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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste livro, procurou-se examinar o papel assumi-

do pelas mulheres viúvas presentes na produção que Machado de 

Assis originalmente disponibilizou para os dezesseis anos de circu-

lação do Jornal das Famílias (1863-1878). O interesse pelo tema da 

viuvez ocorreu em virtude do suposto ganho de autonomia femini-

na proporcionado pelo falecimento do consorte e pela consequente 

oportunidade de obtenção do posto de “cabeça de casal” por parte 

da dama enlutada. 

A ideia de que as viúvas podem ser tomadas como senhoras de 

maior liberdade, de mais benefícios e de significativa experiência, 

contudo, nem sempre correspondeu à realidade do século XIX bra-

sileiro. Na obra machadiana compreendida pelo corpus do nosso 

trabalho, constatou-se que o olhar distanciado com que se vislum-

bra a viúva, ainda que possa aproximá-la superficialmente da cate-

goria genérica preenchida pelo indicativo de mulheres mais livres e 

experientes, não equivale à operação irônica que uma contemplação 

mais aproximada e atenta pode revelar acerca dos textos de Macha-

do de Assis. A noção moralista de preservação do luto em respeito 

ao marido, por exemplo, quase não aparece nos textos do escritor – à 

exceção do conto “Um dia de entrudo”, de 1874 –, cuja inclinação 

se mostra mais voltada para a abordagem de viúvas dispostas à con-

sumação das segundas (terceiras, quartas...) bodas. 
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Sobre as sutilezas de alguns desvios de comportamento possi-

bilitados pela condição da viuvez da mulher e flagrados pelo olhar 

crítico (quiçá detalhista) do autor fluminense, deve-se mencionar o 

que Ribeiro (1996) pontua acerca da figura feminina machadiana 

como um todo, sendo possível inserir, nestas observações, as viuvi-

nhas enfocadas no nosso estudo:

Machado de Assis foi um pertinaz e paciente desconstrutor de 

mitos. Toda a sua força criadora esteve sempre voltada para a análise 

e desmitificação dos arquétipos criados pelos ficcionistas român-

ticos. Ele percebeu, desde logo, que tais figuras, e em especial as 

de mulher, ali estavam para cimentar e consolidar determinadas 

expectativas sociais e políticas, com as quais ele, absolutamente, 

não concordava. Tratou de descer a mulher do trono inacessível em 

que a colocara Alencar e fê-la descer para o pó da vida e tisnar a sua 

decantada pureza na pequenez dos pecados de cada dia. Não construiu 

um mundo de bacanais, nem um antro de perdições; apenas nos ofere-

ceu mulheres de carne e osso, capazes de assumir um corpo e os desejos 

dele constitutivos, sem nunca cair na grosseria e na exaltação gratuita 

de uma genitalidade mal resolvida. Aliás, nele não encontramos 

nunca uma única cena de aproximação física entre homens e mulhe-

res. Tudo se passa no plano das relações públicas de sociabilidade. 

Mas, daí, ele aponta suas baterias retóricas contra tudo que lhe 

pareça falso e cediço e parte para uma crítica radical dos valores que 

sustentam o edifício ideológico dominante. (p.21-2, grifos nossos)

Em resumo, a representação da mulher de Machado de Assis – 

e, em particular, da viúva –, em contraponto com a tradição lite-

rária de base romântica, parece “deslocar as certezas sobre o lugar 

desejável, e idealizado, em que as personagens femininas deveriam 

estar”1 (Albuquerque, 2011, p.30). Por meio dos disfarces, as figu-

ras enlutadas vão em busca da satisfação de seus desejos ou de suas 

 1 A única viuvinha que se aproxima um pouco da idealização proposta pelo 

Romantismo é a protagonista de “O último dia de um poeta”, classificada, 

dentro das categorias sugeridas no nosso estudo, como “mártir”.
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necessidades particulares. Para tanto, o escritor opta pela constru-

ção de caracteres que, em vez de se mostrarem indisciplinados e 

rebeldes, preferem valer-se de desvios de conduta apenas insinua-

dos por pequenos gestos, olhares, subentendidos, manipulações e, 

ainda, pelo recurso do silêncio.

Verificou-se, pela análise, que as viuvinhas de Machado se 

movem pelo desejo, o que, na maior parte das ocasiões, faz que 

abandonem a condição de mulheres “livres” da presença de uma 

autoridade conjugal masculina em prol da consagração de um novo 

laço matrimonial. É imprescindível frisar, contudo, que a vontade 

das viúvas apresenta uma variação quanto ao objeto desejado e aos 

fatores que impulsionam a manifestação do desejo. 

