiar: 

as mulheres.
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Diversos traços constitutivos do Jornal das Famílias corrobo-

ram a tese de acordo com a qual a segunda revista de Garnier era 

majoritariamente endereçada a um público leitor feminino. Dentre 

esses recursos, citam-se, por exemplo, a figura que ilustrou a capa 

da publicação durante os seus dezesseis anos de circulação e, ainda, 

as próprias seções que integraram o corpo do periódico. Quanto à 

imagem que estampou a página introdutória do Jornal, nela apare-

cia representada uma jovem dama a coser, sentada em uma cadeira 

de espaldar alto e seriamente concentrada em sua atividade domés-

tica, o que certamente já indicia o direcionamento do impresso às 

mulheres dedicadas aos cuidados do lar:

Figura 1 – Imagem de jovem dama a coser reproduzida na página introdutória 

do Jornal.

Fonte: Jornal da Família (1864, n.1).
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O periódico apresentava seções variadas, mas todas elas, ou pelo 

menos a grande maioria, pareciam corresponder ao gosto feminino. 

No editorial divulgado em fevereiro de 1869, de maneira diferente 

do que havia ocorrido na nota de abertura de janeiro de 1863, a 

orientação do público leitor restringiu-se explicitamente às mulhe-

res oitocentistas.3 Nessa mesma nota, inclusive, a redação do Jornal 

procurou elucidar a motivação para a escolha dos artigos que com-

puseram, por muitos anos, as principais seções veiculadas na revista:

ÀS NOSSAS LEITORAS. 

Minhas Senhoras. – O Jornal das Famílias tem a subida honra 

de se dirigir a VV. EEx. desejando-lhes felicíssimas entradas de 

ano, e renova-lhes os seus agradecimentos pela extrema benevolên-

cia com que o têm favorecido.

Por esta ocasião permitam VV. EEx. que lhes digamos duas 

palavras sobre o modo por que temos desempenhado as nossas 

promessas e as esperanças que nutrimos de aperfeiçoar o nosso 

programa.

Graciosos romances têm sido publicados em nossas colunas nos 

seis anos de existência que já contamos, e parece-nos que nem uma 

só vez a delicada susceptibilidade de VV. EEx. tem sido ofendida.

Anedotas espirituosas e morais têm por certo causado a VV. 

EEx. o prazer que as pessoas de finíssima educação experimentam 

nesse gênero de amena literatura, e mais de uma vez conseguiram 

dissipar as névoas da melancolia que se haviam acumulado nas 

belas frontes das nossas leitoras.

A economia doméstica, confiada a uma senhora, reúne a uti-

lidade ao prazer, e cremos não enganarmo-nos supondo que mais 

de uma receita foi aproveitada com suma vantagem pelas mães de 

família que nos honram com a sua assídua leitura.

Empenhamos todos os esforços para que os figurinos e os mol-

des, acompanhados de suas respectivas explicações, estivessem a 

 3 Ressalte-se que, no editorial, a dedicatória, antes abrangente (“Aos nossos 

leitores”), limitou-se à figura da mulher (“Às nossas leitoras”).
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par do que de melhor se publica em Paris, onde temos um agente 

especialmente incumbido deste importantíssimo objeto.

Algumas músicas, gravuras, aquarelas, vieram enriquecer e 

ilustrar a nossa publicação.

Vencidas as dificuldades, inseparáveis às primeiras tenta-

tivas, podemos com segurança e afouteza dizer que o Jornal das 

Famílias vai datar do seu sétimo ano um verdadeiro e progressivo 

melhoramento.

Novos e ativos colaboradores asseguram-nos a publicação de 

interessantíssimos romances, narrativas de viagens, biografia de 

senhoras ilustres, episódios de história geral e particular, descrições 

de cidades, vilas, etc., que tiverem maior importância, artigos sobre 

a educação de ambos os sexos, etc., etc.

Nossa infatigável colaboradora da parte relativa à economia 

doméstica prepara-se para dar ao prelo uma série de receitas e con-

selhos, fruto da sua mui grande experiência e ilustração.

Recomendamos a mais esmerada escolha nas músicas e estam-

pas que deverão ilustrar as nossas colunas.

Com isso espera bem merecer de VV. EEx.

A Redação.

(Jornal das Famílias, 1869, n.2, p.37-8)

Além da nota de 1869, também merece destaque a inauguração 

da seção “Floricultura”, em 1871, em que, novamente, é explicita-

do o endereçamento do Jornal das Famílias ao “belo sexo”:

Em um jornal dedicado às damas, como o das famílias, nota-se a 

grave falta de que entre os artigos que tanto o ilustram não haja um 

que se ocupasse com a floricultura. 

[...]

Assim, não deixaremos de chamar a delicada atenção do belo 

sexo para este assunto, e nos permitirá que com nossos artigos lhe 

ofereçamos a discrição e cultivo de algumas flores e plantas de 

ornato ou medicinais, para as cultivarem em seus jardins. Nosso 

empenho é reunir o útil ao agradável. 

(Jornal das Famílias, 1871, n.1, p.27-9, grifos nossos)
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O próprio Machado de Assis, em nota publicada no Diário do 

Rio de Janeiro, em 3 de janeiro de 1865, assim se referiu à revista 

familiar de Garnier:

[...]. Não deixarei de recomendar aos leitores fluminenses a publicação 

mensal da mesma casa, o Jornal das Famílias, verdadeiro jornal para 

senhoras, pela escolha do gênero de escritos originais que publica e 

pelas novidades de modas, músicas, desenhos, bordados e esses mil 

nadas tão necessários ao reino do bom-tom. 

(Assis, “Ao Acaso”, in: Diário do Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 

1865, p.1, grifos nossos)

Retornando ao assunto das matérias que constituíram o periódi-

co “das famílias” (ou seria mais adequado designar aqui “das mu-

lheres”?), foi possível perceber que algumas das seções ocuparam 

espaço fixo no Jornal, como a de “Modas” e aquela destinada a abri-

gar narrativas literárias. As demais seções não foram permanentes, 

mas chegaram a ter uma frequência significativa de apresentação. 

Importa considerar, no caso, que todos os textos que circularam em 

tal veículo, estáveis ou não, foram rigorosamente selecionados pela 

redação da revista.

Nesse contexto de escolha dos artigos, cabe observar que o Jor-

nal das Famílias atuava de acordo com periódicos de caráter extre-

mamente moralizador. Conforme observa Massa (2009), a “irmã 

mais nova” da Revista Popular, por ser defensora da moral e dos 

bons costumes, era submetida “à constante vigilância dos maridos e 

dos pais, que fiscalizavam as leituras de sua esposa e de suas filhas” 

(p.459). Ainda na mesma passagem, pontua:

[O Jornal] Comove sem corromper e pretende preencher o desejo de 

sonho do gineceu brasileiro. Machado de Assis provou-o quando 

foi atacado, em nome da moral, por despertar maus pensamentos 

por suas “Confissões de uma viúva moça”. [...]. Qualquer infra-

ção ao código tácito que regia os costumes da sociedade brasileira 

acarretava, da parte dos que pagavam a assinatura, a ameaça de 

uma automática rescisão. Durante quinze anos o funâmbulo Garnier 
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soube agradar e não desagradar, fazendo correr a revista ao longo do 

estreito fio da moralidade. É o mesmo que dizer quão reduzida era a 

liberdade de ação dos colaboradores. As únicas licenças autorizadas 

eram as licenças poéticas. Eram elas, ademais, uma exigência do 

público feminino. (Massa, 2009, p.459, grifos nossos)

Em resumo, é necessário salientar que os textos que circulavam 

na imprensa do século XIX brasileiro deviam adequar-se aos con-

dicionamentos impostos pelos suportes periódicos daquele tempo. 

Esse convencionalismo costumava seguir a natureza preconizada 

por cada impresso, a qual podia abranger, de acordo com a incli-

nação do jornal ou da revista, desde a mais tradicional até a mais 

moderna das criações.

No caso do Jornal das Famílias, a crítica é unânime em afirmar 

que o conservadorismo moralizante da publicação de Garnier tam-

bém acabava por impor uma série de exigências doutrinárias aos 

colaboradores do periódico. As condições de produção que eram 

postas pelo Jornal estendiam-se ao campo estilístico-temático de 

cada texto publicado, o que acabou por restringir consideravelmen-

te a autonomia de cada escritor que trabalhava para a revista. 

Como sugerido pelo próprio título da publicação, as matérias 

nela veiculadas deveriam encaixar-se em padrões dignos de uma 

família oitocentista exemplar. Pela obediência a uma espécie de 

“cabresto literário” imposto aos profissionais que contribuíam para 

a revista, o conteúdo expresso em cada seção precisava atender, de 

forma bastante amena, utilitária e agradável, aos interesses tanto 

domésticos quanto pessoais da mulher da época.

Como à mulher cabia o papel de detentora e propagadora dos 

bons costumes, por muito tempo foi grande o controle sobre o mate-

rial de leitura que podia ser proveitoso à moral feminina. Sobre esse 

assunto, Chartier, em A aventura do livro: do leitor ao navegador, 

traça, de modo geral, um paralelo interessante entre a fiscalização 

masculina do que era lido pelas mulheres e o exame clerical relativo 

à leitura da Bíblia, uma vez que, em ambas as circunstâncias, temia-

-se o risco de interpretações equivocadas e “danosas”:

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   68Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   68 31/12/2015   14:59:0931/12/2015   14:59:09



“DESTA PARA A MELHOR”  69

Durante muito tempo, a leitura das mulheres foi submetida 

a um controle que justificava a mediação necessária do clero, por 

temor das interpretações selvagens, sem garantia do poder. Poder-se-

-ia comparar esta obsessão com o medo que a Igreja sentia diante 

da leitura da Bíblia por todos os cristãos. O próprio Lutero, desde 

os anos 1520, depois de ter dado a todos a Bíblia, traduzindo-a para 

o alemão, tem um movimento de recuo quando percebe que ela 

suscita interpretações – a dos anabatistas, por exemplo – política e 

socialmente perigosas. Daí o retorno ao catecismo e ao ensinamento 

do pastor. (Chartier, 2009, p.109, grifos nossos)

No que diz respeito a Machado de Assis, contudo, questiona-se 

até que ponto esse autor, tão conhecido pela postura crítica e irô-

nica e pelo estilo debochador, realmente se submeteu aos padrões 

moderadores preconizados pelo Jornal das Famílias. Basicamente, 

talvez pelas imposições (de)limitadoras feitas pelo suporte, Macha-

do tenha recorrido, na publicação de diversos textos, ao emprego de 

pseudônimos.4 

Nas veredas desse assunto, cumpre observar que a questão da 

autoria dos textos veiculados no Jornal e atribuídos a Machado 

de Assis merece, certamente, uma discussão ou, ao menos, um 

questionamento. Como bem problematiza Massa (2009), embora 

a tradição tenha conferido a Machado a composição de inúmeras 

narrativas apenas assinadas por meio de pseudônimos, é preciso 

que se investigue se, de fato, tais contos foram produzidos pelo 

escritor brasileiro.

Ainda que alguns textos hoje considerados machadianos não 

apresentem, a princípio, uma assinatura “legítima” do autor, é pos-

sível tomá-los como autênticos em virtude da republicação dessas 

obras, feita a posteriori em coletâneas editadas e reunidas pelo pró-

prio Machado de Assis, como é o caso de Contos fluminenses. Nessa 

 4 Não se deve deixar de considerar também que, naquele período, o uso de pseu-

dônimos era bastante recorrente entre diversos escritores, o que pode apontar 

para os protocolos de produção, circulação e recepção dos textos do momento 

histórico estudado, conforme define a perspectiva da história cultural.

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   69Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   69 31/12/2015   14:59:0931/12/2015   14:59:09



70  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

conjuntura de pseudônimos autenticados mediante a confirmação 

do autor ou da obra dele, inserem-se, por exemplo, J., Job e J.J. 

