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RESUMO 

 

Esta pesquisa se propõe a investigar a presença das personagens leitoras no 

discurso narrativo dos contos machadianos, temática com poucos estudos 

críticos a respeito. O corpus selecionado levou em consideração tanto os livros 

lidos pelas personagens leitoras quanto a interferência dessas leituras no 

contexto da narrativa. Por meio de um minucioso levantamento feito a partir da 

edição de 2008, da Obra completa da Nova Aguilar, chegamos à seleção de 

cinco contos, estrategicamente situados em fases distintas da produção do 

autor: "O anjo das donzelas”, “Miss Dollar”, “D. Benedita”, “Capítulo dos 

chapéus” e “Missa do galo”. Perguntávamos de que maneira essas 

personagens femininas liam e em que medida essas leituras interferiam na sua 

visão de mundo. A hipótese apontava para as diferentes perspectivas 

assumidas pelo narrador na sua atitude ambivalente de confirmação e de 

negação crítica, por meio da ironia, do padrão de leitura das personagens-

leitoras. Os referenciais teóricos deste estudo foram os de Wolfgang Iser e os 

de Wayne Booth, vinculados à interação entre texto e leitor e às estratégias 

discursivas do autor e do narrador no relato. A conclusão foi a de que por meio 

dos vazios, das potências de negação e das inversões, presentes em menor ou 

maior grau no discurso narrativo, constata-se o modo como Machado de Assis 

projeta, para o leitor real, outras possibilidades interpretativas e, desta forma, 

contribui para a formação não só de uma nova leitora, com capacidade crítica, 

mas também de uma mulher com maior autonomia de pensamento e ação, na 

passagem do século XIX ao XX, no Brasil. 

 

Palavras-chave: Machado de Assis; personagem-leitora; narrador; ironia; 

potências de negação. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aims to investigate the presence of female reader characters   

within Machado de Assis tales narrative discourse, subject of very few critical 

studies. The corpus selected took into consideration the books read by the 

female reader characters and the interference of these readings in the narrative 

context. Through a detailed analysis based on 2008 Nova Aguilar Complete 

Works, we came to a selection of five tales, situated strategically on different 

phases of the author´s literary production: "O anjo das donzelas”, “Miss Dollar”, 

“D. Benedita”, “Capítulo dos chapéus” and “Missa do galo”. We inquired in what 

way these female characters read and the extent in which the readings 

interfered their worldview. The hypothesis pointed different perspectives taken 

by the narrator in his ambivalent attitude of critical confirmation and denial, 

through irony, of the female reader characters pattern of reading. The 

theoretical references in this study were Wolfgang Iser and Wayne Booth, 

linked to the interaction between text and reader and to the discursive strategies 

of the author and the narrator in the story. The conclusion is that by means of 

gaps, potencies of denial and reversals in the narrative discourse, one can 

assure the way Machado de Assis projects to the actual reader, other 

interpretative possibilities. This contributes not only to a new female reader 

education, with critical capacity, but also to a woman with greater thinking and 

action autonomy, by the turn of the XIX to XX century, in Brazil.  

 

Key-Words: Machado de Assis; female reader characters; narrator; irony; 

potencies of denial. 
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Introdução 

 

  

A história da mulher brasileira, no século XIX, é marcada pela ordem 

patriarcal que fez com que o silêncio feminino predominasse por muito tempo. 

Formada e criada neste modelo, era subordinada e dependente do pai ou do 

marido, devendo assim obediência a um deles. Desde pequena era preparada 

para o papel de mãe e esposa, sua educação era totalmente voltada para os 

afazeres domésticos e seu único ambiente restringia-se à casa, fato que 

explica a entrada tardia da mulher na escola.  A mudança na estrutura social 

acontece muito lentamente e é através do magistério que muitas mulheres vão 

buscar outro espaço e, consequentemente, uma maneira de resistência ao 

modelo patriarcal e de acesso à educação e à condição de leitora. 

 Francisco Paula Brito era tão consciente dessa situação que, em 1832, 

publica a primeira revista feminina do Brasil, A mulher do Suplício. Foi ele 

também quem deu, por volta de 1840, o primeiro emprego a Machado de Assis. 

Outras revistas apareceram e contribuíram para que os autores se 

conscientizassem e se habituassem a escrever para o público feminino. 

 Isso não significa, porém, que as mulheres eram letradas. Um censo, 

realizado em 12 de agosto de 1876 e publicado no jornal O Mosquito, revelou 

que a quantidade de mulheres que sabia ler era de praticamente um quarto em 

comparação aos homens. Além disso, o público era obrigado a pagar muito 

caro para poder adquirir livros, situação que perdurou praticamente por todo 

século XIX, dificultando, ainda mais, o acesso e a expansão da leitura. 

 Em Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o 

público de literatura no século XIX (2012), Hélio de Seixas Guimarães, ao 

investigar quem foram os primeiros leitores de Machado de Assis, conclui que o 

Brasil, mesmo depois de 1880, se comparado à Europa e aos Estados Unidos, 

não tinha público leitor. Somente o Rio de Janeiro era uma exceção na época. 

Segundo ele, Baptiste Louis Garnier foi o editor brasileiro mais 

importante do século XIX, que, em 1884, veio ao Rio de Janeiro atraído pelo 

ambiente receptivo à cultura francesa. Ele resolveu fazer suas publicações em 

tipografias de Paris por ser muito mais barato, uma vez que as rotas de navios 

a vapor asseguravam os prazos de entrega. O comércio vai intensificando-se e, 
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em 1859, Garnier começa a publicar, no Brasil, a Revista Popular. Em 1862, 

publica essa revista em Paris, sob o nome de Jornal das Famílias. 

 Este periódico, editado de 1863 a 1878, no Rio de Janeiro, teve 

Machado de Assis como um de seus colaboradores e era destinado ao público 

feminino, que crescia de maneira considerável na época. O jornal tinha um 

periódico destinado às mulheres com diversos assuntos como: economia 

doméstica, moda, artesanato, poesia, porém não oferecia conteúdo apenas 

para as suas leitoras, mas também assuntos relacionados à política e aos 

costumes, que serviram para a consolidação de uma literatura nacional e para 

o crescimento do escritor brasileiro. 

 Como o jornal, surge uma revista que também tinha um espaço 

destinado ao público feminino. A Estação, publicada de 1879 a 1904, teve 

grande importância na vida de Machado de Assis, pois foi onde o autor 

publicou 37 contos. O periódico era editado a cada quinze dias e se dividia em 

duas partes: o "Jornal de Modas", que oferecia um editorial sobre a moda em 

Paris e uma imensa quantidade de figurinos, desenhos, riscos, trabalhos 

manuais, dicas e conselhos de economia e utilidade doméstica; e a "Parte 

Literária", composta por ficção, crônicas teatrais, resenhas, relatos de viagens, 

variedades, notícias, seções de entretenimento e belas artes. Conforme nos 

informa o editorial, o periódico destina-se: 

 
"Às leitoras" 
Aos homens, a política, a administração, o comércio, as lutas 
exteriores de todos os dias. Não trabalhamos para eles, 
particularmente, embora saibamos que mais de um nos lê, nos 
acompanha e nos anima. A Estação foi estabelecida como um 
veículo das alterações elegantes feminis que se dão no centro da 
vida europeia. [...] todas acham aqui o que Paris inventou e o que 
lhes fica melhor (A ESTAÇÃO, 1887, p. 110, apud CRESTANI, 2007, 
p. 345) 
 

 

 Machado estava ciente de que escrevia para um público feminino, fato 

que se explica pelo perfil das leitoras, como já observado no Jornal das 

Famílias e na revista A Estação, nos quais foram publicados 70 contos do 

autor. 

 Breunig, em sua dissertação Vosmecê assim fica cego: o 

personagem-leitor nos contos de Machado de Assis (2006), afirma que a 

leitura de livros por personagens é uma marca nos contos de Machado de 



13 
 

Assis e que dos 198 personagens-leitores, 151 são homens e apenas 47 são 

mulheres. Entre elas, a maioria das leituras refere-se à literatura em geral, 

sendo que quase metade delas lê romances, conforme pode ser observado nos 

contos. Como, por exemplo, a leitura do romance Paulo e Virgínia, de 

Bernardin de Saint-Pierre, no conto "Questão de vaidade"; A Moreninha, de 

Joaquim Manuel de Macedo, nos contos "Missa do galo" e "Capítulo dos 

chapéus"; o romance Saint-Clair, de Elizabeth Helme, nos contos "Anedota 

pecuniária" e "Aires e Vergueiro", entre outros.  

 Considerando-se que há poucos estudos em torno das práticas de 

leitura do público feminino na cidade do Rio de Janeiro durante a segunda 

metade do século XIX, bem como os livros que as personagens femininas liam, 

como veremos a partir de Donegá (2013), Silveira (2005), Câmara de Morais 

(1996), Meyer (1998) e Magalhães Júnior (1958), propõe-se, nesta 

investigação, conhecer a personagem feminina leitora nos contos 

machadianos, como tema desta pesquisa. 

 Nosso objetivo é perceber de que maneira essas personagens femininas 

liam os livros, como liam e em que medida essas leituras interferiam na sua 

visão de mundo, perguntando-nos, então, sobre o lugar que o leitor ocupa no 

projeto literário de Machado de Assis, consciente do papel que a literatura 

ocupa na formação desse público, especialmente das mulheres. 

 Para responder à questão de pesquisa, selecionamos um conjunto de 

contos, que comporão o corpus de análise, tendo por critério a ocorrência de 

dois tipos de personagens leitoras no discurso narrativo: aquelas que, por meio 

da identificação, projetam para seu mundo aquilo que leem e aquelas com as 

quais isso não acontece. O corpus da pesquisa abrangerá, portanto, cinco 

contos publicados no período de 1862 a 1894, a saber: "O anjo das donzelas" 

(Jornal das Famílias), “Miss Dollar” (Contos Fluminenses), "Capítulo dos 

chapéus" e "Dona Benedita" (A Estação), e "Missa do galo" (A Semana). 

 A partir do pressuposto de que a personagem é um elemento dentro do 

campo narrativo no qual estabelece uma relação com o ponto de vista do 

narrador e do leitor implícito, construído no interior do texto, a hipótese que 

guiará a investigação é a de que, nos contos em análise, observaremos graus 

diferenciados de confronto entre o ponto de vista narrativo e as personagens 
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leitoras determinando, para o leitor implícito, vazios e inversões, e projetando, 

para o leitor real, inferências que vão da identificação à criticidade. 

 A fundamentação teórica estará centrada na interação entre texto e leitor 

à luz dos estudos de Wolfgang Iser, além de Retórica da ficção, de Wayne 

Booth (1980), que se centrará nas estratégias discursivas da relação autor-

narrador-leitor no contexto da narrativa literária. Vale destacar que o ponto de 

vista do narrador desempenha uma função importante, no âmbito do discurso 

narrativo, à medida que direciona a interação entre texto e leitor pautada pela 

assimetria dos “vazios” inscritos na narração: 

 
O não-dito de cenas aparentemente triviais e os lugares vazios do 
diálogo incentivam o leitor a ocupar as lacunas com suas projeções. 
Ele é levado para dentro dos acontecimentos e estimulado a imaginar 
o não dito como o que é significado (ISER, 1999, p. 106) 

 
 Três capítulos compõem esta dissertação. O primeiro apresenta um 

panorama sobre a constituição de um público leitor, especialmente das 

mulheres, por meio do Jornal das Famílias e da revista A Estação, além de 

evidenciar, no projeto literário machadiano, o lugar que prevê para a formação 

de um público leitor mais crítico. 

 O segundo capítulo terá por foco a exposição dos fundamentos teóricos 

que fornecerão a base conceitual para a análise dos modos de construção da 

personagem leitora nos contos selecionados, tendo em vista a interação entre 

texto e leitor. Neste capítulo, serão expostos sinteticamente os principais 

conceitos trabalhados por Iser de assimetria, vazios, inversões, negatividade, 

trabalho das perspectivas, leitor implícito e leitor real. Além dos conceitos de 

autor implícito e dos diferentes procedimentos retóricos do narrador no discurso 

narrativo apresentados por Booth. 

 No terceiro capítulo, finalmente, estará o centro deste trabalho, ou seja, 

a análise da personagem leitora nos cinco contos selecionados, investigando 

em que medida se verifica a hipótese que levantamos, isto é, os diferentes 

graus de confronto entre o ponto de vista narrativo e as personagens leitoras, 

determinantes de efeitos de identificação/e ou/criticidade. 
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1. Machado de Assis e a formação de uma nova leitora 
 
 
 

1.1 Machado no Jornal das Famílias e A Estação: confrontos velados 

 

 O Jornal das Famílias foi um periódico que circulou de 1863 a 1878 por 

algumas províncias brasileiras e também por outros dois países, Portugal e 

França, tendo Machado de Assis como o maior colaborador na seção 

"Romances e Novellas". 

 O periódico apresentava matérias do interesse feminino sobre economia 

doméstica, anedotas, moda, poesias e narrativas, ou seja, tratava-se de um 

jornal mais voltado ao público feminino. Além de ser impresso em Paris, trazia 

na contracapa os nomes de importantes intelectuais da época, como Cônego 

Fernandes Pinheiro, Bruno Seabra, Machado de Assis, entre outros. 

 Alexandra Santos Pinheiro, em sua tese Para além da amenidade - O 

Jornal das Famílias (1863 - 1878) e sua rede de produção (2007), esclarece 

que o objetivo do jornal era o de educar as leitoras, visto que a sociedade 

consumia manuais de bom comportamento escritos por padres e outras 

autoridades. Segundo Pinheiro, Garnier, o editor do Jornal das Famílias, já 

havia percebido a importância das mulheres leitoras, daí aquelas seções 

destinadas a elas de modo a instruí-las para serem melhores mães e esposas. 

 Fato curioso é o das ilustrações. Nelas, há um descompasso entre 

imagens de mulheres leitoras, sendo que a grande maioria não tinha acesso à 

educação formal, além do fato da leitura nunca aparecer como caráter 

emancipador, restringindo-se ao papel de adequação do público feminino ao 

padrão familiar e social. As seções "Moda" e "Romances e Novellas" foram as 

que tiveram maior destaque no periódico, tanto que durante os dezesseis anos 

de circulação nunca foram alteradas.  