Para que uma mulher pretenda abrir mão de sua própria auto-

nomia,2 é necessário que obtenha certas vantagens decorrentes de 

tal desprendimento. Nos contos machadianos estudados, o desejo 

das viúvas é motivado basicamente por alguma das seguintes cau-

sas: obtenção de maiores benefícios financeiros (interesse por uma 

posição mais confortável); resgate de um amor do passado; oportu-

nidade de recorrer ao livre-arbítrio; segurança proporcionada por 

uma relação amorosa sólida; perda da carência afetiva; medo da so-

lidão; retomada do status social centrado no eixo casamento–família 

(formação de um novo núcleo familiar de respeito); combate à fama 

do coquetismo etc. Observou-se que algumas dessas motivações 

são mais frequentes do que outras, o que parece explicar a diferença 

no que se refere ao número de viúvas presentes em cada uma das 

categorias estabelecidas na nossa pesquisa e, ainda, as variações de 

classe experimentadas por uma mesma personagem. 

Além da diversificação de “estímulos” para o abandono da viu-

vez, constatou-se que as estratégias adotadas pelas personagens 

para a satisfação do desejo também se mostram variáveis no que 

concerne às formas de sedução utilizadas. De uma maneira ou de 

outra, as viúvas de Machado, quando interessadas em algo ou em 

alguém, preocupam-se em atrair o “alvo” por meio do uso de ins-

 2 Nem todas eram absolutamente autônomas, contudo.
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trumentos capazes de induzir à obtenção do resultado esperado. 

Os modos de seduzir, todavia, adequam-se ao próprio desejo e às 

motivações dessa vontade. Por isso, pode-se afirmar que a abertura 

para a superação da condição de viuvez guia-se por determinados 

interesses, os quais desencadeiam o emprego de algum mecanismo 

de sedução capaz de potencializar o alcance do objetivo traçado.

As viúvas machadianas, no caso, por pretenderem, na maior 

parte das vezes, ou por permitirem-se casar novamente, valem-se 

da sedução de duas formas: pela atração física ou financeira. As 

mulheres enlutadas ricas são hábeis o suficiente não só para atrair 

o candidato a marido mediante a exposição do vasto cabedal que 

possuem, mas também para conquistar o pretendente com o auxílio 

da atração física. A mesma “vantagem”, contudo, não ocorre com 

as viúvas remediadas, porquanto estas apenas conseguem usar a 

sensualidade para conseguir um novo parceiro. Obviamente, em 

ambas as situações, o amor recíproco pode ser examinado como um 

instrumento que facilita a satisfação dos desejos manifestados pelas 

personagens femininas, uma vez que desconsidera, total ou par-

cialmente, os fatores ligados ao bolso e ao encanto pessoal da viúva.

Especificamente sobre a questão da sensualidade da mulher, 

interessa ressaltar que, nas figuras machadianas analisadas, nem 

sempre tal recurso se prende ao erotismo (no âmbito da beleza e do 

desejo sexual). Muitas vezes, a dama enlutada desperta o interesse 

masculino pelas vias do mistério, da reserva e da timidez. As insi-

nuações, os olhares, os gestos calculados e os disfarces femininos, 

inclusive, parecem ser as armas de sedução mais utilizadas pelas 

viúvas de Machado de Assis, haja vista a necessidade demonstrada 

por essas mulheres de não parecerem avessas à esfera pudica e pa-

ternalista da sociedade, a despeito da suposta “liberdade” adquiri-

da pelo estado de viuvez.

Em cada narrativa de Machado examinada, é possível observar 

a expressão da sensualidade da mulher de luto, como em “Questão 

de vaidade”, em que Maria Luíza, com o seu lado ardente, sedu-

tor e enérgico, faz Eduardo acreditar que a ama verdadeiramente. 

Outras produções podem ser elencadas, como “Linha reta e linha 
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curva”, em que assumem relevo a autoridade e o atrevimento da 

viúva Emília, personagem capaz de questionar o mito da fidelidade 

eterna devida a um único homem. Também cumpre salientar que a 

senhora destacada, apesar da personalidade inflexível, apaixona-se 

perdidamente por Tito.

No conto “Diana”, a viúva, com a paciência de uma “feia pre-

tensiosa” (Jornal, 1866, n.2, p.41), encobre-se de artifícios para 

disfarçar a palidez e a falta de beleza. À caça de um novo marido, a 

personagem recentemente enlutada recorre à magia da noite e aos 

procedimentos cosméticos para encobrir a aparência horrenda e 

seduzir o jovem Luiz. 