(Massa, 2009).

A crítica, no entanto, costuma expandir, por analogia, o domí-

nio da autoria machadiana para os textos publicados no Jornal das 

Famílias cujos pseudônimos coincidem com um daqueles que o 

escritor revelou ter outrora utilizado. Além disso, diversos estudos 

consagrados5 reuniram novas coletâneas de Machado de Assis a 

partir de pressupostos que equiparam alguns pseudônimos à pessoa 

empírica do autor. 

Não se intenciona aqui diminuir a importância desses trabalhos 

de reunião das narrativas machadianas – até mesmo porque tais 

análises não foram utilizadas no nosso estudo. O que se pretende 

é, em verdade, conforme já apontado por Massa, chamar a atenção 

para quão frágeis podem ser as razões geralmente atribuídas à auto-

ria de contos assinados por pseudônimos no periódico de Garnier. 

Partir da hipótese de que o enredo apresenta personagens tipica-

mente nomeadas de acordo com a preferência de Machado e de que 

a forma da narrativa aproxima-se do “estilo machadiano” parece 

um rumo não muito firme para estabelecer e definir o tamanho da 

contribuição do escritor para o Jornal.

Em síntese, o que deve ser discutido, em outros trabalhos, é 

a própria questão da autoria dos textos que hoje são atribuídos a 

Machado de Assis. Será que, de fato, todas as narrativas tomadas 

como machadianas e publicadas no Jornal das Famílias foram es-

critas pelo autor fluminense? Na realidade, outra dúvida bastante 

pertinente é apontada por Massa (2009): Machado não poderia 

ter escrito ainda outros textos, sob pseudônimos que até hoje não 

foram identificados como pertencentes a ele? 

Consoante a perspectiva dessas indagações, Machado de Assis 

tanto pode ter escrito, no Jornal das Famílias, menos textos do que 

se supõe, ou muito mais obras do que se imagina. Para tanto, é pre-

 5 Merecem relevo, aqui, as pesquisas de Magalhães Júnior e de Galante de 

Sousa.
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ciso estudar a fundo a revista, para além das narrativas machadia-

nas. É imprescindível, pois, analisar todo o periódico, passando pela 

natureza, pelas convenções e pelas características de cada suposto 

colaborador (aproximadamente 21, com Machado). Dessa maneira, 

talvez se possa encontrar alguma outra pista a respeito da autoria 

extraoficial da contribuição de Machado de Assis para o Jornal.

Como o propósito do nosso trabalho não contemplou a verifica-

ção da autenticidade da autoria dos contos comumente tidos como 

machadianos, é indispensável salientar que seguimos o exame de 

Magalhães Júnior e de Galante de Sousa no que se refere à atribui-

ção das narrativas pertencentes a Machado. 

Por fim, feitas as observações acerca das características gerais do 

Jornal das Famílias, cumpre ceder foco às suas seções. O que mais 

chama a atenção, ao observar o conteúdo do suporte impresso, é a 

feição didática da maioria dos artigos nele veiculados. Muitos con-

juntos dos artigos que compuseram o Jornal dedicaram-se a ensinar 

utilidades às damas oitocentistas. Dentre tais matérias, pode-se 

mencionar o caráter prático das seções “Economia doméstica” e 

“Medicina popular”,6 ambas destinadas a respaldar as mulheres em 

suas atividades domésticas diárias. 

Apesar de as duas seções terem sido muito semelhantes, “Eco-

nomia doméstica” apresentava natureza mais diversificada, tendo 

explorado várias modalidades de receitas, como o preparo de di-

versos pratos culinários, de remédios caseiros e de cosméticos. 

Soluções práticas para os possíveis problemas enfrentados pelas 

famílias oitocentistas também eram exploradas nessa seção, como 

a divulgação de uma receita de veneno para ratos e outros “animais 

daninhos”, ou de recursos simples para a lavagem correta de rendas 

pretas e para a retirada de nódoas de tinta de escrever: 

 6 As duas seções não ocuparam espaço fixo no Jornal das Famílias, mas, além 

de terem sido publicadas com bastante frequência, elas se alternaram no que 

concerne à veiculação de suas matérias. Assim, a edição de cada número do 

periódico apenas podia explorar um artigo, ou de “Economia doméstica”, ou 

de “Medicina popular”.
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Figura 2 – Receita para eliminar manchas de tinta de máquina de escrever das 

roupas.

Fonte: Jornal das Famílias (1867, n.1, p.25).

Ainda sobre a utilidade dos artigos que circulavam entre os tópi-

cos de economia do lar, é interessante perceber o modo como a mais 

assídua colaboradora dessa seção, Paulina Philadelphia, lançou 

sobre as leitoras o peso do dever de cuidar da casa e os consequentes 

desvelos com os riscos oferecidos pelas atividades diárias:

Uma senhora que zela os interesses de sua casa não pode, nem 

deve, deixar de ir à cozinha; e como nesse lugar é muito possível 

não só queimar-se, como incendiarem-se os vestidos, julgamos que 

nossas leitoras não desgostarão de saber que, se queimarem alguma 

parte de seu corpo, deverão deitar álcool sobre a queimadura, para 
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mais depressa aliviarem, embora na ocasião pareça-lhes que a dor 

aumenta, e se incendiarem os vestidos, deverão ser enroladas em 

cobertores de lã, para tirar todo o ar às chamas.

O uso de lançar água sobre as pessoas cujas roupas estão ardendo 

é perigosíssimo, pois causa às vezes moléstias mortais. 

(Jornal das Famílias, 1865, n.11, p.346, grifos nossos)

Antes de passar para a “Medicina popular”, também interessa 

expor que, nos tópicos de “Economia doméstica”, era ensinado às 

senhoras da sociedade o modo como deviam cuidar da aparência. 

Dicas de beleza, portanto, eram constantemente conferidas ao pú-

blico feminino nessa seção e, dentre tais dicas, ofereciam-se fórmu-

las para a feitura de cosméticos: modo de polir as unhas e torná-las 

cor de rosa, receita de pasta de amêndoas para as mãos e de pomada 

para os cabelos etc.

Figura 3 – Receita de creme para as mãos.

Fonte: Jornal das Famílias (1867, n.2, p.56).
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Sobre as matérias da seção “Medicina popular”, nota-se que, 

dentro do Jornal das Famílias, elas assumiram maiores proporções 

de maneira paulatina:

Tal seção era editada inicialmente em uma pequena parte do 

jornal e foi, posteriormente, ganhando cada vez mais espaço nas 

publicações subsequentes, o que demonstra um crescimento gra-

dativo no interesse dos leitores sobre a área do conhecimento da 

medicina. (Soares, 2012, p.127)

Os textos, que mesclavam ensinamentos médicos com usos 

populares, eram extraídos do Dicionário de medicina popular do 

Dr. Chervoniz e, assim como diversos artigos editados na seção 

de “Economia doméstica”, traziam receitas práticas para tratar de 

enfermidades e evitar incômodos corriqueiros, como o suor nos pés 

e o sangramento nasal.

Os escritos do Dr. Chervoniz, além de também terem contri-

buído com diversas indicações de medicamentos na “Economia 

doméstica”, foram compilados no Jornal sem ligação fixa com uma 

ou outra seção, como se observa na edição de fevereiro de 1870 da 

revista de Garnier:

Adágios higiênicos

Extraídos da quarta edição do Dicionário de medicina popular do Dr. 

Chervoniz.

Coma caldo, vida em alto, anda quente, viverás longamente.

Deus te dê saúde e gozo, e casa com quintal e poço.

Horta com pombal é paraíso terreal.

Não farás horta em sombrio, nem edifiques a par do rio.

O cabrito de um mês, o queijo de três.

Pão de hoje, carne de ontem, vinho de outro verão, fazem o 

homem são.

A pão duro dente agudo.

Quando fores ao mercado, pão leve e queijo pesado.

Água de serra e sombra de pedra.
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Pão que sobre, carne que baste, e vinho que falte.

Pão quente, muito na mão e pouco no ventre.

Não te fies de vilão, nem bebas de charqueirão.

Faze da noite noite, e do dia dia, viverás em alegria.

Rumando para além da “Economia” e da “Medicina”, mas per-

manecendo no terreno dos textos de conteúdo didático, é preciso 

mencionar também as seções de “Música”, “História”, “Viagens”, 

“Floricultura” e, ainda, o suplemento prático cedido pelo Jornal 

para que as mulheres pudessem ter modelos de bordados (estampas 

de crochê e de renda) de roupas tanto femininas quanto infantis. 

Ressalta inclusive a existência de artigos isolados que, independen-

temente de qualquer seção, tinham por objetivo a divulgação de 

lições básicas de natureza científica ao público leitor. 

Como exemplo dessas composições, destacam-se os ensina-

mentos de Matemática, divulgados na edição de julho de 1870; os 

estudos “geodésicos”,7 lançados em abril de 1869; e, especialmente, 

a matéria “A figueira”, noticiada de outubro de 1874 a janeiro de 

1875, na qual aparece a justificativa para os assuntos didáticos, e 

não recreativos, publicados no periódico familiar:

Recrear suas leitoras com poesias e variados artigos de mero inte-

resse literário não é missão exclusiva do Jornal das Famílias.

Além deste propósito, que por certo não deixa de ser digno de toda 

a solicitude da parte de sua redação, tem o nosso jornal por timbre e 

dever instruir o sexo, cujas graças naturais por sem dúvida se cen-

tuplicam, quando realçadas pelo brilhantismo de uma educação 

esclarecida.

É por isso que, não só por mais de uma vez, nos temos ocu-

pado de assuntos pertencentes à ciência, como estamos resolvidos 

a empreender a publicação de uma série de artigos, onde possamos 

desempenhar perfeitamente os dois fins da nossa folha.

Obedecendo assim, como é de intuitiva conveniência, ao pre-

ceito antiquíssimo, mas ainda não cediço, do velho Horácio, mistu-

 7 Tal texto trazia informações sobre a geografia do império.
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raremos o útil ao agradável e trataremos dos interesses da erudição, 

cercando-os da amenidade do estilo e das flores da literatura e jun-

tando a ação à palavra, encetaremos a série prometida ocupando-

-nos neste artigo da figueira, planta tão conhecida entre nós, mas 

cuja importância histórica nos merece especial atenção. 

(Jornal das Famílias, 1874, n.10, p.304, grifos nossos)

As “Modas” publicadas no Jornal correspondiam a uma com-

binação de conteúdo que cambiava entre a instrução e a recreação 

para as leitoras. Ao mesmo tempo que essa seção oferecia a oportu-

nidade de as mulheres se atualizarem de acordo com os padrões das 

costuras e dos figurinos europeus, também proporcionava a elas 

o divertimento de apreciarem ilustrações e observações sobre um 

tema que parecia ser de grande interesse feminino.

Para concluir este tópico sobre o periódico “feminino” de Gar-

nier, evidencia-se, em concordância com Crestani (2009), que o 

Jornal das Famílias, por ter sido uma publicação majoritariamente 

endereçada à mulher, sustentava-se no eixo moda–literatura–uti-

lidade e marcava-se por uma tendência moralista e conservadora 

bastante nítida. Para conformar-se com a base temática e estilística 

divulgada, esse impresso precisava adequar os seus textos à tradição 

dos jornais e das revistas familiares – a saber, necessitava oferecer 

uma leitura amena, fácil, corrente e animada, a fim de despertar o 

interesse dos consumidores, que dificilmente seriam atraídos por 

matérias difíceis e, portanto, cansativas, haja vista o contexto de 

oralização (leitura em voz alta) e de simplificação que predominava 

no Brasil do XIX e que havia obtido êxito com a entrada do roman-

ce-folhetim8 nos periódicos do período oitocentista.