 Mas o público feminino era também o alvo de A Estação: Jornal 

ilustrado para a família, periódico publicado quinzenalmente pela tipografia 

Lombaerts, no Rio de Janeiro, que circulou de 15 de janeiro de 1879 a 15 de 

fevereiro de 1904, e também teve Machado de Assis como um dos grandes 

destaques. Nesse periódico Machado publicou 37 contos, sendo dois 

selecionados como corpus desta pesquisa. 
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Figura 1 -  Jornal das Famílias, edição de maio 1868. 
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A Estação compunha-se por duas partes: o "Jornal de modas" e a 

"Parte Literária". A primeira parte apresentava um editorial sobre a moda em 

Paris e uma grande quantidade de figurinos, gravuras, riscos, trabalhos 

manuais, dicas e conselhos de economia e utilidade doméstica, entre outros 

assuntos. A segunda parte era destinada à literatura, sendo publicados ficção, 

crônicas teatrais, críticas, resenhas, relatos de viagens, variedades, notícias, 

seções de entretenimento e belas artes. Como Jaison Luís Crestani aponta, em 

sua tese O Perfil Editorial da Revista A Estação: Jornal ilustrado para a 

família (2008), a primeira parte da revista era praticamente importada, pois era 

traduzida da revista alemã Die Modenwelt, publicada pela editora Lipperheide, 

de Berlim, e, além do mais, estaria reproduzindo uma outra revista de época - 

La Saison – na qual o destaque maior era dado à moda e à mulher, 

especialmente vinculada à burguesia, o que evidencia uma atitude imitativa e 

colonizada do periódico na ânsia de seguir os modelos franceses: 

 
Às nossas amáveis leitoras e principalmente àquelas que nos 
acompanham desde 1872 perguntaremos: cumprimos nós fielmente o 
nosso programa, auxiliando e aconselhando as senhoras mais 
econômicas, fornecendo-lhes os meios de reduzirem a sua despesa, 
sem diminuição alguma do grau de elegância a que as obrigava a 
respectiva posição na boa sociedade, incutindo ou fortificando-lhes o 
gosto para o trabalho e moralizando a família a que, por seu turno, 
saberão incutir sentimentos iguais? 
O exame imparcial, que poderão fazer as nossas leitoras, dar-lhes-á 
a prova dos esforços que fizemos para agradar-lhes. (A Estação, 
1879, p.1, apud CRESTANI, 2008, p.327) 
 
 

 Crestani ainda esclarece que a revista francesa era destinada 

especificamente ao público feminino e não apresentava a parte literária, que só 

vai aparecer na revista brasileira A Estação. Sendo assim, a revista francesa 

tinha como único objetivo instruir a mulher da classe média burguesa a ser a 

principal responsável pela vida elegante da família.  

 Já na parte literária, Machado de Assis aparece com a publicação do 

conto "Curiosidade", no primeiro mês de circulação. Mas outros nomes também 

marcaram presença, como: Olavo Bilac, Raymundo Correa, Alberto de Oliveira 

e Luiz Guimarães Júnior.  

 Segundo os estudos de John Gledson, é possível diferenciarmos O 

Jornal das Famílias de A Estação, nos quais foi publicada a maior parte dos 

contos machadianos, nos seguintes aspectos:  
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O "Jornal das Famílias" e "A Estação" eram revistas femininas. [...] 
Conquanto as duas tenham muito em comum - ambas eram 
impressas na Europa, ambas davam grande destaque para a moda, 
com ilustrações coloridas de trajes elegantes -, o "Jornal" era mais 
conservador, apresentando, por exemplo, ensinamentos religiosos e 
crônicas culinárias. "A Estação" não só era mais luxuosa (era 
impressa na Alemanha, embora com modelos franceses, e apenas o 
suplemento literário, para o qual Machado escrevia, era feito no 
Brasil), como também argumentava, com o devido respeito pelo ponto 
de vista masculino, que as mulheres deviam ser instruídas e não se 
limitar tão completamente à vida do lar. (CRESTANI, 2008, p. 342, 
apud GLEDSON, 1998, p. 17 - 9) 

 

 

 

 

Figura 2 – Revista A Estação. 
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1.2 O escritor em busca de um novo leitor 

 

 Hélio de Seixas Guimarães, em seu livro Os leitores de Machado de 

Assis (2012), faz um amplo estudo sobre o leitor da obra machadiana, seja ele 

empírico ou uma personagem ficcional. 

 Segundo ele, o romance, gênero literário antes desprezado, conquistou 

no início do século XIX, juntamente com o desenvolvimento da imprensa, um 

lugar de destaque na literatura. E foi justamente nos jornais que os primeiros 

romances foram publicados. Os folhetins tiveram sua origem na França e eram 

encontrados na parte inferior da primeira página dos jornais, local destinado à 

publicação de textos de entretenimento. A partir do ano de 1836, o nome 

passou a ser "romance-folhetim", isto é, romances publicados "aos pedaços", 

devendo criar, a cada número, estratégias para que o leitor continuasse a 

leitura do próximo "capítulo". 

 Nesse momento, diversos fatores acabaram contribuindo em Paris para 

o crescimento desse tipo de entretenimento e, no ano de 1890, o número de 

habitantes alfabetizados na capital francesa era de 90%. Já a situação no 

Brasil era diferente, conforme afirma Guimarães, pois, ao longo de todo o 

século XIX, os alfabetizados não ultrapassaram os 30% da população. Menor 

ainda era o interesse pela literatura: 

 
Certamente muito menor era o número de leitores de literatura, o que 

fica indicado pelas tiragens. Os livros saíam em edições de mil 

exemplares, e apenas títulos muito bem-sucedidos chegavam à 

segunda edição, que podia demorar dez, vinte ou trinta anos. Nesse 

grupo incluíam-se as Memórias de um Sargento de Milícias, com três 

edições esgotadas "num período de vinte e poucos anos", segundo o 

redator da Imprensa Industrial: "Em um país como o nosso onde 

poucos leem e ainda menos compram livros é a mais evidente prova 

do quanto esse belo romance é conhecido e apreciado." 

(GUIMARÃES, 2012, p. 64) 

 
 Na França, do século XVI ao XVIII, a prática de leituras de romances 

feitas em voz alta era muito frequente e, no Brasil, esse tipo de literatura 

coletiva para pequenos grupos vem desde o século XVIII. No entanto, 

Guimarães (2012) afirma que, no século XIX, essa prática como forma de 

entretenimento foi conquistando um numeroso público ouvinte, e a figura de 
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maior destaque foi de José de Alencar, pois em sua casa reunia-se um 

auditório onde eram lidas novelas e romances em voz alta. Essa forma de 

entretenimento no Brasil acabou tendo dupla função: de um lado marcava a 

busca do letramento em um país recheado de analfabetos e, por outro lado, 

representava uma forma de divulgação dos romances impressos. 

 O Brasil do século XIX é marcado por grandes transformações próprias 

de uma nação em formação, e cuja cultura sofrerá grande influência europeia, 

especialmente de Paris. Os escritores, no entanto, frustram-se por não terem 

público suficiente para apreciar suas obras, salvo O Mulato, de Aluísio 

Azevedo: 

 
Vale lembrar que O Mulato foi um dos raros casos de repercussão, 
na Corte, de um fato literário gerado na província; publicado em São 
Luís em 1881, o romance anticlerical provocou mais reação e 
escândalo no Rio de Janeiro do que as Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, saídas em livro no mesmo ano. A singularidade da 
situação de Azevedo foi notada por Valentim Magalhães, que em 
1896 o apontou como talvez o único escritor brasileiro "que ganha o 
pão exclusivamente à custa da sua pena, mas note-se que apenas 
ganha o pão: as letras no Brasil ainda não dão para a manteiga." 
(GUIMARÃES, 2012, p. 60)  
 

 

Machado de Assis estava consciente desse quadro tão desolador de 

ausência de público leitor e de reconhecimento do escritor brasileiro, conforme 

Guimarães observa: 

 
O pequeno leitorado e a indigência do ambiente cultural brasileiro são 

assuntos recorrentes na produção crítica de Machado de Assis desde 

seu início em 1858. As explicações para os males, assim como as 

soluções propostas para alterar tal estado de coisas, variam bastante 

ao longo do tempo, mas é possível dividir a postura de Machado de 

Assis em relação à penúria das artes no Brasil em dois momentos 

principais: num primeiro momento, o mal está associado à invasão 

das artes estrangeiras e a solução proposta é a nacionalização da 

produção artística e o aperfeiçoamento do gosto do público, tarefas 

atribuídas aos escritores; num segundo momento, que coincide com o 

início da década de 1870, o crítico revela decepção generalizada com 

a situação das artes no Brasil. (GUIMARÃES, 2012, p. 99 – 100) 

 

 

 Diante dessa situação, Machado sabia que era necessário criar 

estratégias para conquistar um público cada vez maior. Exemplo disso é o que 

ocorre em vários contos do Jornal das Famílias com personagens masculinas 

lendo o Jornal do Comércio, e as femininas, romances-folhetins. 



21 
 

A relação que Machado estabelece com o leitor, a partir dos seus 

romances, bem demonstra a importância que dá para a construção de um leitor 

paulatinamente mais crítico e menos identificado com as situações amorosas 

ou de aventuras, próprias do entretenimento buscado pelos romances-folhetins. 

 Segundo Guimarães, Machado de Assis estreia como romancista com 

Ressureição, em 1872, que, junto com o seguinte - A mão e a luva - projetam 

um novo tipo de leitor, afastando-se do padrão dominante de aventuras 

romanescas e quadros típicos da paisagem brasileira, para criar um 

deslocamento em direção da análise psicológica das personagens, motivando 

o leitor para um posicionamento mais crítico e antirromântico. 

 Guimarães afirma que é com Helena que Machado de Assis consegue 

alcançar um contato maior com o público leitor, estabelecendo assim um 

equilíbrio entre autor e leitor. Ele introduz, na narrativa brasileira, o capítulo 

curto, como se fosse uma cena, dirigindo-se sempre que possível ao leitor, 

como se estivesse em constante diálogo. A crítica destacava a superioridade 

de Helena em relação aos outros romances do autor, na época, um escritor 

renomado que tinha preferência por esse romance: 

 
O próprio Machado, em mais de uma ocasião, revelou seu especial 
apreço por Helena. Em carta a Salvador de Mendonça, informava ter-
lhe remetido um exemplar para Nova York e não escondia a 
satisfação com a recepção do livro ao acrescentar: "Dizem aqui que 
dos meus livros é o menos mau; não sei, lá verás. Faço o que posso 
e quando posso". (GUIMARÃES, 2012, p. 142 - 143) 
 

 

 Segundo Guimarães, a narração, elemento em evidência nos dois 

primeiros romances, cede lugar à trama romanesca, que se constituía como 

maior atrativo para o público leitor, especialmente o feminino. O escritor 

compõe Helena fugindo do modelo literário que respeitava a cor local e 

regional, o que ocorreu no romance O Cabeleira (1876) de Fraklin Távora. 

Com Helena, Machado conseguiu apropriar-se do modelo do romance-

folhetim, porém, reinventando-o de forma a não ceder ao entretenimento 

superficial graças ao tratamento que o narrador confere ao caráter das 

personagens e ao seu mundo interior. O livro foi, assim, uma exceção no 

cenário literário de 1876, publicado primeiramente no jornal O Globo e depois 

em livro. Fato curioso é a figura da personagem leitora D. Úrsula, que aparece 

em Helena, que lê um dos romances-folhetins mais consumidos na época:  



22 
 

Saint-Clair das Ilhas, o qual também aparecerá como leitura de personagens 

femininas em alguns contos do escritor.  

De acordo com Guimarães, Machado fecha seu ciclo de romancista 

romântico, se não alcançando um público leitor numeroso, pelo menos 

contribuindo para certo refinamento desse mesmo público.  

 Já os romances que vieram depois - Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esau e Jacó e Memorial de Aires - 

acentuarão sobremaneira o diálogo com o leitor, continuamente convidado a 

participar da narração com intervenções críticas, atuando ao lado do narrador 

que o instiga por meio de lacunas, vazios e inversões irônicas. Mais do que 

figura acessória, o leitor é, de agora em diante, a grande figura das narrativas 

machadianas, desafiando o conceito passivo da leitura de identificação que os 

romances-folhetins acabaram por acentuar. Mais ainda: as contínuas 

intervenções do narrador acabaram por inserir o próprio leitor empírico no texto 

que lê, de modo a questionar a fronteira real-ficção, por meio de um jogo de 

duplicidades, apostando em espaços de contaminação e hibridismo. 

 Para o desvelamento dessas questões, não resta dúvida que o estudo 

de Guimarães constituiu-se numa referência fundamental ao mostrar, por meio 

da análise precisa dos diversos narradores presentes nos nove romances do 

escritor, como se deu a formação do leitor machadiano. 

 

 

1.3 Os livros lidos pelas personagens femininas leitoras 

 

 Os romances-folhetins Saint-Clair das Ilhas ou Os desterrados da Ilha 

de Barra foram muito lidos por diversas personagens de Machado de Assis, 

em mais de um romance, e também em muitos de seus contos. 

  O público previsto por esses folhetins era constituído, em sua maioria, 

pelo feminino, considerado de pouca instrução e de cultura limitada. Mas era 

justamente esse público que Machado desejava atingir já que o folhetim era o 

meio de comunicação mais utilizado na época e o escritor exercitou-o também, 

porém, operando desvios significativos em graus menores ou maiores, como 

veremos no decorrer da pesquisa. (MEYER, 1998, p. 34) 
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 Meyer esclarece, ainda, a influência que os folhetins tiveram em nossa 

cultura e de que maneira foram difundidos, contribuindo assim para a formação 

do imaginário brasileiro. Sinclair, como Marlyse Meyer preferia escrever, é 

uma novela de 1803, escrita por Mistriss Helme, e a frequência com que 

Machado a escolhe como leitura de suas personagens femininas leitoras tem a 

ver, segundo a autora, com a educação da mulher visando a sua adequação 

aos padrões vigentes. 

 Desta forma, esse romance-folhetim, recheado por brigas, duelos, amor, 

ódio, tristezas e alegrias, marcou várias gerações de leitores, principalmente, 

de mulheres. A obra é uma mistura de diversos gêneros narrativos, desde o 

romance de cavalaria até o romance histórico e, assim, aqueles que liam Saint-

Clair acreditavam que estavam adquirindo um certo conhecimento da história 

e, por meio dele: 

  
Diluem-se as peripécias aventureiras da trama, ao desenrolá-las sob 
o signo da emoção, das lágrimas abundantes, dos bons sentimentos, 
da virtude, canalizados para os valores supremos do casamento e 
seu amor sereno; para a maternidade e educação dos filhos, como 
alvo de vida. A paz doméstica, enfim. (MEYER, 1998, p. 57) 
 

 
 Meyer ocupa-se, em seguida, de apresentar como se dá a leitura de 

Sinclair por personagens-leitoras em alguns contos de Machado. Esse é o 

caso de Anedota Pecuniária, por exemplo, que faz parte da coletânea 

Histórias sem data, e foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias, em 

06 de outubro de 1883. No conto, é a sobrinha de Falcão quem lhe levava o 

Saint-Clair das Ilhas quando o tio queria ler. Após o casamento de Jacinta, a 

irmã de Falcão envia-lhe outra sobrinha, Virgília, e agora é ela quem lê o livro 

para o tio. 