Também há nos textos machadianos a presença da viúva re-

primida, como em “O último dia de um poeta”. Nesta narrativa, 

destaca-se a resignação de Carlota, que é duas vezes impedida de 

satisfazer os próprios desejos por obediência à soberania paterna-

lista do pai e do tio.

Em “O carro no 13”, notam-se dois métodos de sedução uti-

lizados por Antonina: o recato da viúva e a ousadia misteriosa da 

mulher anônima, embora ambos demonstrem a insegurança e a 

desconfiança da protagonista, que prefere, antes da consagração do 

segundo matrimônio, colocar à prova a fidelidade do noivo, mesmo 

que, para tanto, a própria dama precise desdobrar-se em uma se-

gunda identidade.

Na história de “Quinhentos contos”, destaca-se a posição de 

Helena, que, involuntariamente, seduz pela riqueza que possui e 

pela sua beleza. O que mais chama a atenção, no entanto, é a altivez 

com que a viúva consegue não só driblar os pretendentes interessei-

ros, mas também se impor diante da autoridade do avô. 

A sensualidade é bastante evidente na personagem da princesa 

moscovita do conto “A parasita azul”. A viuvinha em questão – que, 

no final, deixa em dúvida a veracidade da própria viuvez – caracte-

riza-se como coquete, uma vez que seduz diversos homens, como 

Camilo Seabra, mas não se prende a nenhum deles. 

Em “A última receita”, D. Paula simula estar doente para pror-

rogar as visitas domésticas do médico Avelar, com quem se casa ao 
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final da narrativa, após exibir uma postura alheia às prescrições do 

doutor. Em “Antes que cases”, Ângela conquista Alfredo Tavares 

por intermédio de um jogo de acuamento e exibição guiado por uma 

grande dose de encenações.

Na obra “O passado, passado”, matizam-se em Madalena as 

caracterizações de uma mulher balzaquiana: experiência, sedução, 

rigidez e, ao mesmo tempo, insegurança. Em “A melhor das noi-

vas”, destaca-se a disputa pelo coração e pela herança de João Bar-

bosa, protagonizada pela viúva Lucinda e por Joana, o que faz que a 

primeira, a fim de atrair Barbosa, finja indiferença, com a intenção 

de forçar o idoso a formalizar uma união conjugal.

No conto “Conversão de um avaro”, não passam despercebidos 

os olhares, os beliscões e os demorados apertos de mão trocados 

por Rufina Soares e Gil Gomes. As investidas da viúva mostram-

-se atrevidas e interesseiras, mas são capazes de promover uma 

revolução amorosa no espírito sovino e enrijecido do mercador de 

colchões.

Enfim, todos os outros contos analisados ao longo deste livro 

poderiam ser aqui relembrados, sempre com a ênfase nas minú-

cias empregadas pelas viúvas para seduzir os candidatos a esposo, 

já que, como constata Dimas (2010), é necessário que os textos 

machadianos sejam lidos com atenção especial aos detalhes das 

personagens: 

Que nos eduquemos, pois, para o voyeurismo discreto do gesto 

externo, do movimento imperceptível, do deslocamento de alcance 

limitado e de aparência ociosa. Que nos preparemos, enfim, para 

a minúcia e não para o gesto abundante, tão ao gosto do protocolo 

romântico. (p.49)

No nosso caso, os pormenores detiveram-se principalmente 

na postura das mulheres viúvas no que concerne à preservação ou 

à superação da ideia de fidelidade eterna devida a um só homem. 

Conforme salientado por M. M. Leite e Massaini (1989), “a mulher 

machadiana é um misto de sedução, poder e abismo” (p.79), caben-
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do a ela astúcia e inteligência para conseguir satisfazer o desejo de 

oficializar um novo casamento que resulte na obtenção de algum 

benefício pessoal, seja financeiro, amoroso ou de qualquer outra 

natureza.

Dentro das classes propostas no estudo que originou este livro, 

foi possível perceber que diversas viuvinhas de Machado de Assis 

são capazes de perpassar por mais de uma categoria, o que, em certo 

sentido, ressalta a preocupação do escritor em não estabelecer carac-

teres estáticos, mas personagens complexas, cujos comportamentos 

são nuançados, assim como o próprio desejo de cada uma delas. 

Com essas noções de questionamento dos padrões estipulados pelo 

status quo das viúvas, pretende-se, em pesquisas futuras, estudar 

as figuras femininas de luto presentes nos romances machadianos. 
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