 8 A popularização da fórmula folhetinesca, dado o seu sucesso entre os leitores, 

levou os escritores de jornais e de revistas, principalmente femininas, a dedi-

carem os seus escritos ao divertimento do público alvo. Esse remanejamento 

visava à garantia de êxito no trabalho e, consequentemente, na circulação das 

obras (Meyer, 1992). Para tanto, muitos artistas aderiram à seriação dos textos 

literários, articulada com o suspense da história, o que afiançava a leitura do 

número seguinte da narrativa e, consequentemente, do próprio periódico.
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A imagem da mulher e do casamento pela leitura 
da folha familiar de Garnier: matérias engajadas, 
tribulações abafadas

Nesta parte, serão expostos os diversos modos como o Jornal 

das Famílias procurou projetar tanto a figura da mulher oitocentista 

quanto o tradicional conceito atribuído às núpcias. Tal diversida-

de, notada no modo como a revista enfocou esses dois assuntos, 

poderá ser constatada ao longo dos itens subsequentes, embora já 

se possa prever que o padrão seguido pelo periódico de Garnier 

tenha privilegiado a visão conservadora e pautada na autoridade do 

homem, o que significava considerar que as mulheres deviam ser 

submissas ao pai e ao marido e os casamentos deviam limitar-se às 

convenções sociais.

Progressão de carreira: de filha a esposa, de esposa a mãe

Neste livro, dá-se destaque ao modo como o Jornal das Famílias 

direcionou os seus textos a um público leitor constituído principal-

mente por mulheres, além de enfatizar o caráter moralizante com 

que tal periódico buscou adequar-se ao contexto paternalista da 

segunda metade do XIX brasileiro. Por intermédio dessas infor-

mações, já é possível prever a forma como mais habitualmente foi 

construída a imagem feminina na revista familiar de B. L. Garnier. 

Em síntese, o conservadorismo adotado pelo impresso estendeu-se 

a praticamente todas as matérias que procuraram descrever ou dar 

destaque à figura da mulher, esboçada de modo próximo ao de um 

ser angelical, puro, submisso e, por extensão, mais digno de zelar 

pelos bons costumes da instituição familiar oitocentista.

Segundo os padrões instituídos pelo Jornal, as mulheres eram 

tidas como detentoras de uma “carreira” basicamente restrita aos 

cuidados do marido, dos filhos e do lar. Em algumas ocasiões, a 

figura feminina assumia dimensões sagradas, haja vista a virtude 

de ser ela a responsável por gestar a espécie humana, dando vida e 

alento a cada indivíduo. Um exemplo de como a mulher era repre-

sentada no periódico pode ser observado na seção “Mosaico” de 
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maio de 1864, em que um texto de autoria de Moreira de Azevedo 

confere destaque ao papel feminino:

A MULHER

A mulher é o encanto da vida, a esperança da existência, o anjo 

da ventura, a divindade do mundo.

A mulher é o ente que nos dá as ilusões, a santa que tem por altar 

o coração de todos; é o anjo que nos faz sonhar na primavera da vida.

A mulher torna a nossa imaginação viva, o nosso coração puro, 

a nossa alma cristã; é ela quem guia o homem às ações generosas, o 

soldado ao heroísmo, o sábio à posteridade, o filósofo a Deus.

A mulher é a locomotiva intelectual da natureza.

A mulher é a estrela da criação, a flor da formosura, a estátua de 

encantos, a poesia do mundo.

Na mulher há a delicadeza das formas e a beleza do semblante. 

Deus quis formar a mulher tão formosa para ser o tipo da criação.

Alguns povos embrutecidos no barbarismo e despidos de civili-

zação têm desprezado a mulher. Na China ela é escrava: o marido a 

compra e a pode matar. No Japão está sujeita a completo desprezo. 

No centro da Ásia é vendida como qualquer mercadoria. Em toda 

a África é desprezada, e na Núbia é severamente castigada se ousa 

servir-se do cachimbo do seu marido.

Alguns filósofos têm dito heresias da mulher. Secundo disse: 

“A mulher é tempestade da casa, estorvo do descanso, naufrágio do 

homem e leoa que afaga”. Muitos outros doestos têm sido lançados 

contra a mulher, mas perguntai a esses críticos por que assim falam 

das mulheres, e eles vos darão a resposta do marques de Molière: 

“São detestáveis, porque são detestáveis”.

Entre os povos cultos a mulher tem toda preponderância e 

representa na família, na sociedade, na literatura e nas artes; por 

isso, tem aparecido uma Stäel, Sévigné, Jorge Sand, Girardin, e 

outras muitas.

É divina a missão da mulher: nos planta a fé na alma e a virtude 

no coração. É o primeiro livro santo que o menino estuda: nos conse-

lhos de sua mãe bebe a moral de Deus, os princípios da religião.
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A mulher é o anjo que torna a vida do homem bela, cheia de praze-

res e de amor, que nos sorri na juventude, que nos consola na velhice, 

que nos acompanha nas venturas e nos anima nas desgraças.

A mulher é o ente a quem podemos chamar nossa mãe, e nossa 

mãe é a alma da nossa vida, o coração do nosso peito, a santa da 

nossa existência; nossa mãe é quem nos ensina os risos na infância, 

quem nos amamenta; é quem primeiro enxuga nossas lágrimas, 

quem nos dá as primeiras palavras e as primeiras carícias; nossa 

mãe é a nossa mestra desde o berço, nossa amiga na juventude, 

nossa irmã na desgraça; é o ente que chora quando choramos, que 

se alegra com os nossos risos; e a consolação da nossa vida, o ente 

que tem sempre um coração para nos dar, uma alma que é só do seu 

filho; nossa mãe é o nosso Deus no mundo.

A mulher reúne em si todos os sentimentos da vida; nela se acha 

a moral da criação; parte dela a civilização do mundo; é ela quem 

educa as inteligências. Lamartine disse: “O que sou, devo-o à minha 

mãe”. Cuvier asseverava que sua mãe é quem o tornara sábio. Kant 

dizia que com sua mãe aprendera a filosofia pura e cristã.

Compreenda o homem bem a mulher e verá nessa que lhe dá o ser e 

a vida o ente destinado para lhe dar a felicidade, a virtude, a ciência 

e a glória.

M. de Azevedo.

(Jornal das Famílias, 1864, n.5, p.138-9, grifos nossos)

Todas as definições e todos os elogios direcionados à mulher 

evidenciam o interesse do Jornal das Famílias de agradar ao público 

que mais fielmente consumia os números da revista: as próprias 

damas da sociedade fluminense. Não se pode deixar de realçar, 

ainda, que a natureza conservadora e moralista do impresso tam-

bém contribuiu para a difusão das estereotipias conferidas à repre-

sentação feminina.

Em suma, a idealização da mulher pelas vias do periódico fa-

voreceu, em certo sentido, a vendagem das publicações, já que, 

provavelmente, as leitoras da época gostavam de identificar-se com 

os louvores conferidos à imagem tradicional das filhas obedientes e 
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das esposas bondosas. No tocante aos pais e aos maridos, que eram 

os verdadeiros pagantes da assinatura da revista, também é válido 

inferir que eles podiam se sentir mais satisfeitos por saberem que a 

leitura das suas senhoras estava “em boas mãos”.

No que tange à propagação das estereotipias femininas, é bas-

tante clara a ênfase dada à “missão divina” das mulheres de atuarem 

como mães amáveis e como consortes exemplares. Dentro dessa 

mesma linha de raciocínio, pode-se mencionar o poema veiculado 

no Jornal em outubro de 1874:

A MULHER (Recitativo)

 “Coração de mulher qual Philomela

É tudo amor e canto ao pé da noite.”

(J. A. Lemos)

Ente sensível, por Deus destinado,

A ser amado, como a flor mimosa...

De ti a rosa, n’um vaidoso enfado,

Em verde prado, se mostrou ciosa!

Se jovem, bela, matutina estrela...

Corte à donzela... Só se veem os galantes...

Astros volantes, que o amor atrela...

Em torno dela, a girar constantes!...

S’alva, formosa, qual a tela fina,

Luz peregrina, qu’a todos cativa...

É terna a Diva, seu olhar fascina...

Branca a bonina, que dos Céus deriva!...

S’é moreninha, tem do jambo a cor,

É seu amor, ou faísca ou chama...

Que s’inflama com o menor ardor,

Meigo pudor, só distingue a dama.
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Se ri travessa, buliçoso olhar...

Seu gentil ar, só provoca amor!...

Qual beija-flor, que d’um verde mar,

Liba a voar, o pólen da flor.

Se melancólica, qual rola ferida,

Que repelida, um abrigo implora...

O mundo explora, essa dor perdida,

N’alma vertida, que medita e ora.

Se mãe extrema, seu amor sublime,

O bardo exprime, em verso cadente...

Delírio ardente, que sem ser um crime,

O peito oprime, sem dizer que sente!

Honorata Minelvina Carneiro de Mendonça

(Jornal das Famílias, 1874, n.10, p.313-4)

Uma análise rápida do poema, destinado a ser recitado – haja 

vista a esquematização sonora tradicional de rimas, predominan-

temente consoantes e alternadas (ABAB), e de homofonia interna 

entre os versos, quase sempre decassílabos –,9 enfatiza as várias 

possibilidades de expressão da mulher: jovem, alva, moreninha, 

risonha, melancólica ou mãe. Todas elas, no entanto, independen-

temente de quaisquer diferenças, deviam convergir para as carac-

terísticas elencadas na primeira estrofe, segundo a qual a figura 

feminina era um ente sensível destinado por Deus ao amor. Essa 

propriedade corrobora a tendência idealizadora com que as mulhe-

res eram descritas e tratadas pela maioria das matérias do Jornal das 

Famílias.

Na análise dos versos, além de avaliar a imagem tradicional-

mente convencionada às damas da alta sociedade oitocentista, me-

 9 Contam-se também alguns versos octossílabos, eneassílabos e hendecassíla-

bos, mas sempre com estrofes regulares.
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rece atenção o fato de a composição poética em evidência ter sido 

assinada por uma mulher. Conclui-se, pois, que Honorata Minel-

vina Carneiro de Mendonça foi quem realmente escreveu o poema, 

sem que para tanto lançasse mão do uso de pseudônimos ou de 

quaisquer outras estratégias de publicação textual.

Os dados biográficos da escritora10 tornam extremamente plau-

sível afirmar que a autoria do recitativo “A mulher” pertenceu a 

Honorata, e não a um homem que, por qualquer razão,11 preten-

desse se passar por uma senhora também dedicada à arte literá-

ria. Sobre a poetisa, interessa elucidar que, segundo Vasconcellos 

(2010), ela foi uma das precursoras da literatura goiana12 e, inclu-

sive, a primeira da região a estrear em livro. Saliente-se, ainda, que 

Honorata contribuiu tanto para a publicação de O Domingo, sema-

nário literário e recreativo editado por mulheres, de propriedade 

de Violante Ataliba Ximenes de Bivar e Velasco,13 quanto para a 

veiculação do Jornal das Famílias, de B. L. Garnier.

Ressalta, portanto, a importância de o periódico analisado ter 

trazido para o seu corpo editorial uma colaboradora que já havia 

contribuído para jornais criados e dirigidos especificamente por 

mulheres da sociedade oitocentista e destinados a um público leitor 

em sua maior parte feminino. Convém reiterar que o Jornal não era 

uma publicação pensada e produzida essencialmente por senhoras, 

mas era uma revista endereçada sobretudo a elas. 

Essa questão pode revelar a preocupação dos redatores de mos-

trar para as  suas leitoras que, envolvidas na formulação daquele 

 10 Cf. Dicionário bibliográfico brasileiro, de Sacramento Blake (v.3, p.246). 

Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/ 

00295730#page/254/mode/1up>. Acesso em: 4 out. 2013. De acordo com 

o autor, Honorata também publicou, no Rio de Janeiro de 1875, o poema A 

redenção, escrito em seis cantos e um proêmio.