 Em outro conto, Casa Velha, publicado pela primeira vez em A Estação, 

entre janeiro de 1885 e fevereiro de 1886, ocorre a leitura do mesmo romance-

folhetim, agora por parte da baronesa que vinha todo ano visitar D. Antonia, na 

Casa velha: 

 
A baronesa sentara-se de costas para uma das colunas, na cadeira 
rasa que lhe deram, ajudada pela neta, que a acomodou 
minuciosamente. Observei-a por alguns instantes. Os dous cachos 
brancos e grossos, pelas faces abaixo, eram castanhos e não 
inteiramente apagados; lá tinham seus momentos de fulgor, 
principalmente se ela falava em política. 
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- Sinhazinha, o livro? perguntou ela à neta. 
- Está aqui, vovó. 
- É o mesmo da outra vez, Nhantonia? 
Era a mesma novela que lera quando ali esteve um ano antes, e 
queria reler agora: era o Saint-Clair das Ilhas ou Os Desterrados na 
Ilha de Barra. Meteu a mão no bolso, retirou os óculos, depois a caixa 
de rapé e pôs tudo no regaço. (ASSIS, 2008, p. 217 - 218; grifos 
nossos.)  
 

 

 Como Meyer afirma, a leitura de Saint-Clair não está presente apenas 

nos contos do escritor, mas também em romances como Helena e Quincas 

Borba, nos quais, especialmente no último, o ato de ler e reler é um alimento 

para os devaneios da personagem, o que não significa, porém, que o leitor se 

posicione da mesma maneira.  

 Outro livro lido pelas personagens femininas machadianas e que 

aparece no conto O anjo das donzelas e Questão de vaidade, publicado pelo 

Jornal das Famílias, em dezembro de 1864, é o romance-folhetim Paulo e 

Virgínia, escrito em 1857, por um escritor francês, Bernardin de Saint-Pierre. 

Ele utilizou os conceitos do "Bom Selvagem" de Jean-Jacques Rousseau, que 

pregava que o homem longe da civilização seria melhor educado porque não 

seria corrompido por ela, baseando-se assim na honestidade e no moralismo. 

 A história tem como cenário a "Ilha Maurício", localizada no Oceano 

Índico, conhecida na época como "Ilha da França", que serviu para ambientar o 

amor inocente e trágico de Paulo e Virgínia. Em 1744, o navio Saint-Géran 

naufragou, e o autor utilizou-se desse fato para apresentar seu romance 

pastoral exótico. Neste livro, o autor expõe sua visão pessimista da vida e 

descreve assim os grandes sentimentos de amor e nostalgia do paraíso 

perdido, conforme Meyer destaca. 

  O romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 

1844, é outro livro lido por personagens machadianas, como acontece nos 

contos “Missa do galo” e “Capítulo dos chapéus”, que tiveram sua primeira 

publicação, respectivamente, em A Semana, em 12 de maio de 1894 e A 

Estação, entre agosto e setembro de 1883. Vale ressaltar que muitos críticos 

viam nas obras de Joaquim Manuel de Macedo a preocupação em focalizar o 

caráter moral, o que não foi diferente com o romance em questão, conforme 

afirma Augusti, em citação de Mello, no livro A Moreninha (p. 746 - 751, 1844): 
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Cuidando aumentar-lhes o interesse, e acaso também fazê-los mais 
literários, carrega o autor no romanesco, exagera a sentimentalidade 
até à pieguice, filosofa banalidades a fartar e moraliza 
impertinentemente. São romances morais, de família; leitura para 
senhora e senhoritas de uma sociedade que deles próprios se verifica 
inocente, pelo menos sem malícia, e que, salvo os retoques do 
romanesco, essas novelas parecem retratar fielmente. A sua filosofia 
é trivial, otimista e satisfeita, conforme o espírito da época 
romanceada. A sua moral tradicional nos povos cristãos, sem 
dúvidas, nem conflitos de consciência, a moral de catecismo para uso 
vulgar. Nem a prejudica o abuso de namoro, ou alguns casos de 
amor romanesco, pois tudo não aponta se não ao casamento e acaba 
invariavelmente nele, para completa satisfação dos bons costumes. 
(AUGUSTI, 1998, p. 8, apud MELLO, 1844, p. 750) 
 

 
 Além do romance A Moreninha, mais três romances são citados nos 

contos aos quais nos referimos – “Missa do Galo” e “Capítulo dos Chapéus” –  

são eles: Ivanhoé, O Pirata e Mot de Lhenigme, todos do escritor Walter 

Scott, investindo no modelo de romance histórico misturado às aventuras 

romanescas. 

 A escolha desses romances lidos, em muitos contos machadianos, pelas 

personagens femininas leitoras não é gratuita, pois o escritor, a partir das 

leituras padrão, acaba provocando curiosas inversões críticas pelo modo como 

o narrador se coloca frente a essas personagens. 

 E aí está uma curiosa questão que esta pesquisa precisa enfrentar: 

como é que as personagens escolhem romances que confirmam o padrão de 

uma leitura passiva de identificação, enquanto o narrador se posiciona em 

posição de desvio, de menor ou maior intensidade? E como podemos analisar 

a posição autoral no que se refere ao projeto de formação de um leitor cada 

vez mais crítico? 

 É certo que o autor tinha consciência de que era necessário, por um 

lado, inscrever em suas obras o modelo padrão de leitora vigente na época, 

porém, usar esse apelo como estratégia para inverter o caminho e promover 

uma nova via para a formação de um público leitor, em especial o feminino, foi 

a grande jogada do escritor. 

 A escrita de Machado apresenta uma característica ímpar na época, que 

é fazer do leitor não apenas personagem, como ocorre no caso das 

personagens leitoras de nosso corpus de análise, mas também uma 

personagem dentro do texto, de modo que o leitor empírico se vê “espelhado“ 

na narrativa, criando assim uma relação de cumplicidade entre ambos, como 
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acontece no conto “O anjo das donzelas”; ou "Questão de vaidade", por 

exemplo, no qual o autor passa, aproximadamente, doze parágrafos 

confortando o leitor para ouvir a história, chegando a lhe oferecer café ou chá: 

 
E para melhor convencer o meu leitor vou tirar de uma gaveta 
algumas cartas em papel amarelado, e antes de começar a narrativa, 
leio-as, para orientá-lo no que lhe contar. 
O leitor arranja as suas pernas, muda de charuto, e tira da algibeira 
um lenço para o caso de ser preciso derramar algumas lágrimas. E, 
feito isto, ouve as minhas cartas e a minha narrativa. 
Suponha o leitor tudo isto e tome as páginas que vai ler como uma 
conversa à noite, sem pretensão, num desejo de publicidade. (ASSIS, 
2008, p. 786) 
 

 
 Outro conto em que também podemos observar o diálogo que se 

estabelece entre o narrador e o leitor é "Miss Dollar", pois já no primeiro 

capítulo temos como ponto de partida os possíveis leitores: 

 
Era conveniente que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era 
Miss Dollar. Mas por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, 
seria o autor obrigado a longas digressões, que encheriam o papel 
sem adiantar a ação. Não há hesitação possível: vou apresentar-lhes 
Miss Dollar. (ASSIS, 2008, p. 11) 
 

 
 Essa atitude autoral que desperta o leitor para um novo posicionamento 

na narrativa, vai se adensando, cada vez mais, seja nos contos, seja nos 

romances e crônicas, nos quais o leitor tem papel de destaque.  

 É curioso como essa questão surge num dos contos machadianos – 

“Confissões de uma viúva moça” – no qual a personagem feminina é não 

apenas leitora, mas também narradora de sua própria história, caso raro dentro 

das narrativas do autor nas quais o narrador, quando representado na trama, é 

dominantemente masculino: 

 
As minhas cartas irão de oito em oito dias, de maneira que a narrativa 
pode fazer-te o efeito de um folhetim, de periódico semanal. Dou-te a 
minha palavra de que hás de gostar e aprender. 
E oito dias depois da minha última carta irei abraçar-te, beijar-te, 
agradecer-te. Tenho necessidade de viver. Estes dois anos são nulos 
na conta de minha vida: foram dois anos de tédio, de desespero 
íntimo, de orgulho abatido, de amor abafado. (ASSIS, 2008, p. 83) 
 

 
Nesse caso, é possível perceber o sutil desvio que faz da personagem 

feminina leitora, narradora e também autora do relato, uma espécie de alter 



27 
 

ego do autor Machado de Assis, ao se colocar numa atitude crítica da própria 

estrutura do romance-folhetim. 

 A estratégia do autor em trabalhar com personagens femininas leitoras 

contribuiu, assim, para fomentar a reflexão crítica sobre o modo como se 

processava a leitura, visando estabelecer uma correspondência não simétrica 

entre a ficção e o universo social vigente. 

 

 

1.4 Em busca do público leitor feminino 

 

Tratar da questão da formação das mulheres em um país que apresentava, 

no século XIX, taxas elevadas de analfabetismo, não é tarefa fácil, ainda mais 

se considerarmos que o sexo frágil ficava sempre em segundo plano. 

 Ana Laura Donegá, em sua dissertação Publicar ficção em meados do 

século XIX: um estudo das revistas femininas editadas pelos irmãos 

Laemmert (2013), afirma que o primeiro periódico feminino que se tem 

conhecimento é Lady’s Mecury, publicado na Inglaterra, em 1693. O periódico, 

a cada nova publicação, incluía em suas páginas assuntos direcionados à 

mulher, como moldes de tricô, por exemplo. Porém, foi na França que a 

imprensa feminina trouxe para suas páginas, pela primeira vez, matérias 

relacionadas à moda, o que acabou sendo copiado por outros periódicos, como 

é o caso de A Estação, por exemplo, demonstrando a influência da imprensa 

francesa no Brasil. 

 Pierre Plancher foi o primeiro a investir na imprensa brasileira: lança o 

Espelho Diamantino, em 1827, depois aparece O Mentor das Brasileiras 

(1829), O Espelho das Brasileiras (1831), A Mulher do Simplício (1832), 

entre outros. Paula Brito foi o primeiro brasileiro a investir no trabalho como 

editor em uma publicação consagrada ao público feminino, lançando A Mulher 

do Simplício, em 1832, a qual circula até 1846.  

O Correio das Modas surge em 1839 e, em 1852, os Laemmert 

retomam a impressão de um periódico feminino intitulado Novo Correio de 

Modas com novas seções, como matérias sobre economia doméstica e beleza. 

Aparece depois O Jornal das Senhoras, editado pela tipografia Parisiense 
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entre os anos de 1852 e 1855 e redigido por uma mulher – Joana Paulo Manso 

de Noronha -, pioneira na defesa da emancipação das mulheres. 

 A função desse periódico era a de ajudar a mulher a se expressar e 

deixar de ser submissa ao homem e, logo na primeira página, Noronha publica 

exemplos de países da Europa e dos Estados Unidos, em que os jornais 

tinham as senhoras como colaboradoras, além de questionar o atraso da 

América Latina no seu modo de encarar o papel da mulher na sociedade. 

Os periódicos destinados ao público feminino não eram novidade na 

época, mas vale lembrar que por trás dessas publicações estavam os homens. 

A sociedade defendia a valorização do ambiente familiar, em que a mulher 

deveria ser esposa dedicada ao marido e aos filhos e, apesar do novo hábito 

de ler romances-folhetins, essas leituras eram controladas pelos maridos. 

Diante de uma sociedade conservadora e dominada pelo universo 

masculino, as ideias apresentadas por Noronha foram uma exceção na época 

e muito criticadas, por isso o periódico incluiu seções de moda para poder 

continuar em circulação por um período maior. 

Outro trabalho é o de Maria Arisnete Câmara de Morais, que, em sua 

tese Leituras femininas no século XIX: 1850 – 1990 (1996), focaliza o modo 

como as mulheres se apropriavam das leituras de acordo com suas 

percepções de mundo. Esclarece ainda que o romance era o único gênero 

capaz de contribuir para a formação desse público e que foi a partir de vários 

escritores, como Machado de Assis, que se intensificaram novos espaços para 

essa prática. 

 Como “todo enunciado pressupõe um destinatário” (MORAIS, 1996, p. 

64), os contos e romances chegavam até as mulheres por meio dos jornais, e a 

estratégia dos escritores foi a de “convidá-las” a se inscreverem no próprio 

texto, como ocorre nos contos de Machado de Assis que fazem parte do corpus 

desta pesquisa. 

 Destacamos, ainda, a dissertação Contos de Machado de Assis: 

leituras e leitores do Jornal das Famílias (2005), de Daniela Magalhães da 

Silveira, na qual se afirma que a participação de Machado foi decisiva para a 

formação do público leitor do Rio de Janeiro no século XIX, em especial do 

feminino.  
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 Um ponto que merece nossa atenção aqui é o modo como Silveira 

aponta em seu trabalho o grande número de personagens, nos contos 

machadianos, que são leitoras de livros ou mesmo de periódicos, e o mais 

interessante é que estes últimos eram lidos pelos homens, enquanto os livros o 

eram pelas mulheres. Enquanto os homens liam para passar o tempo, as 

mulheres liam para sonhar e satisfazer um prazer. 

Outro estudo interessante é o de Raimundo Magalhães Júnior no ensaio 

“O que liam as personagens de Machado de Assis” (1958), no qual focaliza os 

tipos de livros que as personagens liam em vários romances e contos 

machadianos. O romance Saint-Clair das Ilhas, segundo Magalhães Jr, é uma 

das obras que mais aparece como leitura das personagens criadas por 

Machado e que era, no momento, um dos livros que figurava entre os best-

sellers da livraria Garnier. 

Diz Magalhães Jr que o escritor escolhia as obras lidas por suas 

personagens tendo em vista não apenas as suas preferências, mas também as 

do público leitor da época. Desta forma, foram inúmeros os autores citados e 

inscritos como objetos de leitura de suas personagens, como: Mme. de 

Mantolieu, autora do famoso Saint-Clair das Ilhas, Walter Scott, Feydeau, 

Octave Feuillet e Alexandre Dumas. 
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2. Interação entre texto e leitor 

 

 

 Para o estudo da interação entre texto e leitor, aspecto que será 

fundamental para a temática desta dissertação acerca das personagens 

femininas leitoras em contos de Machado de Assis, priorizamos os estudos 

desenvolvidos por Wolfgang Iser (1926 - 2007), membro da vertente teórica da 

Estética da Recepção, professor de Inglês e Literatura Comparada na 

Universidade de Constance, na Alemanha, que, juntamente com Hans Robert 

Jauss, é um dos maiores representantes da Teoria da Recepção. 

 A concepção teórica elaborada por Iser tem sua origem nos estudos de 

Roman Ingarden (1893 - 1970), que analisa os efeitos da obra literária sobre o 

leitor, por meio da leitura. A fenomenologia de Husserl, Ingarden, Gadamer e 

Poulet contribuíram para a elaboração da proposta de Iser, na qual:  

 
o papel do leitor representa, sobretudo, uma intenção que apenas se 
realiza através dos atos estimulados no receptor. Assim entendidos, a 
estrutura do texto e o papel do leitor estão intimamente unidos. 
(ISER, 1996, p.75) 
 

 
Em O Ato da Leitura (1996), Iser, à luz da fenomenologia, percebe a 

leitura como um ato perceptivo que envolve a interação entre texto e leitor, 

porém, implicando assimetria já que cabe ao leitor interpretar um ou outro 

aspecto do texto sem esgotá-lo em todas as suas potências de sentido.   