 11 Geralmente, em virtude de exigências editoriais.

 12 A esse respeito, Vasconcellos (2010, p.88) contesta a informação que consta 

no Dicionário bibliográfico brasileiro, de Sacramento Blake, acerca da origem 

piauiense de Honorata.

 13 Também já havia sido uma das três redatoras-chefes do Jornal das Senhoras.
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impresso, também havia algumas damas que, além de se devotarem 

às obrigações domésticas habituais, dedicavam-se à atividade jor-

nalística e literária. Mais do que isso, a participação de Honorata e 

de outras escritoras na elaboração do Jornal de Garnier indica que 

os editores queriam demonstrar ao público alvo que tinham bastan-

te zelo na escolha de matérias escritas por mulheres e endereçadas 

especialmente ao gênero feminino.

Conforme pontua Pinheiro (2007), o periódico das famílias so-

mente divulgou a lista dos seus principais colaboradores a partir de 

1870. Em 1877, a relação dos escritores sofreu algumas alterações 

e inserções, mas, em todos os casos, consta o nome de Honorata de 

Mendonça. Semelhante ao caso dessa poetisa é o de Emília Augusta 

Gomide Penido,14 que também contribuiu para o Jornal por muitos 

anos. Escreveu para variadas seções – “História”, “Romances e 

novelas”, “Poesias” etc. –, mas sempre manteve, em seus artigos, 

nítido e extremamente moral teor religioso.

Figura 4 – Lista de redatores e colaboradores da revista, entre eles, Emília e 

Honorata.

Fonte: Jornal das Famílias (1870, n.1).

 14 Segundo Sacramento Blake (v.2), D. Emilia era natural de Minas Gerais, nas-

cida de uma família que lhe proporcionou a oportunidade de obter uma edu-

cação apurada, principalmente em história religiosa. Emília Augusta Gomide 

Penido fazia consistir toda a sua felicidade no estudo das letras, tendo recu-

sado, por isso, diversas alianças matrimoniais. 
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Figura 5 – Versão da lista de redatores e colaboradores com inserções e alterações. 

Fonte: Jornal das Famílias (1877, n.1).

De acordo com Pinheiro (2007), assumir a vinculação de escri-

toras ao suporte familiar significava angariar mais leitoras:

[...] numa época em que o literato não tem tanto prestígio entre os 

conservadores e em que as mulheres ainda não têm conquistado 

um espaço significativo na imprensa, os nomes de mulheres como 

Emília Augusta Gomide Penido, de família renomada [...], e a 

senhora Honorata de Mendonça garantiriam um maior status ao 

Jornal, passando a ideia dele ser um periódico bem aceito entre as 

senhoras de bom gosto.

Em 1877, outro nome feminino passou a integrar o corpo de 

colaboradores da revista de Garnier: o de Maria Ignacia Magna. 

Acredita-se, no entanto, que tal escritora, assim como Victoria Co-

lonna e Paulina Philadelphia, eram pseudônimos de autores que, 

até hoje, não se sabe se eram homens ou mulheres (Pinheiro, 2007). 

Percebe-se que, mesmo após dez anos de circulação do Jornal, 

a construção da imagem feminina foi mantida, em boa parte da 

publicação, de acordo com os modelos românticos de idealização. 

Ao longo dos seus três lustros de longevidade, os editores buscaram 

preservar o caráter moralizante e tradicional da revista e do seu 

público leitor, além de terem procurado incluir, na sua redação, a 

participação factual de escritoras, como Honorata de Mendonça e 

Emília Augusta Gomide Penido. Em conformidade com a divul-

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   84Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   84 31/12/2015   14:59:1031/12/2015   14:59:10



“DESTA PARA A MELHOR”  85

gação do retrato “divino” concernente à mulher propagado pelo 

veículo de circulação das famílias, a figura da mãe ocupou bastante 

relevo, como já foi possível perceber pelos excertos reproduzidos.

Sabe-se que, teoricamente, fazia parte da “carreira” das mulhe-

res oitocentistas o exercício maternal. Era dever feminino, portan-

to, cuidar da primeira transmissão de valores e do aperfeiçoamento 

moral dos filhos (Stein, 1984), além de assegurar-lhes carinho, de-

dicação e compreensão, uma vez que ao pai propriamente não resta-

va muito tempo para educar os filhos e para cuidar deles.

A realidade da postura materna, todavia, no que tange ao Brasil 

imperial, pode ser discutida e, até certo ponto, posta em dúvida. 

Segundo Alencastro (1997), antes da abolição da escravatura, era 

comum que as crianças pertencentes a famílias abastadas tivessem, 

desde a primeira infância, contato estreito e íntimo com as muca-

mas. As mães não costumavam amamentar os seus filhos e, com 

isso, entregavam-nos para as amas de leite, que, a princípio, eram 

cativas em período pós-natal. Nas cidades, inclusive, o aleitamento 

feito a partir do aluguel de escravas consistia em uma atividade 

econômica importante.15 

Posteriormente, a partir de 1850, algumas imigrantes brancas 

entraram no mercado da amamentação e passaram a competir com 

as amas de leite cativas. Somente com a inserção do discurso médi-

co, pautado na puericultura, começou-se a dar maior importância à 

autoridade materna e às vantagens do aleitamento pela própria mãe 

(Alencastro, 1997). Até então, as criadas, além de amamentarem os 

filhos das suas senhoras, também se responsabilizavam por tomar 

conta das crianças.

Pelo que se pôde constatar, ainda que o papel de mãe fosse ex-

plorado pela literatura romântica de status mais sentimental, al-

gumas “contradições” históricas são dignas de nota, como o caso 

 15 Os senhores escravocratas podiam alugar mucamas que haviam acabado de 

partejar um bebê que, por alguma razão, tinha morrido. Dessa maneira, todo 

o leite da mãe cativa era transformado em renda para o dono da escrava (Alen-

castro, 1997).
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das amas de leite. Em verdade, o paradoxo não reside somente no 

simples fato de um infante ter sido amamentado e cuidado por 

uma escrava. A questão maior tem a ver com a representação ideal 

que cabia à mulher oitocentista, cuja atuação como “mãe modelo” 

(figura sagrada) era uma das obrigações vinculadas ao rótulo de 

“esposa perfeita”, consoante os padrões da época. 

Apesar de a genitora de antigamente ter tido a preferência de 

não aleitar o filho, não se pode condenar tal decisão somente com 

base na importância simbólica16 e física da amamentação para a 

criança. O aleitamento feito por amas de leite, e não pelas próprias 

mães, consistia em uma prática cultural da sociedade brasileira do 

período. Não cabe aqui, portanto, tecer nenhum tipo de julgamento 

valorativo a respeito de costumes históricos. 

Para além de possíveis questionamentos acerca da postura assu-

mida por muitas mães no contexto dos Oitocentos, o que é preciso 

salientar, neste livro, é o modo notoriamente idealizado como o 

Jornal das Famílias descreveu e se referiu ao desempenho feminino 

no tocante às tarefas maternais. Diversos textos com enfoque nas 

mães foram publicados na revista e, neles, o amor incondicional que 

as mulheres nutriam por seus filhos era sempre exaltado, bem como 

a pureza e a abnegação da figura materna. Pode-se inferir que essa 

busca pela concepção de um modelo de mãe está de acordo com os 

dogmas românticos preconizados pelo Jornal.

No número de fevereiro de 1871, foi divulgado um poema de 

Juvêncio Augusto de Menezes Paredes em que se atesta, nas estro-

fes iniciais, a contraposição do que se notificou sobre o aleitamento 

pelas amas de leite:

Nossa mãe

Por entre os risos da primeira infância,

Quando ’inda o berço nos descerra amor,

Nós pressentimos a sutil fragrância

Da mais mimosa e peregrina flor...

 16 Amamentar simboliza o gesto de estimular e possibilitar a vida de alguém.
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É nossa Mãe, – anjo de Deus que os braços

Nos abre, ao vermos da existência a luz;

Que em nossa infância nos dirige os passos,

E em toda a vida nosso bem conduz! 

(Jornal das Famílias, 1871, n.2, p.60-1)

Confirma-se, dessa maneira, a divergência entre a facticidade, 

que pode ser historicamente comprovada, e a preservação do mode-

lo de idealização feminina, que os veículos propagadores dos man-

damentos ultrarromânticos insistiam em divulgar. Nesse mesmo 

poema, também merece destaque a corroboração do que foi apon-

tado sobre o retrato que se construía das mães: figura próxima a 

Deus – sagrada, portanto –, a qual se ocupa de proteger os filhos e de 

lhes dar amor. No final dos versos, estampou-se o contorno de uma 

senhora vestida discretamente, com uma criança no colo, tornando 

mais robusta a imagem de felicidade no cumprimento do dever ma-

terno que o Jornal das Famílias procurava transmitir a suas leitoras.

Figura 6 – Ilustração que acompanhava o poema “Nossa mãe”.

Fonte: Jornal das Famílias (1871, n.2, p.61).
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Ainda sobre os deveres maternais, publicou-se, no Jornal das 

Famílias de julho e de agosto de 1870, uma novela imitada do 

alemão,17 intitulada “Deus protege as mães e ampara as crianças”.18 

No texto, narra-se a história de Molly, uma estalajadeira que, a 

princípio, mostra-se displicente em relação aos cuidados com os 

filhos e com as obrigações religiosas. 

A moralidade do escrito fixa-se no momento em que a fé da 

mulher é posta à prova: o filho é agarrado por uma águia e passa a 

correr risco de morte. A transformação de Molly é, segundo o texto, 

incitada pelas mãos de Deus: “mas já não era estouvada como ou-

trora; era uma piedosa e respeitável mãe de família, abençoada pelos 

indigentes, e que o digno cura dava por exemplo a todas as jovens 

mulheres sécias e esquecidas dos seus deveres religiosos” (Jornal, 1870, 

n.8, p.234, grifos nossos). 

O conteúdo moral da narrativa é nítido: a mulher devia manter-

-se honrada perante as obrigações religiosas e familiares. Para isso, 

 17 Não foi encontrada referência à composição alemã que o texto do Jornal 

“imita”. Deve-se mencionar que, na revista de Garnier, foi publicada a tra-

dução de diversas obras estrangeiras – por exemplo, “Os prisioneiros do Cáu-

caso”, texto da tradição russa traduzido por Xavier de Maistre, e “Dolores”, 

traduzido por Paulina Philadelphia (Pinheiro, 2007) –, mas, para o caso espe-

cífico de “Deus protege as mães e ampara as crianças”, é preciso observar que, 

além de ter sido feita uma imitação, e não uma tradução, a autoria da obra não 

foi revelada.

 18 No Jornal das Famílias, havia muitos textos cujos títulos remetiam a provér-

bios. O emprego das máximas tanto se deu em sentido dramático e mora-

lizante quanto em direção jocosa. Segundo Faria (2008), é possível associar 

o emprego dos ditados populares na literatura à difusão dos provérbios nos 

teatros franceses e, posteriormente, brasileiros. Embora os provérbios dramá-

ticos tenham surgido no século XVII, a popularização deles ocorreu no XIX, 

em pleno Romantismo, e teve como expoente Alfred de Musset. Tal gênero, 

dada a naturalidade do seu estilo, pode ser tomado como uma espécie de comé-

dia, embora com regras peculiares. Conforme mencionado por Faria (1993), 

é preciso observar ainda que, mesmo na comédia realista, há características 

que podem ser remetidas, até certo ponto, aos provérbios dramáticos, como 

quando os títulos das obras teatrais contemplavam máximas populares (caso 

de Ceinture Dorée, de Augier; no encabeçamento da obra, de 1855, é explici-

tado o provérbio francês que diz: “Bonne renommée vaut mieux que ceinture 

dorée”, ou seja: “É melhor contar com a estima pública do que ser rico”).
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era imperioso que exercesse com presteza e dedicação o papel divi-

no de mãe e de esposa. Novamente, ao término da novela, publi-

cou-se uma figura cuja edição parecia visar engrandecer a beleza e a 

dignidade do carinho maternal:

Figura 7 – Ilustração que acompanhava a novela “Deus protege as mães e 

ampara as crianças”.

Fonte: Jornal das Famílias (1870, n.8, p.235).

Outro conto que também evidencia as obrigações de probidade 

e de abnegação que cabiam às mães oitocentistas é “Ada”, lançado 

em fevereiro de 1869. Nesse texto, D. Matilde, viúva e mãe da 

protagonista, por ter se apaixonado, em segredo, pelo pretendente 

da filha, adoeceu e morreu após o casamento de Ada com João da 
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Cunha. Apesar de Matilde, viúva, ter tido a oportunidade de viver 

uma paixão com o seu amado, ela preferiu sofrer e, assim, fazer 

a felicidade da filha, permitindo que Ada se casasse com João. A 

noção de dever maternal, uma vez mais, foi salientada no periódico 

familiar: a jovem viúva, “tendo sido o modelo das esposas, devia ser 

também o modelo das mães” (Jornal das Famílias, 1869, n.2, p.14) 

e, para tanto, precisava abdicar da própria sorte em favor do bem-

-estar da filha.

A história de Matilde e de Ada, além de destacar a importância 

da doação materna, explicita os deveres que cabiam, naquela época, 

às mulheres enquanto mães e enquanto consortes, como se percebe 

no texto:

Não basta só que a mãe de família desempenhe todos os deveres da 

domesticidade, é preciso que ela tenha também a ilustração necessá-

ria para encantar o homem a quem o destino a uniu e para que saiba 

encaminhar a educação moral de seus filhos e possa escolher a carreira 

que de preferência devem abraçar, em referência às suas vocações 

e qualidades intelectuais. (Jornal das Famílias, 1869, n.2, p.50-1)

Fica patente que, de fato, o periódico de Garnier inclinava-se 

a propagar os padrões de moralidade dentro dos quais as mulhe-

res deviam não só administrar com esmero as tarefas do lar, mas 

também cuidar do marido e da educação dos filhos. Para as bases 

estabelecidas pelo Jornal, a figura feminina era símbolo de domes-

ticidade – no mais amplo sentido da palavra –, embora a noção de 

servilismo ainda não pudesse, ou não quisesse, ser totalmente vista 

como algo pejorativo pelas leitoras oitocentistas do impresso.

No mesmo veículo, verifica-se outra situação corriqueira para 

os parâmetros moralistas do XIX brasileiro: a ida de mulheres para 

os conventos por imposição da família. Conforme observa Stein 

(1984):

[...] era comum que famílias enviassem suas filhas a instituições 

religiosas quando não encontrassem casamento condizente com sua 
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posição social. Era uma maneira de preservar a honra da menina e 

oferecer-lhe uma vida considerada dignificante. Alguns pais e mari-

dos usaram também o convento como uma espécie de casa de cor-

reção para mulheres de conduta moral indesejada. (p.31, grifos 

nossos)

Caso a mulher não pudesse ocupar a função de esposa e de mãe, 

mediante a doutrina matrimonial, era necessário que ela se enclau-

surasse em um convento, o que se apresentava como a última possi-

bilidade de aceitação social, uma vez que a vida celibatária, quando 

não dedicada à religião, era considera desonrosa e ultrajante. No 

Jornal das Famílias, em fevereiro de 1865, publicou-se a narrativa 

“A monja”, assinada por Soror Amélia, em cujo conteúdo se reco-

nhece um tom crítico direcionado à condenação da juventude de 

diversas moças ao claustro do mosteiro. Nas palavras lamentosas 

do texto, é possível atestar o desgosto da narradora por ter sido 

privada, em nome de uma vontade que não lhe pertencia, do frescor 

da mocidade:

Sou moça e diz-me o espelho que sou bela, e bela chamam-me 

as minhas companheiras de infortúnio. 

Bela e moça, e na primavera da vida, e no viço da beleza, e ao 

desabrochar do coração, cinge-me o corpo o burel de monja, e conde-

nam-me a passar a existência entre as paredes negras e solitárias do 

claustro!

E o coração me bate com força, e sinto em meio da penitência e 

dos cilícios, em meio do murmurar das preces e do ressoar do órgão 

essa ansiedade indefinível, essa aspiração ao gozo, essa sede de vida, 

que não m’a pode dar o claustro. 

(Jornal das Famílias, 1865, n.2, p.52, grifos nossos)

Ainda nas vias da imposição familiar ao destino da mulher, cabe 

citar uma das narrativas veiculadas, em março de 1874, na seção 

“Contos macaenses”, intitulada “Uma vítima da vaidade”. Na 

obra, um homem enlouquece de remorso após a filha ter morrido 

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   91Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   91 31/12/2015   14:59:1031/12/2015   14:59:10



92  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

vitimada pela tristeza de satisfazer ao desejo paterno de se casar 

com quem ela detestava. A história da mulher-mártir, que desiste 

do seu grande amor em nome da obediência ao pai, poderia e de-

veria, segundo os bons costumes, ser tomada como exemplo pelas 

leitoras do Jornal das Famílias. O único entrave que talvez tenha 

incomodado algumas leitoras, no entanto, foi o desfecho da trama: 

a morte, por desgosto e por desalento, da protagonista. 

Nesse caso, o remorso paternal, assim como no exemplo da 

monja, acaba por propiciar, em certo sentido, uma série de questio-

namentos sobre a legitimidade do pátrio poder. As moças que liam 

a revista poderiam, no seu íntimo, perguntar a si mesmas até que 

ponto a autoridade do pai deveria ser cegamente acatada, tendo em 

vista a possibilidade de essa soberania culminar na desventura da 

mulher ou, em circunstância extrema, na sua morte.

Mesmo que se possa pensar que a circulação dos textos referidos 

tenha dado, naquela época, a chance de diversas damas se questio-

narem sobre a viabilidade do rígido sistema paternalista, o que pro-

vavelmente ocorreu foi a procura desesperada, e de modo cada vez 

mais avassalador, por um bom casamento (entenda-se por “bom” 

algo não necessariamente associado ao amor). Em vez de os pais 

ou os maridos das leitoras terem se preocupado com a repercussão 

dessas narrativas ou, na melhor das hipóteses, terem refletido sobre 

os limites do próprio poder – haja vista o fato de a figura paterna 

do conto “Uma vítima da vaidade” ter ensandecido diante da culpa 

sentida pela morte da filha –, parece que eles não se opuseram à 

divulgação de tais escritos. 

É provável que os homens tenham visto nas narrativas uma 

maneira de as moças perceberem a urgência de arranjar um casa-

mento que fosse, no mínimo, suficientemente apropriado. Como 

a aceitação social feminina dependia das núpcias ou, em última 

hipótese, da sujeição ao monastério, era necessário que as mulheres 

conseguissem, para o bem de seu futuro, uma união conjugal que 

fosse não só conveniente para as suas famílias, mas também satis-

fatória para as próprias candidatas ao noivado. Caso contrário, as 

jovens ou seriam mandadas para o claustro do convento, ou seriam 
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obrigadas a contrair casamento com um pretendente escolhido 

pelos pais.

Retomando o conservadorismo do periódico e, à vista disso, não 

fugindo da praxe de tal veículo, deve-se relatar que variados contos 

reproduzidos no Jornal das Famílias expressavam a recompensa da 

virtude e da fidelidade da esposa para com o marido. Em “Justiça 

do céu”, texto de cunho moralizante e religioso divulgado em se-

tembro de 1868, conta-se a história de uma mulher que, por ter se 

mantido fiel ao esposo ausente, que muitos julgavam estar morto, 

foi recompensada e auxiliada pelas mãos divinas. Pelo que já se 

analisou acerca da revista familiar, é razoável depreender que as se-

nhoras que tiveram a oportunidade de ler essa narrativa chegaram à 

conclusão de que Deus somente ajudava as mulheres que provavam 

ser leais aos cônjuges. 

O Jornal, com tudo isso, garantia a sua circulação entre os lares 

da Corte: as leitoras, temendo as determinações celestiais, procura-

vam (ou, ao menos, tentavam) seguir os padrões de moralidade, ao 

passo que os respectivos esposos ficavam satisfeitos com o conteúdo 

da publicação e, dessa forma, prolongavam a assinatura da revista.

Ainda que muitos textos do Jornal das Famílias explorassem a 

virtude da mulher – seja como mãe, seja como esposa –, nele também 

foram incluídas diversas publicações que deram enfoque à tendência 

feminina de coquetear. A abordagem desse tema era, logicamente, 

conduzida de modo quase sempre moralizante, como em “O coli-

bri”, narrativa veiculada em julho de 1865. Nesse conto, Rosalinda, 

uma donzela cuja delicadeza e inconstância eram comparadas às do 

beija-flor, insistia em mostrar-se leviana em relação aos homens até 

que, após ter fingido sentir-se indiferente diante de Alfredo, confes-

sou amá-lo assim que percebeu que poderia perdê-lo para sempre.

Outro exemplo do tratamento dado pelo Jornal ao coquetismo 

feminino reside no texto “Três fases da vida”, divulgado na seção 

“Mosaico” de março de 1865, sob o pseudônimo F. Nessa trama, é 

narrado, em tom extremamente moralista, o destino de uma mulher 

coquete: passou a viver coberta de andrajos, a pedir esmola para os 

homens que antes havia menosprezado.
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Convém ressaltar que não apenas o teor moral foi trabalhado e 

difundido no periódico “feminino” de Garnier. O estilo humorís-

tico também foi adotado pela revista das famílias para tecer con-

siderações a respeito das mulheres. Para Sebastianopolino,19 autor 

do ensaio “O que não diz a língua e o que não ouvem os ouvidos”, 

publicado em maio de 1865, também na seção “Mosaico”, era senso 

comum a tagarelice das mulheres. 

Nesse mesmo texto, foram mencionados, de maneira chistosa, 

provérbios sobre o hábito frenético feminino de taramelar, como o 

provérbio espanhol que diz: “O rouxinol deixará mais depressa de 

cantar do que a mulher de falar”, e o chinês que compara a língua 

das mulheres a uma espada que jamais enferruja. Apesar de o perió-

dico ter denunciado o costume de falar demais por parte das senho-

ras oitocentistas (atitude que alcança o presente século?), ressaltou 

ainda o poder das linguagens simbólicas utilizadas pelas damas. 

Segundo o autor, a linguagem dos leques, por exemplo, fun-

cionava como uma “espécie de telégrafo elétrico”, pois conferia 

aos pretendentes ou aos amantes das moças “boletins amorosos de 

cada momento”. Pela maneira de manusear o leque, as mulheres 

transmitiam aos rapazes aquilo que não podiam anunciar perto 

dos olhos repressores dos pais: interesse, desprezo, desdém, amor, 

compromisso etc. Analogamente, foram delatadas as peripécias da 

linguagem das flores, também muito praticada pelas mulheres da 

época.

Outro exemplo do humor que, muitas vezes, era utilizado para 

se referir ao comportamento feminino é uma das anedotas lançadas 

no Jornal de julho de 1868. Nessa breve narrativa, contou-se o caso 

de uma jovem que, prestes a casar, foi assim questionada por uma 

amiga: “Como vai ele?”. A moça, pensando que a companheira se 

referia ao cachorro de estimação, respondeu que “ele” estava bem e 

que já havia agitado a cauda. Sem nada entender, a amiga afirmou 

 19 É possível que Sebastianopolino tenha sido um dos pseudônimos utiliza-

dos por Joaquim Norberto de Sousa Silva, segundo apontam os estudos de 

Miranda (2006).
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ter perguntado sobre a saúde do noivo da menina e, diante do mal-

-entendido, a dona do animal mostrou nada saber daquele com 

quem iria se casar. Depreende-se, pois, que a rapariga parecia nu-

trir mais interesse pelo “totó” do que pelo futuro marido.