 Sabendo-se que os estudos de Iser concentram-se sobre o efeito que a 

obra exerce sobre o leitor no momento da leitura e que o texto é um 

mecanismo a partir do qual o leitor constrói suas representações, é necessário 

analisarmos de que maneira ocorre este processo. Para isso, o primeiro 

aspecto a ser abordado é a assimetria entre texto e leitor, partindo do 

pressuposto de que não pode haver coincidência entre os sentidos projetados 

pelo texto e aqueles inferidos pelo ato de leitura. É justamente nessa alteridade 

e diferença que está a fonte de todo o dinamismo do processo interpretativo. 

Ao leitor, implicará construir o diálogo com as vozes presentes no texto, 

preenchendo os vazios com possíveis inferências interpretativas: 
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O não-dito de cenas aparentemente triviais e os lugares vazios do 
diálogo incentivam o leitor a ocupar as lacunas com suas projeções. 
Ele é levado para dentro dos acontecimentos e estimulado a imaginar 
o não dito como o que é significado. (ISER, 1999, p. 106) 
 

   
Isso faz do texto uma experiência plural e, apesar de o texto possuir 

seus complexos sistemas de controle, deve reservar um local para o leitor, o 

qual pode atualizar, reinterpretar e ressignificar a obra ficcional. 

São esses “não ditos” e espaços lacunares que criam vazios potenciais 

que estimulam o preenchimento por meio das inferências interpretativas do 

leitor. Este leitor, por meio dos vazios, adentra no texto e o transcende, 

exercendo uma função transformadora por meio da imaginação. Dá-se aí, 

então, a atividade criadora do leitor respondendo ao efeito estético graças ao 

novo sentido que confere à obra. 

Para que essas possibilidades interpretativas se realizem e a 

comunicação entre texto e leitor seja efetiva, é preciso que a atividade do leitor 

seja de alguma forma controlada pelo texto, mas, diferentemente do que 

acontece na vida real, os elementos controladores na ficção não podem ser tão 

determinados. Todavia, esse processo de interação pode fracassar quando as 

projeções do leitor se sobrepõem e impõem-se ao texto. 

 Para exemplificar a interação texto e leitor que ocorre no ato de leitura, 

Iser utiliza-se de uma citação da escritora inglesa Virgínia Woolf sobre sua 

conterrânea, Jane Austen: 

 
[…] is thus a mistress of much deeper emotion than appears upon the 
surface.She stimulates us to supply what is not there. What she offers 
is, apparently, a trifle, yet is composed of something that expands in the 
reader´s mind and endows with the most enduring form of life 
sceneswhich are outwardly trivial.Always the stress is laid upon 
character…The turns and twists of the dialogue keep us on the 
tenterhooks of suspense.Our attention is half upon the present moment, 
half upon the future...Here, indeed, in this unfinished and in the main 
inferior story, are all the elements of Jane Austen´s greatness.(WOOLF, 
1957, p.174, apud ISER,p.105, 1999)

1
 

 

                                                           
1
 [...] é, desta maneira, uma amante de emoção mais profunda do que aparece na superfície. 

Ela nos estimula a suprir o que não está lá. O que ela oferece é, aparentemente, pouco, mas é 
composto de algo que se expande na mente do leitor com a forma mais duradoura de cenas da 
vida que são exteriormente triviais. A ênfase é sempre colocada sobre o caráter... As voltas e 
reviravoltas do diálogo nos mantém em suspense. Nossa atenção paira metade sobre o 
momento presente, e metade sobre o futuro... Aqui, de fato, nesta inacabada e na maior parte 
desta insignificante história, estão todos os elementos da grandeza de Jane Austen. (Tradução 
nossa). 
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Cabe ao leitor, dessa forma, o trabalho de preenchimento das lacunas 

do texto literário, que pode ser compreendido como um labirinto com vários 

caminhos disponíveis ao leitor, que pode escolher qual posição tomar, se para 

a esquerda ou para a direita, se para a frente ou para trás. Nesse sentido, Eco 

(1994, p. 09) complementa a explanação a respeito do papel do leitor ao dizer 

que "todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma 

parte de seu trabalho". Assim, o caminho a ser trilhado no ato da leitura é 

escolha do leitor, que deve estabelecer pontos de vista e inferir significados, de 

modo a se tornar um co-autor do texto.  

Conforme Eco (1994), pode-se comparar o ato da leitura a um passeio 

pelo bosque, pois é preciso demorar-se, contemplar suas belezas naturais, 

observar todos os detalhes, e, com isso, o desejo de permanecer no bosque 

acentua-se. Assim também acontece com o leitor: o texto oferece-lhe pausas, 

caminhos desconhecidos, para que ele se volte para sua própria experiência ou 

para o conhecimento de outras histórias, para que também reflita antes de 

decidir-se sobre qual sentido atribuir-lhe. O leitor precisa estar consciente de 

que tem um trabalho árduo e lento a fazer, uma viagem cheia de buracos, por 

onde terá que passar, mas que essa demora é necessária para que tome a 

direção correta. 

Pode-se pensar o texto, dessa forma, como uma obra aberta a inúmeras 

possibilidades de sentido, que se fazem por meio do preenchimento dos 

espaços vazios pelo leitor. Por isso, os lugares vazios assumem efetiva 

importância ao se constituírem como uma estratégia que assegura a relação 

assimétrica entre texto e leitor. 

 

 

2.1 Potências de negação, lugares vazios e ruptura da conectabilidade  

 

Outra estratégia responsável pela interação entre texto e leitor diz 

respeito à negação, que “atribui ao leitor um lugar entre o „não mais‟ e o „ainda 

não‟”. Ao mesmo tempo dá concretude ao lugar do leitor. A atenção do leitor 

aumenta pelo fato de que as expectativas evocadas em presença do que é 

familiar são paralisadas pela negação (ISER, 1999, p. 171). 
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Desse modo, a negatividade é um fator indispensável para a 

interatividade entre texto e leitor, tanto quanto os lugares vazios, pois enquanto 

estes últimos estimulam o leitor a agir no texto criando novos sentidos, as 

potências de negação anulam os dados familiares, causando uma sensação de 

estranhamento. Este, por sua vez, surtirá melhores resultados quanto maior for 

a distância entre os elementos que compõem o texto e o padrão dominante. A 

representação protelada nos desperta para enxergarmos o que era encoberto 

por uma perspectiva habitual, e o leitor, ao se distanciar do texto, é conduzido a 

imaginar aquilo que parecia impossível. Conforme Iser afirma: “a vivacidade de 

nossa representação aumenta proporcionalmente ao número dos lugares 

vazios” (1999, p. 136). 

Baseando-se na teoria do efeito estético proposto por Iser e na tentativa 

de compreender o papel da Literatura, faz-se necessário aprofundarmos 

nossos estudos sobre os lugares vazios, as negações e a negatividade. Já 

vimos que os vazios fazem parte do texto, uma vez que resultam dos pontos de 

indeterminação e rompem a conectabilidade necessária à construção de textos 

ficcionais. Servem, assim, para direcionar o leitor a buscar os sentidos do texto, 

já que propiciam um grande número de possibilidades e organizam o eixo 

sintagmático da leitura. Sendo assim, o leitor tem papel determinante, já que 

cabe a ele o papel de ler e preencher os vazios do texto através da sua 

imaginação, da fantasia e da experiência, pois:  

 
qualquer obra de arte, embora não se entregue materialmente 
inacabada, exige uma resposta livre e inventiva, mesmo porque não 
poderá ser realmente compreendida se o intérprete não a reinventar 
num ato de congenialidade com o autor”. ( ECO, 2001, p. 41). 
 
 

O leitor não age sozinho no texto, mas juntamente com ele vai trilhando 

caminhos, desviando dos obstáculos até chegar a um sentido, que nem sempre 

é o único, pois, é impossível ao leitor esgotar todas as possibilidades de 

sentido de um texto ficcional, que, aliás, não permite qualquer leitura, já que 

“ninguém lê num texto o que quer, do jeito que quer e para qualquer um. Tanto 

quanto a formulação (emissão), a leitura (compreensão) também é regulada. 

No entanto, ler [...] é saber que o sentido pode ser outro”. (ORLANDI, 1996, p. 

12). 
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A negação tem um papel de extrema importância para a interação entre 

texto e leitor, pois ela faz com que se questione sobre aquilo que o texto oculta, 

buscando representar o que não foi formulado. O teórico diferencia dois tipos 

de negação: as primárias e as secundárias. As negações primárias são 

aquelas que marcam um tema virtual resultante do ato de negação e se 

referem quase sempre ao repertório do texto. Já as negações secundárias são 

aquelas que não aparecem no texto, resultam da interação dos sinais textuais 

com o sentido produzido pelo leitor no processo da leitura: “As negações 

primária e secundária formam o relé comunicativo no texto, por meio do qual a 

negação do que é familiar se traduz em experiência para o leitor.” (ISER, 1999, 

p. 184). 

A interação entre texto e leitor ocorre nos lugares vazios em que a 

negação torna-se mais intensa. O texto, a todo momento, transmite 

informações ao leitor, enquanto que este, ao captar essas informações e tentar 

compreendê-las, parte para uma nova leitura. Todo processo se reinicia num 

constante ir e vir, sim e não, “dito” e “não-dito”. Por isso a importância da 

negação, pois ela é a responsável por estimular no leitor sua capacidade de 

reinventar-se e, após negar uma informação e aceitar outra, a formação de 

representações vai intensificando a multiplicidade de sentidos.  

Em relação à negação, percebemos que ela não se faz presente apenas 

na seleção do repertório, mas também na posição do leitor, já que o posiciona 

no texto. O leitor se movimenta dentro da obra, todavia não consegue absorver 

todas as informações, pois, a cada passo, constrói um novo ponto de vista, 

armazenando em sua consciência as informações que vai recebendo e 

descartando outras, de modo que assim vai mudando de lugar. 

Além disso, as negações contribuem para aumentar os lugares vazios 

do texto, uma vez que os elementos familiares são relacionados com o 

repertório textual. A negação elimina as normas vigentes e espera do leitor 

uma nova atitude, despertando-o para novas experiências. 

Iser diferencia também a negação parcial da total: a parcial ocorre 

quando novas informações são apresentadas sem que as referências 

anteriores sejam eliminadas, já a negação total implica a substituição completa 

de todos os conteúdos. 
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Fica evidente que tanto os lugares vazios quanto as negações servem 

para produzir novos sentidos e equilibrar a assimetria entre texto e leitor. No 

entanto, esses novos sentidos não vêm do universo familiar, pelo contrário, 

surgem de um “horizonte não-formulado” e acabam duplicando o sentido do 

texto. A esse processo Iser chama de negatividade. 

A negatividade é o que motiva o leitor para novas elaborações de 

sentidos, pois a negação de conceitos habituais conduz o leitor a um 

afastamento necessário do texto para exercer sua ação de formulação e 

representação. A distância entre o horizonte de expectativa do leitor e a obra, 

entre o já conhecido e a “mudança de horizonte”, é que determina, do ponto de 

vista da estética da recepção, o caráter artístico de uma obra literária. À 

medida que essa distância se reduz, que não se demanda da consciência 

receptora uma alteração de seu horizonte de expectativa, o caráter estético 

também se reduz. 

 Lugares vazios e potências de negação constituem, desse modo, uma 

relação que é, simultaneamente, de proximidade e de distanciamento entre 

texto e leitor, pois este, ao mesmo tempo em que se reconhece naquele, 

também se percebe outro e diferente: 

 
Os lugares vazios e as negações provocam uma peculiar condensação 
em textos ficcionais, pois a omissão e a suspensão indicam que 
praticamente todas as formulações do texto se referem a um horizonte 
não-formulado. Daí se segue que o texto formulado é duplicado pelo 
que não está sendo formulado. Chamamos tal duplicação de 
negatividade de textos ficcionais. […] Falar dessa duplicação enquanto 
negatividade resulta primeiro do fato de que ela, ao invés das 
formulações do texto, não é formulada, e, segundo, de que ela, ao 
invés da negação, não nega as formulações do texto. [...] Ao contrário, 
sendo o não-dito, ela constitui o dito; o fundamento constitutivo do dito 
se manifesta por meio de lugares vazios e negações [...] as 
formulações do texto se expandem graças à negatividade. (ISER, 
1999, p. 191) 
 

 
Vale ressaltar, ainda, que os lugares vazios nunca são totalmente 

preenchidos, pois a cada espaço preenchido, outro se abre. O leitor do texto 

ficcional vive, então, um constante conflito, pois, ao abandonar um espaço para 

preencher outro, depara-se com outra realidade, daí falarmos em interrupção 

de continuidade. Assim, tanto os lugares vazios quanto as potências de 

negação suspendem a conectabilidade dos segmentos textuais criando a 

oportunidade de novas perspectivas de combinatórias e de sentido: 
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Quanto maior o número dos lugares vazios, tanto maior a afluência 
das representações. A razão disso é que, de acordo com Sartre, as 
representações não podem ser sintetizadas numa sequência; 
precisamos abandonar as representações formuladas ou sair delas 
quando as circunstâncias nos obrigam a produzir uma nova 
representação. Com efeito, reagimos a uma representação 
construindo uma nova. (ISER, 1999, p. 131) 
 

 
 Durante o ato de leitura e interação entre leitor e texto, há a tentativa por 

parte do leitor de criar imagens para a interpretação que Iser distingue entre as 

de primeiro e segundo graus. As imagens de primeiro grau são aquelas 

realizadas de acordo com a ordem de conectabilidade ou continuidade, já as 

imagens de segundo grau são aquelas produzidas quando a expectativa da 

good continuation é quebrada. No primeiro caso, o conhecimento pode ser 

modificado para que se adeque ao objeto de representação; já no segundo 

caso, que é o que ocorre com os textos ficcionais, podemos modelar nosso 

conhecimento. 

 A colisão das representações obriga o leitor a distanciar-se de uma 

representação já existente para criar outras. Nesse ponto, o leitor começa a 

reagir diante das representações que ele mesmo criou, determinando outras 

possibilidades de relacionamento: 

 
As conexões suspensas e a ruptura daí resultante da good 
continuation intensificam a formação de representações; nesse 
sentido, o lugar vazio no texto se revela condição elementar da 
comunicação. (ISER, 1999, p. 136) 
 
 

 Interessa-nos, ainda, a análise que Iser faz sobre os diferentes modelos 

de conectabilidade: o primeiro exemplo é o do romance de tese, no qual a 

conectabilidade e/ou continuidade é de certa forma controlada, o que contribui 

para que o número de lugares vazios diminua e, consequentemente, as 

representações resultantes desses lugares. Nesse caso, o tema é dado 

previamente e o que falta é achar o caminho correto para transmiti-lo, assim a 

forma pode ser separada do conteúdo sem que ocorra qualquer prejuízo. A 

participação do leitor fica limitada, pois as técnicas utilizadas têm como função 

direcioná-lo para a posição que o autor considera correta e verdadeira. 

 Um segundo e importante exemplo é o do romance de folhetim do 

século XIX, que precisava de algo que o mantivesse em constante diálogo com 
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o público. Nesse caso, a estratégia utilizada foi a técnica de corte, pois a cada 

tensão criada ocorria uma interrupção para que despertasse no leitor a 

curiosidade em saber como continuaria a próxima cena. 