Para encerrar o tópico sobre a abordagem das mulheres feita no 

Jornal das Famílias, é imprescindível falar dos textos que compuse-

ram a seção “História”. Muitos deles, escritos pelo padre Francisco 

Bernardino de Souza, procuraram realçar figuras femininas bíbli-

cas que, em certo sentido, mostraram-se desonrosas. O sacerdote 

buscou dar maior relevo aos fatos que envolveram nomes bastante 

conhecidos, como Salomé, Eva, Bethsabée e Dalila. Em tais con-

tos, era evidente a costumeira natureza moralizante das narrativas. 

Nelas dava-se destaque ao desregramento cometido pela mulher e 

às consequências advindas desses atos licenciosos, como no caso de 

Salomé, que mandou decapitar o profeta João Batista por ele não ter 

correspondido ao amor da jovem princesa.

Entre o conservadorismo e a galhofa: a perspectiva 
matrimonial

É natural pensar que o Jornal das Famílias, por ter sido um pe-

riódico dedicado à satisfação dos interesses domésticos, especial-

mente femininos, devia dar bastante enfoque a textos relacionados 

à temática nupcial. De fato, a revista costumava referir-se, com 

grande frequência, à esfera do casamento, mas a visão que revelou 

acerca da vida conjugal foi bastante variada, ao contrário do que se 

poderia imaginar. 

A narrativa “Um jornal casamenteiro”, divulgada em setembro 

de 1877, escrita por C. F.,20 parece traduzir, de certa forma, a ima-

gem tradicional que se poderia construir acerca da publicação de 

Garnier. Nesse texto, relata-se a história de um homem chamado 

 20 Não há indícios de quem foi o escritor que utilizou a assinatura C. F. ao final 

do texto referido. Vale considerar, contudo, que, dado o teor persuasivo e 

“propagandístico” da narrativa, o autor (ou autora) da matéria talvez tenha 

sido um excelente colaborador do Jornal de Garnier. 
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Paulo, avesso à ideia de casar-se até o momento em que conhece 

Luizinha, por quem se apaixona perdida e avassaladoramente. 

A súbita “conversão” de Paulo é impulsionada, na verdade, 

explicitamente, pelo Jornal, uma vez que a seção de “Modas”, cons-

tantemente veiculada no suporte feminino, possibilita à pequena 

Luiza a oportunidade de vestir-se de acordo com padrões de refi-

namento e bom gosto. Bem vestida e arrumada, a donzela consegue 

chamar a atenção do pretendente, cuja admiração se transforma em 

amor. Como o maior objetivo de grande parte das moças era o ca-

samento, pode-se supor que, quando leram o texto, as damas oito-

centistas viram-se em estado de extrema ansiedade para adquirir os 

próximos números da publicação. Verdade seja dita: o texto foi um 

excelente lance publicitário da equipe de Garnier. Segue o trecho de 

autopromoção do veículo:

– Então foi o Jornal das Famílias quem fez o casamento.

– Está claro. E a prova é que o Paulo encontrava-se constante-

mente com a Luizinha, e só se lembrou gostar dela no dia da festa 

[quando ele a viu vestida com os modelos lançados pelo Jornal].

– Se o Garnier soubesse...

– Não deves dizer o Garnier, mas – se todas as moças soubessem... 

assinavam o jornal casamenteiro!

[...].

(Jornal das Famílias, 1877, n.9, p.282, grifos nossos)

Realmente, muitas matérias editadas ao longo dos dezesseis 

anos de circulação da revista procuraram dar maior magnificência e 

vivacidade aos assuntos matrimoniais. Um exemplo dessa tentativa 

do Jornal das Famílias de atribuir mais brilhantismo e dignidade aos 

casamentos oitocentistas é o conto intitulado “A linha reta”. 

Nessa obra, lançada em agosto de 1868, conta-se a história de 

um homem que, depois de viver a juventude na esbórnia, descobre 

estar doente. A cura encontrada pelo protagonista é o casamento: 

se antes ele convivia com “prazeres violentos” e “paixões desregra-

das”, a vida de casado consegue socorrê-lo e colocá-lo em “linha 
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reta”. A união conjugal, tomada como salvação e como verdadeira 

felicidade, portanto, é a mensagem final que o texto de Augusto 

Emilio Zaluar procurou transmitir aos leitores e que a maioria deles 

possivelmente tentou internalizar.

Nesse mesmo paradigma moral e otimista, enquadra-se o conto 

machadiano “Felicidade pelo casamento”, veiculado no Jornal de 

junho a julho de 1866. Como o título do texto anuncia, o narrador 

sugere que o pleno contentamento e o verdadeiro bem-estar emo-

cional somente podem ser atingidos pelas vias do matrimônio.

 Além da abordagem resplandecente e panglossiana das núp-

cias, era comum a referência aos consórcios feitos mediante acordos 

contratuais estabelecidos entre as famílias dos noivos. Pode-se afir-

mar, portanto, que a perspectiva mercadológica do casamento tam-

bém foi explorada por variados textos que circularam no periódico 

de Garnier.

Com relação às uniões acordadas entre os familiares dos futuros 

“contraentes”, mas ainda dentro da focalização otimista dessas 

convenções, enquadra-se o texto “A sombra e a luz”, editado em 

fevereiro de 1868. Nesse conto, há a tentativa de realização de um 

casamento contratual entre Julieta e João da Cunha, apesar do não 

consentimento da noiva, cujo coração batia mais forte por Alfredo. 

No final da narrativa, o amor vence o pragmatismo, e a jovem Julie-

ta casa-se com o seu preferido.

Em “Longe dos olhos...”, conto que Machado de Assis publicou 

entre março e maio de 1876, conta-se a história de um matrimônio 

arranjado que, no entanto, acaba bem: os pretendentes apaixonam-se 

um pelo outro antes mesmo da cerimônia de oficialização do acordo.

Nem sempre, todavia, os casamentos contratuais narrados ao 

longo do Jornal das Famílias tinham final feliz. “História de uma 

lágrima”, obra também machadiana, publicada sob o pseudônimo 

J. B., lançada em novembro de 1867, aborda a culpa sentida por um 

viúvo por ter se casado com uma bondosa mulher sem ter se certi-

ficado do amor que ela sentia por ele. Somente após a celebração do 

matrimônio, Daniel, o protagonista, começa a perceber que a espo-

sa, Elisa, não o amava e somente havia se casado com ele para satis-

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   97Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   97 31/12/2015   14:59:1031/12/2015   14:59:10



98  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

fazer a vontade paterna. Novamente, aqui, percebe-se a presença 

da mulher-mártir, que é capaz de sacrificar a própria felicidade e, 

nesse caso, a própria vida para atender ao gosto do pai.

Também foi dado às núpcias outro tipo de enfoque não muito 

idealizado: os casamentos feitos tão somente por interesse. Nes-

ses casos, há um paralelo com o modelo contratual, porquanto, 

em ambas as ocorrências, havia a busca por vantagens. A maior 

diferença relacionava-se a quem recebia esses ganhos: no caso dos 

consórcios negociados pelas famílias dos noivos, o benefício maior 

em geral era para os pais dos casados, ao passo que, nos casamentos 

por interesse, o proveito máximo era para um dos nubentes ou, em 

algumas situações, para ambos.

O conto “D. Mônica”, de Machado de Assis (pseudônimo 

Lara), ilustra bem a realização de uma aliança conjugal que só se 

viabiliza pelo duplo interesse dos noivos, os quais, na trama, são 

tia e sobrinho. Essa narrativa é ainda um ótimo exemplo de uma 

prática bastante comum no Brasil oitocentista: a efetivação de ma-

trimônios entre os membros de uma mesma família.21 O texto ma-

chadiano mencionado evidencia, por meio da decisão de Gaspar, 

que, no casamento, mais valia garantir uma herança do que lutar 

por um amor, mesmo que para isso fosse necessário casar-se com 

uma parenta sexagenária.

“Quem não quer ser lobo...”, também de Machado de Assis (J. 

J.), é outro texto que demonstra quão fundamental era, para muitos 

homens e mulheres da Corte, conseguir uma esposa ou um marido 

de posses. O conto, lançado em abril e maio de 1872, centraliza-

-se na história de Coelho, um rapaz de 26 anos que ambicionava 

arranjar um casamento rico. Ao conhecer Lúcia, apesar de julgá-la 

feia e vesga,22 casa-se com a moça por acreditar na opulência da 

 21 Esse costume decorria da conveniência de preservar, apenas entre os descen-

dentes, o patrimônio doméstico.

 22 No decurso do texto, Coelho chega a comparar Lúcia a uma das fúrias ou a 

um dragão, mas, logo após essas observações nada afetuosas, lembra-se de 

que a dama é herdeira de um bom par de contos de réis e, por essa razão, tenta 

apaixonar-se por ela – ou melhor, pela fortuna dela.
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família dela. Depois de casado, descobre que, na verdade, a cônjuge 

não herdaria fortuna alguma, já que estava falida. Aqui, nota-se a 

manifestação de um duplo interesse: Coelho quer desposar Lúcia 

por considerá-la rica; Lúcia quer casar-se com Coelho por achá-lo 

bonito e por ter ciência de que não conseguiria maridar facilmente, 

haja vista a sua aparência física e a “ruína” do seu patrimônio.

No Jornal, a temática do casamento também teve uma abor-

dagem mais descontraída e com certo toque de ironia. Em “Um 

casamento de tirar o chapéu”,23 por exemplo, compara-se o enlace 

conjugal a uma ratoeira: “Alguém disse que o casamento é uma 

ratoeira, onde os ratos que estão de fora farejam meios de entrar, 

enquanto os que estão de dentro se desesperam por não poderem 

sair” (Jornal, 1867, n.3, p.66).

Essa abordagem humorística acerca dos matrimônios oitocen-

tistas abre espaço para uma apreciação mais nítida das lacunas 

existentes por trás da maioria das conveniências nupciais, como a 

ausência de laço afetivo entre os casados, a discrepância entre as 

idades e os interesses dos noivos, a consagração do relacionamento 

apenas por imposição familiar, a felicidade de fachada entre muitos 

casais etc. Sobre o interesse financeiro que imperava entre homens 

e mulheres no momento da escolha do cônjuge, pode-se enfatizar a 

anedota chistosa de Paulina Philadelphia publicada na seção “Mo-

saico” de fevereiro de 1874:

O conde X..., tido como muito rico, na véspera de seu casa-

mento com uma rica herdeira, passeava na sala de sua futura sogra 

com ar extremamente preocupado, o que levou a mãe da noiva a 

perguntar-lhe diversas vezes: o que é que tendes?

– Não tenho nada.

 23 A autoria desse texto pertence ao pseudônimo A. F., que, segundo Pinheiro 

(2007), era de Machado de Assis. Nas obras utilizadas como respaldo do nosso 

trabalho (estudos de Magalhães Júnior e Galante de Sousa), contudo, o pseu-

dônimo em questão não foi citado como machadiano. Por essa razão, optou-se 

por não considerar tal narrativa, assim como todas as demais publicadas por 

A. F., atribuível a Machado.

Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   99Miolo_Desta_para_a_melhor_(GRAFICA).indd   99 31/12/2015   14:59:1131/12/2015   14:59:11



100  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

– Não é possível, estais tão inquieto!

– Nada, minha senhora, absolutamente nada; respondia inva-

riavelmente o conde, de cada vez que essa pergunta lhe era dirigida.