Segundo Iser, Dickens era mestre em utilizar tal técnica e chamava seus 

leitores de “co-autores”. A técnica de corte utilizada no romance de folhetim 

criava um número maior de lugares vazios e de representações: 

 
Tais lugares vazios obrigam o leitor a dar vida própria à história 
narrada; ele começa a conviver com os personagens e a participar 
dos acontecimentos que os afetam. Pois a falta de informações sobre 
a continuação da história relaciona o leitor aos personagens, sendo 
que o futuro destes lhe aparece ainda incerto, o que fundamenta um 
horizonte vazio “em comum” e assim a possibilidade da inter-relação. 
(ISER, 1999, p. 140) 
 

 
Por fim, o último exemplo é o dos romances de Ivy Compton-Burnett, no 

qual os lugares vazios que vão surgindo vão sendo preenchidos pelos diálogos 

das personagens em cena e o trabalho do leitor de preencher as lacunas é 

substituído pela ação das personagens. 

 Para finalizar, conforme Iser esclarece, nesses três tipos de romance o 

que ocorre é que, enquanto no romance de tese diminuem os lugares vazios 

porque o objetivo é a doutrinação, no folhetim se introduzem novos lugares 

vazios devido à sugestividade pretendida. Já no romance de Ivy Compton-

Burnet, o leitor fica praticamente excluído porque a tarefa de preencher os 

vazios não cabe a ele, mas às personagens do texto. Desta forma: 

  
Interrompendo a coerência do texto, os lugares vazios se 
transformam em estímulos para a formação de representações por 
parte do leitor. Assim eles funcionam como estrutura auto-reguladora; 
o que por eles é suspenso impulsiona a imaginação do leitor: trata-se 
de ocupar através de representações o que é encoberto. (ISER, 
1999, p. 144) 
 

 
Ao tomar contato com o texto literário, seus vazios e suas negações, o 

leitor é convidado a repensar sua própria essência humana, porque, apesar de 

possuir suas referências de mundo - vivências pessoais, sociais, culturais, 

históricas, etc. - o leitor apresenta um horizonte limitado, mas que pode 

transformar-se e expandir-se. Em contrapartida, o texto, por sua vez, pode 

confirmar ou alterar esse horizonte: caso a obra implique os mesmos sistemas 

de valores e normas de leitor, o seu horizonte de expectativas pode 
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permanecer inalterado; porém, as expectativas alteram-se diante de um texto 

que se distancia do horizonte do receptor. Por isso, quanto maior a dificuldade 

e o estranhamento durante o ato de leitura, mais impactante é o efeito estético 

e, consequentemente, a obra implicará horizontes infinitos de interpretação. 

 

 

2.2 As perspectivas do texto e o lugar do leitor 

 

Outro aspecto fundamental a ser abordado é a perspectividade para que 

se compreenda a relação texto/leitor. Segundo Iser, o texto é um sistema 

perspectivístico em que os elementos textuais são selecionados através das 

estratégias e combinados por meio do repertório. O texto oferece diferentes 

visões do objeto, por meio dos vários pontos de vista apresentados, de modo a 

ampliar o estreitamento que uma única perspectiva acarretaria:  

 
Cada perspectiva não apenas permite uma determinada visão do 
objeto intencionado, como também possibilita a visão das outras. 
Essa visão resulta do fato de que as perspectivas referidas no texto 
não são separadas entre si, muito menos se atualizam paralelamente. 
(ISER, 1996, p. 179)  
 

 
Para Iser (1996, p. 180-181), a perspectividade interna do texto possui 

uma estrutura denominada de tema e horizonte, a qual é responsável pela 

condução de toda leitura, cuja função principal é coordenar e regular as 

diferentes perspectivas durante o ato de leitura. O leitor “toca nos diversos 

segmentos das perspectivas diferentes de representação” uma vez que, não 

sendo capaz de abarcar todas as perspectivas imanentes, escolhe entre uma e 

outra. A perspectiva adotada pelo leitor, em determinado momento da leitura, 

constitui o tema, sendo que o horizonte passa a ser uma perspectiva já 

superada, e que, ou serve como pano de fundo para o tema atual, ou se 

transforma em um novo tema. Em outras palavras, pode-se afirmar que o tema 

configura-se como ponto fixo em que o leitor situa sua atenção e, durante o ato 

de leitura, apoia-se em outros temas. Desse modo, à medida em que caminha 

página a página, capítulo a capítulo, a sua atenção focaliza outro lugar e, 

assim, o que antes foi tema torna-se horizonte durante o processo de leitura. 
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Mas nem sempre a perspectiva do leitor é a mesma do texto: tudo ocorre 

como se houvesse dois planos – do texto e do leitor – e eles se movessem de 

modo que ora o primeiro plano passa a ser segundo, ora o segundo passa a 

ser primeiro. É isso – a variação ou os “pontos de vista em movimento” – que 

torna a leitura rica (ISER, 1999, p. 10 - 12), afinal é no choque de pontos de 

vista e de percepções que o leitor vai refletir sobre os elementos circundantes à 

leitura. São nesses momentos que o leitor acaba se tornando também um 

produtor de significados novos, ou exerce sua plena capacidade intelectiva e a 

leitura se transforma em prazer.  

 Essa rede vai se desenrolando até a ocorrência de um “hiato”, ou seja, 

o instante em que se interrompe uma conexão esperada e, por isso, ocorre a 

quebra de uma expectativa (ISER, 1999, p. 17). Esses vazios sequenciais 

levam à desautomatização ou ao estranhamento na leitura e, 

consequentemente, à reflexão mais aguçada do leitor sobre a representação 

que ele próprio faz. 

Essa interação é determinada por um “leitor implícito”, inscrito na 

estrutura do texto, que interfere sobre a imaginação do leitor real, permitindo-

lhe uma projeção interpretativa no momento em que ocorre a leitura. Assim, “na 

sequência das representações, o objeto imaginário vai se apresentando contra 

o pano de fundo de um outro que já pertence ao passado” (ISER, 1999, p. 77). 

Nessa operação, há, portanto, um cruzamento entre o texto propriamente dito e 

o ato de leitura envolvendo um leitor real e o seu próprio repertório. 

 
A concepção do leitor implícito designa então uma estrutura do texto 
que antecipa a presença do receptor. O preenchimento dessa forma 
vazia e estruturada não se deixa prejudicar quando os textos afirmam 
por meio de sua ficção do leitor que não se interessam por um 
receptor ou mesmo quando, através das estratégias empregadas, 
buscam excluir seu público possível. Desse modo, a concepção do 
leitor implícito enfatiza as estruturas de efeitos do texto, cujos atos de 
apreensão relacionam o receptor a ele. (ISER, 1996, p. 73) 
 

  
Há que se distinguir, então, entre o leitor implícito e os índices que 

marcam, na enunciação, o pretendido efeito sobre o leitor real e que Iser 

denomina de “ficção de leitor” ou “leitor fictício”, que pode assumir o papel de 

uma personagem leitora, já que  
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O papel do leitor, inscrito no texto, não pode coincidir com a ficção do 
leitor. Pois é através da ficção do leitor que o autor expõe o mundo do 
texto ao leitor imaginado; assim o autor produz uma perspectiva 
complementar que enfatiza a construção perspectivística do texto. 
(ISER, 1996, p.75). 
 
 

Cada uma das perspectivas assume uma visão do objeto e, como 

consequência, o representa de modo diverso, o que culmina com a não 

representatividade total do objeto por apenas uma perspectiva, pois elas são 

conectadas e se atualizam constantemente. 

 Iser faz, ainda, uma interessante análise sobre a questão da 

perspectividade nos estudos de Literatura, destacando que, no século XIX, o 

posicionamento do narrador passou a ser perspectivizado, pois o que 

importava não era saber a história em si, mas a questão do discurso, ou seja, a 

forma por meio da qual se contava a história a partir de diferentes focalizações.  

 Adorno (2008), em seu clássico texto sobre o narrador na modernidade, 

destaca, também, que, a partir do século XIX, houve uma mudança de posição 

do narrador, que não mais detém o poder sobre o objeto do relato, pois a 

identidade da experiência se desintegrou. Abala-se a confiabilidade naquele 

que narra porque a história pode ser contada por diferentes ângulos, cabendo 

ao leitor posicionar-se frente às várias versões e perspectivas, comprometendo 

os alicerces da verdade. Nesse sentido, Iser observa que: 

 
As perspectivas do texto visam certamente a um ponto comum de 
referências e assumem assim o caráter de instruções; o ponto 
comum de referências, no entanto, não é dado enquanto tal e deve 
ser por isso imaginado. É nesse ponto que o papel do leitor, 
delineado na estrutura do texto, ganha seu caráter efetivo. Esse papel 
ativa atos de imaginação que de certa maneira despertam a 
diversidade referencial das perspectivas da representação e a 
reúnem no horizonte do sentido. O sentido do texto é apenas 
imaginável, pois ele não é dado explicitamente; em consequência, 
apenas na consciência imaginativa do receptor se atualizará. (ISER, 
1996, p. 75) 
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2.3 Leitor, autor, narrador: funções e estratégias discursivas nas 

perspectivas de Iser e Booth 

 

Abordar as múltiplas perspectivas abertas pelo texto literário é uma 

tarefa que une Iser e Wayne Booth, autor do clássico Retórica da Ficção, cuja 

1a edição é de 1980. Wayne Clayson Booth nasceu em 22 de fevereiro de 

1921, em American Fork, e faleceu no dia 10 de outubro de 2005 em Utah. Foi 

crítico literário estadunense e professor de Língua Inglesa e Literatura na 

Universidade de Chicago. 

Booth é recuperado por Iser (1999, p. 160) no que se refere à 

perspectiva de um narrador “não digno de confiança”, cujos “vazios” colocam 

em risco a confiabilidade do leitor, sugerindo pontos de vista que se 

contradizem.  

O primeiro ponto a esclarecermos, partindo da teoria de Booth, é a 

diferença que ele faz entre o autor real e o “autor implícito”, categoria narrativa 

que traça uma significativa correlação com o “leitor implícito” de Iser. Sabemos 

que o autor real, ao compor uma obra, acaba trazendo suas experiências e 

seus traços para dentro do texto, o que faz dele não somente um ser de carne 

e osso, mas também uma versão de “si próprio”. Assim, temos, além do autor 

real, o autor implícito, que assume uma posição intermediária e ficcional, 

colocando-se entre o autor real e o narrador. 

Booth (1980, p. 100) afirma que “um grande artista pode criar um autor 

implícito distanciado ou próximo, dependendo da necessidade da obra que tem 

nas mãos”. Tido como um ser intermediário, o autor implícito não deixa de 

pensar sobre as condições e os compromissos do autor real. Na verdade, 

segundo Booth, “ele é a soma das opções deste homem” (1980, p. 92). O 

crítico vai além quando enfatiza que o autor implícito é o responsável por 

atribuir um valor à obra, o que pode ser percebido por meio das estratégias 

retóricas ou discursivas e pelas próprias personagens: 

 
O sentido que temos do autor implícito inclui não só os significados 
que podem ser extraídos, como também o conteúdo emocional ou 
moral de cada parcela de ação e sofrimento de todos os 
personagens. Inclui, em poucas palavras, a participação intuitiva de 
um todo artístico completo; o principal valor para com o qual este 
autor implícito se comprometeu, independentemente do partido a que 
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pertence na vida real – isto é, o que a forma total exprime. (BOOTH, 
1980, p. 91) 
 
 

Destaca, ainda, que o narrador é uma estratégia do autor implícito, ou 

seja, o narrador age de acordo com o interesse desse autor. Sendo assim, o 

narrador, é o porta-voz do autor implícito, isto é, aquele que guiará o leitor para 

um ou outro lado, ocorrendo assim um pacto de expectativas entre leitor e 

autor. O narrador é geralmente visto como o “eu” da obra, mas quase nunca é 

idêntico à imagem implícita do artista. 

Dessa forma, fica clara a impossibilidade de desaparecimento das 

marcas autorais, pois tanto o autor implícito, como o autor real e o narrador são 

perspectivas diferenciadas que criam as “dobras” de uma narração e suas 

múltiplas perspectivas, cada uma delas oferecendo uma interpretação e visão 

de mundo diferente. 

 É de Booth, também, uma conceituação significativa sobre duas atitudes 

– a de narrar e a de mostrar – como perspectivas do papel do narrador no 

modo de organizar sua história, seja ela contada, isto é, narrada com o 

distanciamento de um sumário, de um comentário ou de uma descrição 

pormenorizada dos fatos acontecidos; ou mostrada, o que equivaleria ao modo 

dramatizado, próprio da arte dramática na qual as personagens se apresentam 

diretamente em cena, sem a mediação de um narrador. 

Segundo Booth, o “narrar” esteve sempre presente desde os tempos 

remotos e continua sua existência na ficção moderna. No entanto, o “mostrar” 

desenvolveu-se com grande ênfase a partir de Flaubert, o que acabou gerando 

muitas discussões devido à preferência de diversos autores por esse modo 

narrativo, mais propício para o envolvimento direto do leitor na trama. Booth 

recupera Percy Lubbock quando afirma em The Craft of Fiction que a história 

precisa ser contada por si só, ou seja, sem interferências do narrador. Por outro 

lado, ao citar as interferências de Fielding em Tom Jones e de Sterne em 

Tristam Shandy, defende que os comentários do autor implícito, em jogo de 

duplicidade com o narrador, são de grande importância justamente porque 

criam um modo híbrido entre narrar e dramatizar, tal como ocorre em 

Decameron, de Bocaccio: 
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O que é importante aqui é reconhecer quão radicalmente inadequada 
é a distinção contar-mostrar, quando se trata da prática deste autor 
específico. A arte de Bocaccio não está na sua aderência a um modo 
supremo de narração, mas sim na sua habilidade de ordenar várias 
formas de contar ao serviço de várias formas de mostrar. (BOOTH, 
1980, p. 33) 
 
 

 Percebemos, assim, que Booth se posiciona contrariamente a uma visão 

dicotômica contar X mostrar, já que o ato de narrar, mesmo que seja 

dramatizado, acaba sendo a representação do autor por meio das escolhas dos 

pontos de vista seja do narrador, seja das personagens. Sendo assim, para 

Booth, a questão dos modos de “mostrar” e “contar” deve ser tratada de forma 

relacional, pois mesmo que o autor consiga esconder seus disfarces, jamais 

sairá de cena: 

 
Mas será que a escolha que se nos põe é tão simples e 
desconcertante quanto os campeões do mostrar afirmaram por 
vezes? Afinal, faz algum sentido estabelecer dois meios de 
apresentar uma história, um completamente bom e o outro 
completamente mau; um todo ele arte e forma, o outro desastrado e 
irrelevante; um que mostra e apresenta e é, por inteiro, drama e 
objectividade, o outro que conta e é subjetivo, que prega e é inerte? 
(BOOTH, 1980, p. 46) 
 

 
 Dessa forma, o conceito de “autor implícito” aponta para a 

impossibilidade de o autor criar uma obra mostrando-se totalmente imparcial, 

pois todos os autores tomam, inevitavelmente, partido: “As emoções e juízos 

do autor implícito são – e espero prová-lo – precisamente a matéria de que é 

feita a grande ficção.” (BOOTH, 1980, p. 103). 