Quinze dias depois da celebração das núpcias, a sogra, vendo 

afluírem os credores em casa de seu genro, disse-lhe admirada:

– Vós me iludistes, senhor!

– Senhora, lhe tornou ele, eu vos preveni na véspera do casa-

mento, quando ainda era tempo de o desmanchar, não vos disse e 

afirmei por mais de vinte vezes que eu não tinha nada, absoluta-

mente nada?

Nessa mesma linha pilhérica a respeito dos casamentos, pode 

ser citada a anedota em que se observa a conotação típica de punição 

que muitos atribuíam aos matrimônios da época:

Um homem que pedira uma moça em casamento foi confessar-se 

previamente. Recebendo das mãos do padre o competente bilhete 

de confissão, e vendo que este não lhe impunha penitência alguma, 

advertiu-o desse esquecimento, mas o padre respondeu-lhe:

– Casai-vos, e estareis bem com Deus.

(Paulina Philadelphia, in: Jornal das Famílias, 1870, n.2, p.24)

Merece destaque outra narrativa breve que também confere 

enfoque jocoso às circunstâncias matrimoniais – desta vez, aborda-

-se a questão da traição conjugal –, inserida logo abaixo da anedota 

anterior:

O Sr. de ***, célebre gramático, voltando do Instituto de ***, 

achou sua mulher na companhia de um amante, que, ao ver o 

marido entrar, disse para ela:

– Eu bem lhe dizia que era conveniente que eu me vá embora.

O marido, sempre purista, disse-lhe:

– Que eu me fosse, e não que eu me vá.

E entrou depois desta emenda muito tranquilamente para o seu 

gabinete.
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Nesse excerto, é digno de nota o comportamento displicente 

do esposo traído, que mais parece preocupado com os problemas 

gramaticais do amante da mulher. Tal cena pode mostrar que, real-

mente, muitas alianças somente se concretizavam por contrato, sem 

que houvesse afeto, muito menos amor entre os casados. 

Mesmo assim, ainda que não existisse interesse emotivo por 

parte dos parceiros, as relações extraconjugais não costumavam ser 

bem aceitas, principalmente quando as mulheres eram as infiéis. 

Em geral, os homens não aceitavam a traição das esposas, embora o 

inverso fosse mais facilmente controlado. 

Dentro da produção de Machado de Assis, Santiago (2006), 

ressalta que qualquer ameaça de traição era mais do que suficiente 

para ocasionar um “curto-circuito emocional” nas personagens 

masculinas. Essa reação, de acordo com o estudioso, comprova que 

o ciúme machadiano é retórico e, por isso, está mais baseado na 

verossimilhança do que na verdade propriamente dita:

O verossímil é, pois, um conceito que não pertence à ética, mas 

à arte de persuadir, ou à Retórica. Seu ponto de referência não é a 

realidade (ao contrário da verdade), mas um sistema a que chama-

mos de retórica. O ciúme quase não chega a afetar o amor (senti-

mento), mas descontrola a razão (casamento). Daí o fato de que, no 

mundo amoroso machadiano, masculino [...], são os acontecimen-

tos verossímeis que transtornam ou afetam os personagens. O ciúme 

não nasce, no universo machadiano, de uma comprovação real, ou 

melhor, não há necessidade de uma testemunha de vista; depende 

muito mais o ciúme, como provaria uma análise moderna de Dom 

Casmurro, da “arrumação” que se pode fazer de duas (ou quatro) 

com o único fito de persuadir a si mesmo e aos outros (ou ao leitor) 

de que houve motivo para ciúme. (p.444, grifos nossos)

De volta à anedota narrada por Paulina Philadelphia, parece que 

se pretendeu conferir humor à indiferença do consorte, apesar de 

ser possível inferir que talvez, se a situação tivesse assumido pro-
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porções públicas e não se mantido entre quatro paredes, o marido 

não teria sido tão apático, afinal, a sua reputação estaria em jogo.

A visão de casamento equivalente à penitência cristã apresenta, 

ainda, um paralelo com outra perspectiva irônica dada aos vínculos 

matrimoniais: a abordagem que equipara as núpcias ao sacrifício, 

ou seja, à própria sepultura. O texto “O casamento e a mortalha no 

céu se talha” (Jornal, 1877, n.10, p.307), de Ernesto Castro, mostra, 

de maneira sarcástica, que as mulheres oitocentistas bem sabiam 

que casar – principalmente se fosse sem amor – era o mesmo que 

“morrer para a sociedade”. Não casar, em contrapartida, podia 

significar desprestígio. Consequentemente, não havia muitas alter-

nativas às damas do Brasil do Primeiro e do Segundo Reinados. A 

esse respeito, há uma excelente citação de Ribeiro (1996):

A [ideia] da mulher como astro ou meteoro que brilha fugaz-

mente no céu da sociedade, para depois desaparecer como por 

encanto. Só que tal desaparecimento coincide, necessariamente, 

com o seu casamento. Tal recorrência discursiva está a apontar 

que a independência, bem como a identidade da mulher só encon-

tram lugar no período que decorre entre o surgimento em sociedade e 

o seu casamento. É por isso que as heroínas do romance brasileiro 

do século XIX têm, em média, de 14 a 18 anos de idade. Quando 

ultrapassam a média, já não são mais casadoiras. (p.146-7, grifos 

nossos)

Essa citação será retomada adiante para respaldar uma análise 

sobre as viúvas do XIX brasileiro. Adiantando um pouco a discus-

são, basta pensar no seguinte: se a maioria das mulheres, figurativa-

mente, “desaparecia” após o casamento, o que se podia esperar das 

viúvas? Elas também deixavam de brilhar no “céu da sociedade”? 

Entre a viúva, a solteira e a casada, é preciso considerar a existência, 

naquele período, de uma diferença bastante significativa: a primei-

ra já havia passado pela experiência do casamento. Por essa razão, 

será que poderia voltar a brilhar após o falecimento do marido?
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Enfim, suscitada a matéria sobre o principal tópico do trabalho 

apresentado neste livro, as viúvas, importa agora retomar a ironia 

acerca do contexto matrimonial por meio de outro exemplo: a nar-

rativa “O melhor dos casamentos”, de Heitor da Silveira, publicada 

nas edições de março, abril e maio de 1878 da revista de B. L. Gar-

nier. O humor do texto reside na articulação do título com o final da 

trama: o narrador sonhara toda a história e, com isso, pôde perceber 

que o melhor dos casamentos apenas podia acontecer no plano das 

quimeras. Esse conto inclusive aproxima-se da moral apresentada 

na obra machadiana “A melhor das noivas”, divulgada no Jornal 

dos meses de setembro e outubro de 1877, sob o pseudônimo de 

Victor de Paula. Para o protagonista desta última produção, a morte 

era a melhor esposa que um homem podia ter. Ao chegar a essa con-

clusão, ele se suicidou no dia do próprio casamento.

De forma geral, visto que, nas matérias que compuseram o Jor-

nal das Famílias, havia, em virtude da complexidade do assunto, 

uma miscelânea de posicionamentos acerca das ocorrências conju-

gais – perspectivas otimistas, realistas, idealizadas ou irônicas –, é 

extremamente válido dar especial atenção a dois textos específicos 

que trataram, de modo particular e exclusivo, do tema casamento: 

“Bem casados”, escrito pelo padre Manuel Bernardes e publicado 

em março de 1863; e “Os casamentos de hoje”, redigido por Victo-

ria Colonna e lançado em junho de 1875. 

Por meio desses escritos, é possível chegar mais perto da ideia 

e das lições que a revista das famílias procurava transmitir de fato 

aos leitores. Esses ensaios não se apoiaram na ficção literária para 

que, mediante uma história narrada, divulgassem alguma mensa-

gem acerca da realidade matrimonial. Ao contrário, os dois textos 

procuraram, de modo direto e factível, expor algumas condições 

que, na conjuntura daquela época, deveriam ser asseguradas para o 

“sucesso” de um casamento.

Na obra composta pelo padre Bernardes, foi construído um tipo 

de sermão em torno do qual se afirmou a necessidade imperativa de 

as núpcias serem pautadas em uma série de conformidades entre os 

noivos:
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A semelhança é causa do amor, e os bons casados devem ser

Apesar do amor – dois;

Apesar do número – um.

Todas as formas se introduzem nos sujeitos tanto mais suave-

mente quanto mais próximas são as disposições para elas. Casem 

primeiro as idades, as condições, as saúdes e as qualidades; então 

casarão bem as pessoas: doutro modo, já de antemão levam o divór-

cio meio feito. 

(Jornal das Famílias, 1863, n.3, p.90)

O ensaio de Victoria Colonna,24 por sua vez, também ressaltou os 

principais passos que deviam ser seguidos pelos pais de família no 

momento da escolha matrimonial de seus filhos, principalmente das 

moças. Para a autora, antes da ultimação do casamento, era neces-

sário que os noivos apresentassem entre si, como já havia pontuado 

o padre Manuel Bernardes, compatibilidade com algumas faculda-

des. Somente dessa forma, segundo Colonna, a felicidade dos casa-

dos estaria assegurada pela “moralizadora proteção do himeneu”.

Os conselhos dados pela colaboradora do Jornal pautaram-se, 

conforme anunciado, na observação dos casamentos malogrados: 

O espetáculo diário de casamentos malsucedidos sugeriu-nos as 

seguintes reflexões, que pedimos a vênia para apresentar às nossas 

leitoras e leitores, na fé de que poderão aproveitar-lhes para seus 

filhos, proporcionando-se assim o inefável gozo que experimenta 

uma alma certa de haver cumprido seu dever. 

(Jornal das Famílias, 1875, n.6, p.180)

 24 Sobre tal colaboradora, Sacramento Blake (v.7) destaca a possibilidade bas-

tante crível de ela ter ocultado o seu verdadeiro nome: “Creio ser pseudônimo 

de uma distintíssima escritora brasileira, de quem sinto não poder dar a devida 

notícia” (p.383-4). Resta saber se, de fato, Victoria Colonna foi um pseudô-

nimo pertencente a uma mulher, como indica o autor, ou a algum homem que 

contribuía assiduamente para o Jornal das Famílias.
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Victoria Colonna também denunciou nesse ensaio, em tom críti-

co, a urgência descabida de alguns pais e mães de casarem as filhas:

Em nossa sociedade, cumpre confessá-lo, há demasiado adoça-

mento em casar as moças. Há mães que anelam por casarem-nas a 

fim de recuperarem sua liberdade, desonerando-se por esse meio 

da forçada vigilância, que aliás em algumas famílias não existe, e 

outras fazem um dever de truncarem a educação de suas filhas por 

um casamento prematuro, pois julgariam seu amor próprio ofen-

dido se tivessem de adiá-lo mais tarde; ao passo que contraindo esse 

vínculo em tenra idade, indica a importância de sua posição social, 

cujo brilho deseja-se partilhar, ou que os méritos de suas filhas são 

tais que foram devidamente apreciados logo ao despontar.

(Jornal das Famílias, 1875, n.6, p.180)

Novamente de acordo com as recomendações do artigo, era ne-

cessário que os casamentos oitocentistas obedecessem a estas deter-

minações, tidas como fundamentais:

Reflitam as famílias no seguinte asserto para que a educação 

seja completa e possa produzir durante a vida as competentes flores 

e frutos: é mister que o casamento venha em tempo conveniente, 

nem muito cedo como acontece ao geral das moças, nem muito 

tarde como soem fazer os homens. [...]. Uma das condições indis-

pensáveis no casamento é a harmonia das idades. Tão clara é essa 

asserção que não carece de provas, porquanto uma moça e um 

velho, ou uma velha e um moço, são incompatíveis para formarem 

bons casamentos, visto como são duas quantidades heterogêneas 

que produzem “uniões em união”. [...]. 

Outra condição a que também cumpre atender para maior pro-

babilidade de um bom casamento é não unir a inteligência à imbe-

cilidade, a virtude ao vício, nem a saúde à enfermidade.

Acaso essas famílias, sequiosas de uniões prematuras, pensa-

ram alguma vez no que pode haver de agradável num consórcio em 

que um dos cônjuges é destinado de antemão a ser o enfermeiro do 

outro? Em que o inteligente não é compreendido pelo estúpido? E 
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mais que tudo aquele em que a honra e a retidão têm de combater 

incessantemente os pendores desonestos e as torpezas do outro que 

representa a infâmia?

[...].

Não duvidamos afirmar que é da conformidade das qualidades 

físicas, morais e intelectuais que depende a sorte do casamento.

(Jornal das Famílias, 1875, n.6, p.181-2)

Por último, a autora destacou a importância do amor para as 

uniões conjugais, o que, de certa forma, pode ser considerado uma 

avaliação “moderna”, diante das prerrogativas contratuais que rei-

navam no século XIX brasileiro:

Não desconheçamos o que é o coração humano e lembremo-nos 

que a ocasião do amor é antes do himeneu que deve contrair-se sob 

seus auspícios. Se suprimirmos o amor antes do casamento, crede 

que de um só jato teremos também suprimido o amor conjugal 

depois dele; por isso que não existindo amor entre os noivos jamais 

nasce entre os esposos o amor conjugal.

[...].

Agora sob pena de parecer-vos uma representante do século 

passado dir-vos-ei que considero o amor uma das condições indispen-

sáveis para o matrimônio. 

(Jornal das Famílias, 1875, n.6, p.182)

Constata-se, por conseguinte, que os princípios preconizados 

pela revista de Garnier, embora fossem conservadores e de veio pa-

ternalista, não eram radicais a ponto de concordar com matrimônios 

realizados apenas por imposição da família. A noção burocrática de 

“contrato”, comumente associada aos casamentos da época, podia 

ser posta de lado no momento em que se comprovasse a existência 

sagrada do amor. No que se refere ao parecer de Colonna, a defesa da 

consensualidade dos nubentes para a consumação das uniões conju-

gais evidencia, em certo sentido, o ponto de vista feminino como 

crítica ao paternalismo e ao domínio masculino sobre as mulheres. 
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Na pior das hipóteses, consoante o texto de Colonna, caso os 

noivos não se amassem e apenas estivessem concretizando a von-

tade dos pais – o que, para a escritora, seria tramar a desgraça das 

filhas que diziam adorar –, as famílias deveriam ao menos obedecer 

a outras duas condições indispensáveis ao sucesso nupcial: cor-

respondência entre as idades e entre os gênios dos prometidos. A 

opinião de que os consórcios deveriam ser “proporcionais” já havia 

sido expressa pelo padre Bernardes em 1863 e, mesmo que indire-

tamente, por alguns textos narrativos, como “Um casamento na 

roça” (de autoria de Hope), de agosto de 1864, em que o narrador 

teceu a seguinte afirmativa acerca da prejudicial descontinuidade 

etária que podia existir entre os noivos:

Uma moça de vinte anos casada com um homem de sessenta!... 

Uma aurora da primavera, fresca, rosada, vibrante de luz e de har-

monias, cheia de perfumes, de sensações desconhecidas, de volup-

tuosos desejos, despontando em um dia invernoso, descorado, 

frio, envolto nas brumas e exposto aos últimos vendavais da vida, 

como a árvore despojada, no encosto da serrania, ao gélido sopro da 

última estação do ano!... Quem pode compreender esta anomalia das 

conveniências sociais, que vão de encontro a todas as leis da natureza, 

à própria dignidade da consciência humana e ainda aos mais sagrados 

preceitos da doutrina religiosa? 

(Jornal das Famílias, 1864, n.8, p.235, grifos nossos)

Em consonância com a ideia da necessidade do amor entre os 

casados, inserem-se dois contos de Machado de Assis que relatam a 

união entre indivíduos pertencentes a civilizações distintas: “A vila 

queimada” (Jornal, 1864. n.4-5), assinado pelo Dr. Negro, e “Rui 

de Leão” (Jornal, 1872, n.1-3), assinado sob o pseudônimo de Max. 

Os dois trabalhos referem-se ao casamento entre um fidalgo e uma 

índia. A diferença entre ambos consiste no fato de que, na última 

narrativa, o homem branco converte-se à cultura indígena, ao passo 

que, na primeira, ocorre o inverso: a índia converte-se à tradição 
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do esposo. O mais interessante a observar, contudo, é a sujeição do 

casal aos costumes de outra sociedade em prol do amor.

Fugindo, uma vez mais (para além do tom humorístico já des-

tacado), do que se poderia esperar de um periódico dito tradicional, 

extremamente moralista e até mesmo “casamenteiro” – conforme 

mencionado pelo próprio veículo –, o Jornal divulgou uma nar-

rativa sobre o divórcio.25 Por ter sido uma publicação destinada à 

consagração dos princípios familiares, poderia parecer no mínimo 

estranho o enfoque dado, no texto em questão, ao rompimento legal 

do vínculo sacramentado do matrimônio. 

Ao ler a obra na íntegra, contudo, constata-se o típico conteúdo 

da revista, preso à manutenção da moral e direcionado às famílias, 

uma vez que, no final do conto, embora o marido tenha solicitado 

o divórcio sob a alegação de “incompatibilidade de gênios” e tenha 

ido viver com outra mulher, foi a esposa repudiada que aceitou 

cuidar dele quando uma enfermidade o acometeu de modo devas-

tador, depois de a segunda consorte tê-lo desprezado em virtude da 

doença. Os leitores – ou melhor, as leitoras – do Jornal, portanto, 

concluíram que o divórcio não era a melhor solução para nenhum 

casal e que, se algum homem chegasse a pedi-lo, correria o risco de 

terminar como o esposo da protagonista.

Não poderia deixar de ser mencionado, no estudo que realizamos 

sobre a imagem do casamento através da leitura do Jornal das Famí-

lias, a narrativa “O relógio de ouro” (Jornal, 1873, n.4-5), de Ma-

chado de Assis. O texto conta uma história de traição conjugal vista 

por um prisma digno de nota: o marido, ao suspeitar da infidelidade 

da esposa – que havia ficado bastante estranha após ter aparecido em 

sua casa um relógio valioso como presente –, ameaça matá-la. 

No desenrolar do conto, entretanto, descobre-se, no momento 

em que o cônjuge decide castigar e assassinar a mulher, a verda-

 25 Cf. O divórcio ou memórias de Madame Dormeuil destinadas à sua filha. 

Jornal das Famílias, Rio de Janeiro (1876, n.3-7). 
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deira origem do regalo: o presente havia sido dado pela amante do 

consorte, e não por algum pretendente da esposa. Essa narrativa 

realça a desigualdade que existia entre os gêneros no tocante às 

prerrogativas matrimoniais, já que, segundo o funcionamento da 

sociedade daquele período, os homens podiam trair suas compa-

nheiras sem receber nenhuma punição por isso (pelo contrário, 

recebiam o perdão e a resignação delas), ao passo que as mulheres 

podiam ser severamente penitenciadas caso chegassem a praticar 

algum ato extraconjugal.

Sobre infidelidade no casamento, cabe citar outro texto publi-

cado no Jornal das Famílias que aborda esse assunto: “A cruz de 

fogo”, assinado por Léo Junius. Essa narrativa, veiculada nos nú-

meros finais de 1871 até a primeira edição de 1872, concentra-se na 

tríade traição–assassinato–vingança e conta a história de um fazen-

deiro que, ao descobrir que a esposa o traía com um funcionário, 

mata a mulher, o empregado e os filhos – que o ruralista descobre 

não serem seus, mas do amante da consorte. Apenas um descen-

dente sobrevive e, anos depois, retorna para vingar a morte dos pais 

e dos irmãos. 

É notável e lógico que o periódico, tendo abordado o tema da 

traição conjugal, tenha dado um final trágico à esposa adúltera, 

para que nenhuma leitora se sentisse encorajada a ser infiel ao ver-

dadeiro pagante da assinatura do jornal, o marido. Agradar para 

vender: assim sempre foi o mercado da imprensa periódica no Bra-

sil e no mundo.

Por último, tendo em mente o fato de o Jornal ter sido uma pu-

blicação ilustrada, não se poderia deixar de fazer referência a algu-

mas das imagens de casamento que compuseram diversos números 

desse impresso.26 

Como a noção de matrimônio está intimamente associada à 

ideia de família, muitas das pinturas reproduzidas no Jornal cos-

 26 Era comum que, ao final da maioria das matérias, fosse incluída uma imagem.
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110  JAQUELINE PADOVANI DA SILVA

tumavam representar cenas em que um grupo familiar se reunia 

para ler em conjunto. Percebe-se que a reprodução de tal cenário 

exercia a função tanto de evidenciar o caráter doméstico da revista 

quanto de incentivar a prática de leitura, fosse coletiva, fosse indi-

vidual, nos lares brasileiros. Segue-se um exemplo de uma dessas 

figuras. 

Figura 8 – Leitura em família e ao ar livre.

Fonte: Jornal das Famílias (1864, n.3, p.88).

A imagem a seguir também mostra uma cena de leitura em fa-

mília, mas, desta vez, a prática se dá dentro de casa.
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“DESTA PARA A MELHOR”  111

Figura 9 – Mulher mais velha fazendo a leitura para a família no interior da casa.

Fonte: Jornal das Famílias (1873, n.8, p.256).

Com relação às imagens de casamento propriamente ditas, pu-

blicaram-se imagens centradas na cerimônia conjugal e na celebra-

ção do enlace. A ilustração a seguir exemplifica o primeiro caso. Ela 

foi reproduzida por, no mínimo, três vezes ao longo dos números do 

Jornal das Famílias.

Figura 10 – Cerimônia de casamento do século XIX.

Fonte: Jornal das Famílias (1872, n.5, p.139).
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No Jornal também foram divulgadas várias imagens de festas, e 

muitas delas podem ser associadas à celebração matrimonial, dada a 

articulação entre a figura e o texto que acompanha, como no caso da 

ilustração que se segue, publicada junto ao conto machadiano “O 

caminho de Damasco”, que representa a comemoração, em uma 

grandiosa festa, do casamento de dois primos.

Figura 11 – Celebração de matrimônio.

Fonte: Jornal das Famílias (1871, n.6, p.178).

Ainda no plano da formalização nupcial, o Jornal das Famílias 

publicou desenhos de noivas na seção de “Modas”. Por terem sido 

as mulheres o principal público consumidor da revista e por elas 

terem demonstrado grande interesse não apenas pelos modelos eu-

ropeus de vestimenta, mas também pelo tema casamento, pode-se 

supor que foi economicamente vantajosa a reprodução de moldes 

dos tradicionais vestidos de noiva.
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Figura 12 – Modelo tradicional de vestido de noiva.

Fonte: Jornal das Famílias (1865, n.5, p.155).

Na seção mencionada, antes da exposição dos figurinos – como 

o das noivas –, havia uma descrição detalhada de cada modelo, com 

o intuito de facilitar a visualização e confecção das roupas pelas 

leitoras que por elas se interessassem.

Figura 13 – Descrição detalhada de modelos de roupas.

Fonte: Jornal das Famílias (1865, n.5, p.154).
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Em poucas palavras, a temática do casamento foi realmente 

muito explorada pelo Jornal das Famílias, assim como a das mulhe-

res. Quase sempre foi priorizada a visão moralizante e conservadora 

acerca do posicionamento que deveria ser tomado pelas damas da 

sociedade diante de suas posições como mães bondosas e esposas 

zelosas. Foi possível notar, contudo, que no mesmo periódico tam-

bém foram veiculadas matérias que exibiam, explícita ou discre-

tamente, noções mais críticas acerca das uniões matrimoniais e do 

próprio comportamento feminino.
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