 Booth vai mais além quando afirma que a obra deve estar longe de 

sinais de artificialidade e próxima do real. Esclarece ainda que o autor, ao 

compor sua criação, deve optar por qual tipo de estratégia retórica se utilizará. 

Para tanto, faz-se necessário estabelecer os diversos tipos de narradores. O 

crítico considera que algumas classificações são pobres, como aquelas ditas 

de primeira ou terceira pessoa e o grau de onisciência, e pontua, assim, a 

dramatização do narrador como a primeira diferença no modo de narrar uma 

história.  

 Segundo o crítico, temos como narradores dramatizados aqueles 

conscientes de si próprios, ou seja, esse tipo de narrador é visto muitas vezes 

como personagens ficcionais de romances, desempenhando o papel de 
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personagem, narrador e escritor ao mesmo tempo. Ainda dentro dessa 

classificação temos aqueles que não são considerados como narradores, o que 

ocorre pelo fato de, em uma obra literária, todos os gestos, falas e ações 

narrarem. Assim, algumas obras utilizam-se desse tipo de narradores 

disfarçados para dizerem aos leitores aquilo que necessitam saber. 

 Já os narradores não-dramatizados aparecem quando as histórias não 

marcam a presença explícita de um “eu” narrador e são apresentadas de forma 

a criar o efeito da ausência de mediação de um narrador: 

 
Em ficção, logo que encontramos um “eu”, estamos conscientes de 
uma mente que experimenta e cujas opiniões sobre a experiência se 
entrepõem entre nós e o acontecimento. Quando não há um “eu” 
destes, como em “The Killers”, o leitor inexperiente poderá cair no 
erro de pensar que a história lhe chega sem mediação. Mas tal erro é 
impossível desde que o autor coloque explicitamente um narrador na 
história, mesmo que lhe confira quaisquer características pessoais. 
(BOOTH, 1980, p. 167). 
 

 
Ao destacar os narradores dramatizados e não-dramatizados, Wayne 

Booth volta a abordar o autor implícito, ou seja, o “alter ego” do autor, 

revelando que, mesmo o romance que possui um narrador não-dramatizado, 

tende a criar a imagem implícita de um “autor nos bastidores”. O crítico mostra 

que até mesmo o narrador que assume uma personalidade mais reservada é 

também dramatizado, já que se refere a si mesmo como “eu”. Alguns autores 

ainda dramatizam mais intensamente seus narradores, tornando-os 

personagens extremamente nítidos; em romances assim, frequentemente, o 

narrador é completamente diferente do autor implícito responsável pela sua 

criação. 

Booth ainda menciona os narradores da ficção moderna, que podem agir 

como centros de consciência chamados de “refletores”, filtrando a narrativa. 

Esse método é adequado a alguns tipos de textos literários, mas, de acordo 

com o crítico, em algum momento pode ser incômodo e até prejudicial, na 

medida em que outros efeitos são preteridos pelo autor: 

 
Em ficção moderna, os narradores não acreditados mais importantes 
são os “centros de consciência” na terceira pessoa, através dos quais 
os autores filtram as suas narrativas. Estes “refletores”, como James 
por vezes lhes chamou, podem ser espelhos muito polidos que 
refletem experiência mental complexa, os “olhos da câmara” bastante 
torvos, inclinados para os sentidos, que surgem em muita ficção 
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depois de James; mas cumprem precisamente a função dos 
narradores confessos – embora possam acrescentar intensidades 
próprias.  (BOOTH, 1980, p. 168 - 169) 
 

 
Ainda entre os narradores dramatizados existem os simples 

observadores e os agentes narradores, em primeira ou terceira pessoa, que 

transmitem as histórias como cenas, sumários (narrações inteiramente não 

cênicas), ou, mais comumente, uma combinação dos dois, porque não raro 

esses narradores têm que reproduzir um diálogo e necessitam de descrições 

cênicas para aprimorar seu texto. Mas, como vimos anteriormente, esse 

contraste entre contar e mostrar só será útil se o tipo de narrador for específico 

e identificável. Esses narradores ainda variam de acordo com o tipo de 

comentário apresentado, que pode ser ornamental, retórico ou fazer parte 

integrante da estrutura dramática do texto. 

Considerando ainda as variações de distanciamento que ocorrem em um 

texto literário, Booth distingue alguns tipos de narradores como: 

 O narrador pode estar mais ou menos distante do autor implícito: essa 

distância pode ser moral, intelectual, física ou temporal; 

 O narrador pode estar mais ou menos distante das personagens: 

distância moral, intelectual, física ou temporal; 

 O narrador pode estar mais ou menos distante das normas do leitor: 

tanto pode ser moral e emocionalmente quanto física e emocionalmente; 

 O autor implícito pode estar mais ou menos distante do leitor: essa 

distância pode ser intelectual, moral ou estética; 

 O autor implícito (acompanhado do leitor) pode estar mais ou menos 

distante dos outros personagens: a distância pode definir-se em qualquer eixo 

de valor.   

Em relação à fidelidade ou não dos narradores, Booth observa que, em 

se tratando de narrador fidedigno, ele os considera enquanto atuam ou falam 

de acordo com as regras do autor implícito. Os narradores poucos dignos de 

confiança, porém, são aqueles que não agem de acordo com este preceito, ou 

seja, não seguem as regras do autor implícito, como é o caso, aliás, dos 

narradores machadianos, como veremos no capítulo 3 da dissertação. O 

narrador pouco digno de confiança é, então, aquele narrador dramatizado ou 

não, que finge contar uma história, mas, no entanto está contando outra.  
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 Os comentários e intrusões não são os únicos modos de notarmos a 

presença do autor na narrativa, existem outros processos como a manipulação 

de ponto de vista, mudança no foco narrativo e o silêncio do autor. Sobre este 

último, Booth esclarece que: 

 
Pelo tipo de silêncio que mantém, pelo modo como deixa aos 
personagens a tarefa de resolver os seus destinos ou contarem as 
suas histórias, o autor pode conseguir efeitos que seriam difíceis ou 
impossíveis se se apresentasse a si próprio, ou a um porta-voz 
fidedigno, falando-nos directa e autoritariamente. (BOOTH, 1980, p. 
288) 
 
 

 Observa-se, então, graus de maior ou menor afastamento entre o 

narrador, dramatizado ou não, e o autor implícito, trazendo, de um modo ou de 

outro, graças às estratégias retóricas usadas, a “comunhão secreta entre autor 

e leitor”:  

 
[...] requerem uma comunhão secreta entre autor e leitor, nas costas 
do narrador. Poucos narradores modernos são compostos, 
inteiramente, de características de qualquer dos extremos, mas a 
predominância de um outro extremo determinará efeitos radicalmente 
diferentes nas obras em que aparecem. (BOOTH, 1980, p. 314) 
 
 

 Dos efeitos resultantes dessa comunhão entre autor e leitor, Booth 

ressalta três prazeres que, segundo ele, estão presentes sempre que o leitor 

infere a posição do autor através da trama feita pelo narrador. O primeiro 

prazer é o de decifrar, ou seja, o leitor é convidado a decifrar a narrativa. 

Quanto menos explícitas forem as intrusões do autor, maior será o desafio de 

decodificação do leitor, mesmo porque a narrativa depende dessa atividade 

decodificadora de quem a lê. 

O segundo prazer é o de colaborar, no qual o autor molda seus leitores, 

obrigando-os a atentarem para todos os detalhes da obra a fim de perceberem 

os mais sutis efeitos. Das variadas formas de o leitor colaborar, algumas são: 

desenvolver uma determinada atitude frente à narrativa do autor, decifrar suas 

sutilezas, esforçar-se para dar respostas complicadas a sinais complexos, 

provocar um alargamento extremo da sensibilidade, elevar-se à altura do que a 

obra exige para que o leitor consiga experimentar toda a complexidade do 

imaginário e das emoções. 
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O último prazer citado por Booth é o da comunhão, do conluio e 

colaboração. Para o autor, uma narração pouco digna de confiança depende 

de efeitos mais sutis e efetivos do que simplesmente dar trabalho ao leitor ou 

lisonjeá-lo. O autor, ao transmitir indiretamente uma ideia ao seu leitor, cria um 

laço de cumplicidade, compactuando laços de um conluio secreto: “Esses três 

ingredientes podem combinar-se de muitos modos diferentes, mas estão todos 

presentes sempre que vemos um narrador revelando deficiências no que diz, 

sem orientação de uma mente superior.” (BOOTH, 1980, p. 319). 

Visto sob esse ângulo, percebemos que, tanto para Booth quanto para 

Iser, são inúmeras as motivações que encontramos para a leitura de textos 

literários, e Iser aposta no imaginário como a última instância responsável pelo 

sentido que o leitor confere à obra. Assim, o sentido dado ao texto tem relação 

com a construção da narrativa, o que se faz, também, por meio do repertório do 

leitor, presente no ato da leitura, revelando que: 

 
Os estudos focados nos modos como os textos têm sido lidos e 
assimilados nos vários contextos históricos, com o objetivo de 
reconstruir as condições históricas responsáveis pelas reações 
provocadas pela literatura; os estudos voltados para as reações e 
suscitadas nos leitores pelo efeito estético, entendido como interação 
que ocorre entre o texto e o leitor. (ISER, 1999, p. 20) 
 

 
 Segundo Iser, a interação que se dá no momento da leitura é 

condicionada por um leitor implícito, o qual é responsável por despertar a 

imaginação do leitor real e se projetar no texto, assim, ele passa a agir na 

construção da ficção e lhe dá sentido, preenchendo os vazios textuais. O leitor 

implícito é o responsável por estabelecer a interação entre o texto e o leitor, 

servindo também para trabalhar os diversos níveis narrativos. 

 Das distâncias que se instauram entre o autor implícito, o narrador e as 

personagens, o mais importante é olharmos atentamente para cada aspecto e, 

principalmente, para o modo dramatizado de contar-mostrar histórias. Saber de 

que maneira a história é contada é de extrema relevância, mesmo porque para 

nós, leitores, fica a tarefa de “caminharmos” pelas ruas da ficção e 

encontrarmos a direção certa para chegarmos até nosso destino, sabendo que 

o caminho para um pode ser diferente do outro, pois os vazios do texto e as 

potências de negação devem ser preenchidos por cada leitor. 
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Dessa maneira, tanto Booth quanto Iser apontam para o papel 

fundamental do leitor na construção do texto. Aqui, o leitor de Machado 

aproxima-se desse teorizado por Iser e Booth, pois as obras machadianas 

exigem que o leitor participe da narração, que duvide do que lê, ou seja, que 

saiba agir frente ao texto e preencher as lacunas de forma adequada. Assim, 

os vazios do texto, aliados ao “narrador intruso ou não confiável”, são 

estratégias retóricas intensificadoras da atividade de leitura exigida por estes 

cinco contos de Machado de Assis: “Capítulo dos chapéus”, “D. Benedita”, 

“Miss Dollar”, “Missa do galo” e “O anjo das donzelas” - corpus de análise desta 

dissertação -, nos quais se tematiza a personagem leitora em seus 

cruzamentos com as instâncias narrativas do narrador, do autor e do próprio 

leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3. A personagem feminina leitora 

 

O número de contos publicados por Machado de Assis é vastíssimo, 

chegando praticamente a duzentos, publicados em periódicos, sendo os mais 

importantes o Jornal das Famílias, A Estação e a Gazeta de Notícias. 

Desses apenas 76 foram reunidos pelo autor em sete coletâneas: Contos 

fluminenses (1870), Histórias da meia-noite (1873), Papéis avulsos (1882), 

Histórias sem data (1884), Várias Histórias (1895), Páginas recolhidas 

(1889) e Relíquias de casa velha (1906). 

 A obra de Machado tem sido o foco de inúmeros estudos sob os mais 

diversos aspectos, sendo a presença feminina já muito explorada. Entretanto, 

as personagens femininas leitoras nos contos machadianos é um estudo que 

merece maior atenção e este foi o foco desta pesquisa. A seleção do corpus 

fixou-se em cinco contos, publicados em períodos diferentes da produção 

machadiana: “O anjo das donzelas” (1864, Jornal das Famílias), “Miss Dollar” 

(1870, Contos fluminenses), “D. Benedita” (1883, A Estação), “Capítulo dos 

chapéus” (1884, A Estação) e “Missa do Galo” (1894, A Semana). 

 O critério norteador da seleção levou em conta não apenas os livros que 

as personagens femininas liam, mas também o modo como liam e a relação de 

afinidade ou confronto com a sua ação. Por outro lado, foi determinante, 

também, a relação que o narrador estabelecia com as personagens-leitoras, 

estabelecendo graus diferentes de criticidade seja em relação à figura feminina 

no contexto social do Rio de Janeiro, do final do século XIX, seja nos hábitos 

de leitura e de formação de um público leitor numa sociedade na qual o acesso 

à alfabetização era privilégio de poucos. 

Para efeito de análise, os contos serão focalizados tendo em vista a 

cronologia de sua publicação para que possamos observar a mudança do tom 

narrativo ganhando contornos de criticidade cada vez maior.  
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3.1 “O anjo das donzelas”: a personagem-leitora ensina 

 

“O Anjo das Donzelas” foi um dos primeiros contos publicados por 

Machado de Assis no Jornal das Famílias, em 1864.  

É importante ressaltar que o Jornal das Famílias era um periódico que 

visava oferecer para seu público, especialmente composto por mulheres, uma 

leitura aparentemente ingênua, como parece ser à primeira vista o conto em 

questão. No entanto, o autor, por meio de sua pena e por trás de uma 

formação refinada dedicada às moças, posicionará estrategicamente o 

narrador, que partirá da alcova, passará pelos aposentos da casa, até chegar 

às ruas, mostrando uma nova educação feminina aos olhos da mulher do 

século XIX. 

O conto narra a história de Cecília, uma jovem de quinze anos que, 

depois de ter lido inúmeros romances, chega à conclusão de que o amor é algo 

perigoso e, portanto, não deveria amar. Uma noite, após terminar a leitura de 

um romance, Cecília vê o “anjo das donzelas” que lhe dá um anel e pede a ela 

para nunca tirá-lo do dedo, prometendo que, assim, estaria imune ao amor e 

jamais conheceria o sofrimento. Cecília então aceita o pacto. Sem nunca ter se 

apaixonado por ninguém e já velha, reencontra o primo Tibúrcio, que retorna ao 

Rio de Janeiro e, então, revela a ela ter, por amor, colocado o anel em seu 

dedo. Cecília tira o anel e vê na parte interna gravadas as iniciais do nome do 

primo, percebendo que fora enganada pelas leituras que fazia e por sua própria 

imaginação.  

Assim, o enredo é sutilmente elaborado por uma voz narrativa que 

tensiona as instâncias leitoras desde a inusitada entrada no conto: 

 
Cuidado, caro leitor, vamos entrar na alcova de uma donzela. 

A esta notícia o leitor estremece e hesita. É naturalmente um homem 

de bons costumes, acata as famílias e preza as leis do decoro público 

e privado. É também provável que já tenha deparado com alguns 

escritos, destes que levam aos papéis públicos certas teorias e 

tendências que melhor fora nunca tivessem saído da cabeça de quem 

as concebeu e proclamou. Hesita e interroga a consciência se deve ou 

não continuar a ler as minhas páginas, e talvez resolva não prosseguir. 

Volta a folha e passa a coisa melhor. 

Descanse, leitor, não verá neste episódio fantástico nada do que se 

não pode ver à luz pública. Eu também acato a família e respeito o 

decoro. Sou incapaz de cometer uma ação má, que tanto importa 
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delinear uma cena ou aplicar uma teoria contra a qual proteste a 

moralidade. 

Tranquilize-se, dê-me o seu braço, e atravessemos, pé ante pé, a 

soleira da alcova da donzela Cecília. (ASSIS, 2008, p. 761)
2
 

 

 

A cena acima é de extrema importância porque é aquela que nos 

apresenta a protagonista leitora já atravessada por um diálogo dirigido a um 

interlocutor masculino com potência de realidade, levando-nos a duas 

reflexões. O escritor, por meio desse narrador dramatizado, sugere encenação 

ao conversar com o leitor, homem de carne e osso, para chamar sua atenção 

para as leituras que Cecília fazia e ganhar assim sua confiança, já que o 

periódico em que foi publicado o conto era, de certa forma, fiscalizado pelos 

homens.  

No entanto, o que chama a atenção é o “tranquilize-se”, índice de ironia 

do narrador por fazer o oposto do que diz, ou seja, romper uma regra moral 

fingindo obedecê-la. Essa estratégia do narrador investe-se do que Iser chama 

“potência de negação”, responsável por um vazio no texto, pois a 

conectabilidade é rompida pelo duplo tom que nega, obliquamente, aquilo que 

afirma. 

No entanto, há uma outra perspectiva a ser projetada aqui na relação 

entre o  narrador e outro efeito possível (a função do leitor implícito) a ser 

construído sobre a leitora real: a sua imaginação sendo estimulada pelo 

erotismo desta invasão do masculino ao lugar de maior intimidade que é o seu 

quarto. 

É importantíssimo atentar para o movimento desse narrador, cujo tom 

irônico é um recurso de manipulação dentro da cena enunciativa. Ou melhor, 

ele delineia um ideal generalizante de homem do século XIX, ao qual diz 

pertencer – respeitoso e conservador – mas o desconstrói no instante seguinte 

quando faz o que diz que não deveriam fazer: “Tranquilize-se, dê-me o seu 

braço, e atravessemos, pé ante pé, a soleira da alcova da donzela Cecília”.  

Hutcheon analisa com extrema precisão esse jogo que a ironia 

estabelece entre o ironista e o interpretador ao dizer que:  

 

                                                           
2
 A edição usada será a Obra completa. 4 volumes, Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 

volume 2, 2008. 
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A pessoa geralmente chamada de „ironista‟, no entanto, é aquela que 
pretende estabelecer uma relação irônica entre o dito e o não dito, 
mas pode nem sempre ter sucesso em comunicar aquela intenção 
[...] a ironia, então, significará coisas diferentes para diferentes 
jogadores. Do ponto de vista do interpretador, a ironia é uma jogada 
interpretativa e intencional: é a criação ou inferência de significado 
em acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do que se afirma – 
com uma atitude para com o dito e o não dito [...] O que eu quero 
chamar de sentido “irônico” é inclusivo e relacional: o dito e o não dito 
coexistem para o interpretador [...] (HUTCHEON, 2000, pp. 28, 30; 
grifos nossos) 
 

 
O significado erótico, subentendido na cena, logo após torna-se visível 

por meio da estratégia desse ardiloso ironista que é o narrador deste conto: 

 
Veja o leitor se a moça que ali se acha no leito, com o corpo meio 
inclinado, um braço nu escapando-se do alvo lençol e tendo na 
extremidade uma mão fina e comprida, os cabelos negros, esparsos, 
fazendo contraste com a brancura da fronha, os olhos meio cerrados 
lendo as últimas páginas de um livro, veja se aquela criatura pode ter 
outro nome, e se aquele nome pode estar em outra criatura. 
 Lê, como disse, um livro, um romance, e apesar da hora adiantada, 
onze e meia, ela parece estar disposta a não dormir sem saber quem 
casou e quem morreu. (ASSIS, 2008, p. 761 - 762) 
 

 

Após nos apresentar Cecília, por meio de elementos físicos altamente 

sensuais, o narrador dirige-se à leitura feita pela jovem, evidenciando as 

impressões a partir do que ela lê, sente e imagina: “Que lê ela neste momento? 

Não sei. Todavia deve ser interessante o enredo, viva as paixões, porque a 

fisionomia traduz de minuto a minuto as impressões aflitivas ou alegres que a 

leitura lhe vai produzindo.” (2008, p. 762). Observe-se como o narrador 

machadiano vai tecendo junto à construção de um perfil de mulher uma ideia 

de literatura como elemento de sedução. O vagar dos olhos pelas páginas 

brancas do livro a fim de descobrir seus segredos não é diferente do 

movimento inscrito na contemplação/imaginação do corpo feminino. O poder de 

sedução da literatura, como possibilidade de uma intimidade impossível fora 

dos limites da leitura, vai sendo incorporado ao imaginário dela colaborando 

com sua formação literária. “Que lê ela neste momento? Não sei.”: o segredo 

que não se revela é o princípio da grande literatura; e por que não dizer da 

própria alma feminina? 

Outro ponto que merece nossa atenção é o nome da protagonista, que 

nos remete às heroínas românticas, em especial, à de José de Alencar em O 

Guarani, autor de quem Machado é confessadamente leitor. Além disso, o 
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nome Cecília é originário do latim, retoma o termo caecus, que significa cego, 

contribuindo para a caracterização da jovem. Pode-se inferir que este nome foi 

escolhido por Machado para representar uma donzela romântica e ingênua, 

que, sem enxergar os fatos que aconteciam ao seu redor, vive “presa” em suas 

leituras sem perceber que o mundo está muito além do que lê nos livros, tendo 

assim uma visão romantizada da vida. Isso se confirma porque, no conto em 

questão, o narrador refere-se à leitura feminina de forma critico-irônica, 

instigando o leitor a caminhar pelo texto, sem parar em determinado lugar, mas 

modificando o seu ponto de vista de acordo com o que encontra durante sua 

trajetória. 

Desde os contos publicados no Jornal das Famílias, já é possível 

percebermos as inquietações de Machado no que diz respeito à figura 

feminina. Estamos em uma sociedade patriarcal em que a mulher deve ser 

representada em defesa de princípios morais. Machado, assim como esse 

periódico em que foi publicado o conto “O anjo das donzelas”, prezava isso, 

mas o escritor coloca em seus contos pensamentos que não condizem com a 

mulher da época, justamente para mostrar ao leitor uma outra realidade 

possível, contudo, de modo sutil para não chocar a sociedade vigente.  

Sendo assim, Machado, vai ora a favor, ora contra a ideologia do próprio 

jornal que veicula seu conto, educando, entretendo, ensinando e formando seu 

público leitor. Ele consegue fazer isso sem se envolver em conflitos, já que 

tinha que cumprir também as exigências de seus leitores. Como sabia que 

escrevia para um público privilegiado, principalmente as mulheres, e as 

mesmas estavam preocupadas em imitar os padrões europeus em voga na 

época, introduz em suas narrativas, também, inúmeros romances modelares, 

como observaremos a seguir.  

Nossa primeira observação a fazer é quanto à referência a Shakespeare 

que aparece no conto em duas passagens, ambas referentes à questão do 

amor, o que já indicia a identificação entre Julieta e a leitora ficcional Cecília 

com as heroínas das histórias. Interessante chamar a atenção para a tragédia 

Romeu e Julieta, de Shakespeare, escrita entre 1591 e 1595. A história de 

dois adolescentes cuja morte acaba unindo suas famílias, antes inimigas, ficou 

entre as mais famosas e, ao lado de Hamlet, é uma das obras mais levadas 
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aos palcos no mundo todo. A partir dela se dá a primeira citação que tem como 

objetivo ilustrar a fase da juventude de Cecília: 

 
Tem quinze anos. Quinze anos! é a idade das primeiras palpitações, 
a idade dos sonhos, a idade das ilusões amorosas, a idade de Julieta; 
é a flor, é a vida, e a esperança, o céu azul, o campo verde, o lago 
tranquilo, a aurora que rompe, a calhandra que canta, Romeu que 
desce a escada de seda, o último beijo que as brisas da manhã 
ouvem e levam, como um eco, ao céu. (ASSIS, 2008, p. 762) 
 
 

Já, na segunda vez que a referencia, Machado apresenta a passagem 

do tempo: 

 
Cecília chegou aos trinta e três anos. Já não era a idade de Julieta, 
mas era uma idade ainda poética; poética neste sentido – que a 
mulher, em chegando a ela, tendo já perdido as ilusões dos primeiros 
tempos, adquire outras mais sólidas, fundadas na observação. 
(ASSIS, 2008, p. 768) 
 

 

Ao observarmos a referência à tragédia, percebemos que isso se dá 

para aproximar Cecília e Julieta quanto ao amor, porém as duas heroínas 

acabam, ao mesmo tempo, se distanciando uma da outra. Isso acontece por 

conta da potência de negação no posicionamento do narrador: Julieta se 

entregou ao amor, enquanto que Cecília se afastou da experiência amorosa, 

justamente por encontrar, nas leituras que fazia, seu lado trágico: “De há muito 

tempo que as tragédias do amor a que Cecília assistia nos livros causavam-lhe 

uma angustiosa impressão.” (ASSIS, 2008, p. 762 – 763). Esse aspecto é 

reforçado mais adiante, quando o narrador a apresenta como uma menina 

ingênua, que não saia de casa e só tinha conhecido o amor pelos livros: “A 

cada novela que lia mais lhe cresciam os sustos, e a pobre menina chegou a 

determinar em seu espírito que nunca exporia o coração a tais catástrofes.” 

(ASSIS, 2008, p. 763). 

Nota-se que Cecília estava exposta a leituras de todo tipo: “Tudo entra, 

bom ou mau, edificante ou corruptor, Paulo e Virgínia ou Fanny.” (ASSIS, 2008, 

p. 762). Interessante aqui destacar que a obra Paulo e Virgínia, de Saint-

Pierre, publicada em 1788, também contribuiu para Cecília recusar o amor. O 

autor do livro diz ter tido como inspiração o amor frustrado por Françoise Robin, 

além do cenário exótico e a descrição de uma sociedade idílica. Bernardin de 
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Saint-Pierre, neste romance expõe sua visão pessimista da vida e os grandes 

sentimentos de amor e nostalgia do paraíso perdido.  

Tudo isso colabora para a articulação do narrador sobre o universo 

feminino: se o narrador descreve Cecília como uma verdadeira donzela da 

época, leitora voraz de romances, trazendo tudo o que lê para sua vida, isso é 

revertido quando ela é sumariamente enganada pelo anjo/homem/primo. 

A imagem idealizada desta personagem-leitora vai sendo construída, 

gradativamente, pelo narrador, desde a decoração do quarto de Cecília até 

seus pés, cultuado com devoção: 

 
Ao pé do leito, sobre a palhinha que forra o soalho, estende-se um 
pequeno tapete, cuja estampa representa duas rolas, de asas 
abertas, afagando-se com os biquinhos. Sobre esse tapete estão 
duas chinelinhas, de forma turca, forradas de seda cor-de-rosa, que o 
leitor jurará serem de um despojo de Cendrillon. São as chinelas de 
Cecília. Avalia-se já que o pé de Cecília deve ser um pé fantástico, 
imperceptível, impossível; e examinando bem pode-se até descobrir, 
entre duas pontas do lençol mal estendido, a ponta de um pé capaz 
de entusiasmar o meu amigo Ernesto C..., o maior admirador dos pés 
pequenos, depois de mim... e do leitor. (ASSIS, 2008, p. 762). 
 
 

Mas se a jovem Cecília é descrita como um ser quase “celestial”, o 

narrador mostra a perspectiva terrena na qual os pés são objeto de fetiche 

masculino: dele, do amigo e do leitor ficcionalizado que, aqui, é chamado a ser 

cúmplice desse desejo. A cena mostra assim, de um lado, uma moça com 

comportamento típico da época e com quem a leitora do Jornal das Famílias 

se identificaria facilmente. Por outro lado, Machado insere o masculino no texto 

ao retratar a jovem como objeto erótico. 

Curioso aqui a referência a Ernesto Cibrão, sobrenome do amigo de 

Machado de Assis indicado pela inicial, garantindo assim privacidade, o que, de 

maneira cômica, contribui para o clímax erótico do prólogo do conto. Já o leitor 

masculino previsto no texto não tem alternativa a não ser concordar com o 

narrador que não dá brechas para sua voz e, com isso, a leitora real, 

identificada com Cecília, tem a chance de conhecer o universo masculino que 

atravessa desde dentro e fora do texto.  

É também do universo masculino que irrompe a imagem do anjo das 

donzelas, selando seu eterno celibato, por falta de correspondência amorosa: 
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- Pois bem! Estás livre, donzela, estás inteiramente livre das paixões. 
Podes entrar agora, como Daniel, entre os leões ferozes; nada te fará 
mal. Vê bem; é a felicidade, é o descanso. Gozarás ainda na mais 
remota velhice de uma isenção que será a tua paz na terra e a tua 
paz no céu! (ASSIS, 2008, p. 764) 
 

 
Segundo estudo de Silvia Azevedo sobre o “O anjo das donzelas” (2011, 

p. 67-76), essa é uma narrativa que se inscreve no gênero do “conto moral”, 

que “acaba por extinguir a “féerie” dos contos de fadas, ao transformar o 

maravilhoso sobrenatural das fadas em maravilhoso moral, tal como acontece 

nos contos morais de Marmontel”. Ainda dentro dessa linhagem, Azevedo 

lembra de outro conto que traz inspiração para “O anjo das donzelas”: “Le 

scrupule” ou “L´amour mécontent de lui-même” [O escrúpulo ou O amor 

insatisfeito consigo mesmo], de Marmontel, publicado em 1756. (AZEVEDO, 

2011, p. 70). Nele, assim como Cecília, a protagonista da narrativa é a jovem 

Bélise, também é leitora de romances. A diferença é que, ao contrário de 

Cecília, Bélise conhece, por meio dos livros, que o amor é uma paixão 

avassaladora, e quer assim encontrar na vida real aquele que realize seu 

sonho. Percebemos que Bélise e Cecília, assim como Julieta e Cecília, ora se 

aproximam, ora se afastam. Bélise é uma viúva que, apesar do casamento, não 

conhecera o amor; enquanto Cecília é uma donzela que continuará solteira e 

virgem, sem nunca ter amado. Por outro lado, Bélise conheceu o verdadeiro 

amor nos livros, algo bom e verdadeiro, buscando assim um amor para sua 

vida; porém Cecília conheceu o amor como algo terrível, que não deseja para 

sua vida: 

 
Cecília aprendeu nesses livros que o amor era uma paixão invencível 
e funesta; que não havia para ela nem a força de vontade nem a 
perseverança do dever. Esta ideia calou no espírito da moça e gerou 
um sentimento de apreensão e de terror contra o qual ela não podia 
nada, antes se tornara mais impotente à medida que lia uma nova 
obra da mesma natureza. 
Este agrado moral completava-se com a leitura da última novela. 
Quando Cecília levantou os olhos para o teto tinha o coração cheio 
de medo e os olhos traduziam o sentimento do coração. O que 
sobretudo a atemorizava mais era a incerteza que ela tinha de poder 
escapar à ação de uma simpatia funesta. Muitas das páginas que lera 
diziam que o destino intervinha nos movimentos do coração humano, 
e sem poder discernir o que teria de real ou de poético este juízo, a 
pobre mocinha tomou ao pé da letra o que lera e confirmou-se nos 
receios que nutria de muito tempo. (ASSIS, 2008, p. 763) 

 
 



57 
 

As decepções de Bélise não deixaram qualquer marca no caráter e na 

vida da jovem; por outro lado, as leituras que Cecília fazia enquanto jovem 

deixarão marcas profundas de caráter, tornando-a fria e indiferente.  

 Outro ponto que devemos chamar a atenção para a proximidade das 

personagens nos contos é quanto às figuras masculinas, pois tanto o conde de 

Pruli, o responsável por alertar Bélise de que a vida não é como um romance, 

como o primo Tibúrcio, que dirá à Cecília para não tomar a ficção como 

realidade, assumem papel de destaque nas obras. Em “Le scrupule”, a 

moralidade foi preservada com um final feliz; mas em “O anjo das donzelas”, 

apesar da moralidade ser mantida, nos deparamos com um final infeliz: 

 
- Ora, prima – disse ele -, pois você quer contestar uma verdade com 
uma superstição? Ainda acredita em sonhos! 
- Como, sonhos? 
- É evidente. Isso da visão não passou de um sonho. Coincidiu o 
sonho com o fato do anel. Mas você quando acordou no dia seguinte 
achou-se com um anel no dedo, não devia fazer outra coisa mais do 
que averiguar a razão do fenômeno, e não dar crédito a uma coisa 
toda de imaginação. (ASSIS, 2008, p. 774) 
 

 
Outro ponto importante e que chama nossa atenção no conto 

machadiano é a função do narrador em criticar a prática da leitura de Cecília. 

Porém, Tibúrcio, personagem que reforça o erro cometido pela prima, contribui 

para afastar o conto machadiano do conto moral. O fato de Machado tratar a 

questão da ficção como real, recai na “relação tríplice” apontada por Iser (1996) 

entre ficção, realidade e imaginário, em que a imaginação assume um papel 

maior do que a própria realidade; pois enquanto Cecília vive num mundo 

fantasioso por trás das leituras que faz, o primo aparece na figura do anjo, o 

qual passa a fazer parte do mundo da jovem. 

É certo que o conto apresenta fortes traços românticos, apostando na 

identificação da leitora com a personagem, mas, por outro lado, observamos 

graus diferenciados de confronto com essa projeção identificadora por meio da 

ironia e dos vazios provocados pelas potências de negação. São sinais que 

projetam para o leitor real não apenas identificação, mas desidentificações que 

levam à criticidade. Partindo disso, pode-se dizer que não há uma clara 

intenção de transformação radical, afinal, no final do conto vemos que, 
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tentando fugir das tragédias românticas, Cecília mergulhou numa delas 

também, conforme se observa: 

 
Cecília estava espantada sem compreender. 
Tibúrcio continuou: 
- Este anel, sim. É meu. Ou por outra, é seu hoje, mas foi meu, 
porque o encomendei. 
- Mas explique-se. 
- Nas vésperas de partir da corte quis deixar-lhe uma prova de que o 
meu amor era verdadeiro e seria eterno. Encomendei este anel, que o 
ourives prontificou com o maior cuidado e zelo. Tinha dois meios de 
dar-lho: ou introduzir-lho no dedo, francamente, com a declaração de 
que era uma lembrança minha que deixara, ou depositá-lo no seu 
toucador para que, quando eu já estivesse fora, aquela lembrança a 
surpreendesse. 
- É romanesco - disse a viúva. (ASSIS, 2008, p. 773) 
 

 
A leitora machadiana, se não pode ser induzida à mudança, em alguma 

medida pode ser conscientizada dos enganos e dos perigos que a rondam 

neste universo inteiramente controlado pela figura masculina: anjos, primos, 

escritores, narradores e leitores. Não há garantias de que haja de fato uma 

plena conscientização, mas está na potência dessa chamada à consciência o 

grande salto de Machado na construção de seu público leitor. 

 

 

 

3.2 “Miss Dollar”: a duplicidade de personagens-leitoras 

 

“Miss Dollar”, diferentemente dos outros contos analisados aqui, teve 

sua primeira publicação no livro Contos Fluminenses, em 1870, no qual 

Machado mostra toda a sua maestria como escritor. Além das marcas 

francesas que aparecem nesse texto revelando seu patrimônio cultural e a forte 

propagação da cultura da França na sociedade fluminense, “Miss Dollar” 

apresenta outra singularidade: o fato de ser escrito em capítulos, contrariando 

a brevidade do conto modelar. 

O conto se passa na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, e conta a 

história de uma viúva cética quanto ao amor de seus pretendentes por causa 

da convivência com o falecido marido, interessado apenas em seu dinheiro. Ela 

conhece Mendonça que, devolvendo-lhe a cadelinha perdida, apaixonou-se por 

ela. Margarida tenta resistir, mas se casa com Mendonça e Miss Dollar, a 
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cadela responsável pela união do casal, é atropelada e morre ao final. A ação 

propriamente dita, porém, começa logo após o Dr. Mendonça ter lido um 

anúncio no jornal sobre o desaparecimento de uma cadelinha e, como a tinha 

encontrado na noite anterior, resolve entregá-la para a dona sem nenhum 

interesse na recompensa que ofereciam: 

 

Era o dr. Mendonça homem de seus trinta e quatro anos, bem 
apessoado, maneiras francas e distintas. Tinha-se formado em 
medicina e tratou algum tempo de doentes; a clínica estava já 
adiantada quando sobreveio uma epidemia na capital; o dr. 
Mendonça inventou um elixir contra a doença; e tão excelente era o 
elixir, que o autor ganhou um bom par de contos de réis. Agora 
exercia a medicina como amador. (ASSIS, 2008, p.12 - 13) 
 

  

Note-se já a personagem sendo delineada muito rente ao tipo de leitor 

que lia jornais, ou seja, o homem maduro e culto que facilmente provocaria a 

identificação com o leitor real. No decorrer da história, o médico decidiu 

devolver o animal porque gostava muito de cães e sabia a tristeza que era 

perder um bicho daqueles. No endereço do anúncio, conhece Margarida, a 

dona da cadelinha: 

 

Era uma moça que representava vinte e oito anos, no pleno 
desenvolvimento da sua beleza, uma dessas mulheres que anunciam 
velhice tardia e imponente. [...] Mas a grande distinção daquele rosto, 
aquilo que mais prendia os olhos, eram os olhos; imaginem duas 
esmeraldas nadando em leite. (ASSIS, 2008, p. 14) 
 
 

Até aqui nada parece diferenciar este dos outros contos machadianos, 

no entanto, é preciso atentar para a abertura do conto que se dá de maneira 

inusitada, como uma espécie de prólogo no qual o autor fala diretamente ao 

leitor e cria uma cena extremamente irônica na qual faz a projeção de quatro 

tipos de leitores e suas possíveis interpretações sobre a identidade de Miss 

Dollar, heroína desta narrativa, a saber, uma cadelinha belga.  

   Como se vê, logo de início, o trabalho com as perspectivas aparece em 

forma de um diálogo entre o narrador e leitores virtuais diferentes cujos perfis 

são ampliados pela ironia. O primeiro é um leitor melancólico que imagina Miss 

Dollar como uma inglesa pálida, delgada e romântica, delineando o leitor 

romântico que Machado diz desejar, mas, sorrateiramente, afastando-se dele 
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pelo efeito que a potência de negação da ironia implica: “A sua fala deve ser 

um murmúrio de harpa eólia; o seu amor um desmaio, a sua vida uma 

contemplação, a sua morte um suspiro.” (ASSIS, 2008, p.11) 

O mesmo ocorre com o segundo leitor, sua visão mais prática da vida é 

ampliada ironicamente: para ele, Miss Dollar é uma robusta americana “amiga 

da boa mesa e do bom copo, esta Miss Dollar preferirá um quarto de carneiro a 

uma página de Longfeloww, coisa naturalíssima quando o estômago reclama, e 

nunca chegará a compreender a poesia do pôr-do-sol.” (ASSIS, 2008, p. 11). 

Se lá o Romantismo é o alvo, o Realismo também não sai imune, fazendo ver a 

dificuldade dos homens em encontrar o equilíbrio na idealização da mulher.  

O terceiro leitor, por sua vez, é aquele que diante da velhice e sem 

recursos, imagina uma Miss Dollar como a inglesa rica que se casaria com ele: 

“Uma tal Miss Dollar seria incompleta se não tivesse óculos verdes e um 

grande cacho de cabelo grisalho em cada fonte. Luvas de renda branca e 

chapéu de linho em forma de cuia seriam a última demão deste magnífico tipo 

de ultramar.” (ASSIS, 2008, p.11). Finalmente, o quarto leitor imaginaria, a 

partir do nome, Miss Dollar como uma brasileira rica. Aqui, no último leitor se 

concentra e avoluma todo o percurso anterior da ironia e podemos entender o 

quanto Machado é implacável no tratamento da diferença entre o que se é e o 

que se aparenta.  

 No entanto, nenhuma dessas projeções são verdadeiras e, conforme diz 

o autor, que se representa ficcionalmente nesse prólogo: “falha desta vez a 

proverbial perspicácia dos leitores”. Desta forma, o que se destaca aí é o 

exercício da negação subentendida sob a pretensa afirmação, como estratégia 

dominante deste autor que se representa no espaço dialogal com seus 

possíveis leitores, também representados ficcionalmente. Trata-se de toda uma 

cena dedicada à confirmação/negação dos modos de leitura modelares e 

previsíveis. 

Note-se que não se trata aqui de confirmar ou negar, mas de manter o 

trânsito ininterrupto entre esses dois modos de lidar com o pensamento. Por 

isso, ao mesmo tempo em que é feito todo um percurso de sedução, bem ao 

modo do romance-folhetim, tudo se desmancha na revelação do que leitor 

algum, inclusive o real, esperava: o fato da desaparecida não ser uma mulher, 
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mas uma cadela galga que atende pelo nome de Miss Dollar, de modo que se 

projeta e retira toda possibilidade de idealização quanto ao nome. 

No entanto, para compreender a riqueza deste conto, é preciso perceber  

o jogo das perspectivas: nele está a fonte da interpretação e do sentido, 

mutável a cada novo posicionamento  que o enunciador assume frente ao que 

enuncia. É preciso considerar o tempo e o lugar de onde se fala para poder 

entender a cena representativa em sua totalidade. 

Desta forma, é possível perceber como, na caracterização de Miss 

Dollar, o narrador aponta para uma singular duplicidade entre ela e sua dona, 

Margarida: “Miss Dollar era realmente um mimo; tinha as formas delgadas e 

graciosas da sua fidalga raça; os olhos castanhos e aveludados pareciam 

exprimir a mais completa felicidade deste mundo, tão alegres e serenos eram”: 

(ASSIS, 2008, p. 13, grifos nossos); e Margarida ao final do mesmo capítulo: 

“Era roçagante o vestido, o que lhe aumentava a majestade do porte e da 

estatura [...] que mais prendia os olhos, eram os olhos; imaginem duas 

esmeraldas nadando em leite” (ASSIS, 2008, p. 14, grifos nossos).  

Evidentemente, não é isenta de propósito essa construção pautada na 

duplicidade, pois, repete-se também com o leitor fictício, com a identificação 

entre o cão e Mendonça: “quase se podia dizer que, no espírito de Mendonça, 

o cão pesava tanto como o amor; segundo uma expressão célebre: tirai do 

mundo o cão, e o mundo será um ermo” (ASSIS, 2008, p. 12). A rede 

associativa chega ao ápice quando, ao final do Capítulo III, surge a singular 

“coleção” de Mendonça, cujos nomes de cães são associados, ironicamente, a 

homens célebres: 

 
A coleção de cães era uma verdadeira galeria de homens ilustres. O 
mais estimado deles chamava-se Diógenes; havia um galgo que 
acudia ao nome de César; um cão d‟água que se chamava Nelson; 
Cornélia chamava-se uma cadelinha rateira, e Calígula um enorme 
cão de fila, vera-efígie do grande monstro que a sociedade romana 
produziu. Quando se achava entre toda essa gente, ilustre por 
diferentes títulos, dizia Mendonça que entrava na história; era assim 
que se esquecia do resto do mundo. (ASSIS, 2008, p. 16) 
 
 

A chave para a interpretação dessa arquitetura canina aparece quando o 

narrador menciona a literatura. Diz ele, ainda no Capítulo II, quando da 

chegada de Miss Dollar à casa: “[...] reconhecendo os pátrios lares, começava 

a pular de contente e a soltar uns sons alegres e guturais que, se houvesse 
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entre os cães literatura, deviam ser um hino de ação de graças.” (ASSIS, 2008, 

p. 13, grifos nossos). Nesse sentido, há aí um indício de que não é gratuita a 

incorporação do cão neste conto, no qual a duplicidade pode ser uma forma do 

narrador  criar   uma espécie de  mascaramento de sua verdadeira intenção, 

que poderá ser desmascarada  no momento adequado.  

Tudo aqui acaba sendo direcionado para um ato de interpretação e de 

leitura, em movimento prospectivo e regressivo de versões que são lançadas 

para serem negadas em seguida, em nome de uma outra visão. Tal é o que 

ocorre na grande maioria das interferências do narrador ao estabelecer o 

diálogo com o leitor, que podem ser entendidas como atos de “educação” para 

a leitura: “O leitor superficial conclui daqui que o nosso Mendonça era um 

homem excêntrico. Não era.”, ou “Eu deixo ao critério do leitor esta 

singularidade de Mendonça, que de mais a mais é preciosa, no sentido de 

Molière.” (ASSIS, 2008, p.14; grifos nossos). Nelas, assim como em muitas 

outras, o narrador desloca a leitura habitual para abrir uma outra perspectiva 

interpretativa por meio da estratégia de afirmar/negar, ou seja, instaurando as 

“potências de negação” que, conforme Iser, é um modo de apontar para o que 

está encoberto e invisível. Aqui transforma-se em  ato de educação do leitor 

para o exercício da crítica e, portanto, de formação de outro tipo de público 

leitor, tal como Machado desejava. 

Além da negatividade que é a marca desta escritura, o narrador intervêm 

na imaginação da leitora por meio de escritores célebres, como é o caso de 

Moliére, citado acima. A referência a Moliére deixa mais vazios a serem 

completados pelo leitor que, para entender o sentido da “preciosa” 

singularidade de Mendonça que o narrador “deixa a critério do leitor investigar 

ou não”, precisaria investir nessa busca, o que, aliás, implicaria não apenas 

localizar a qual obra se refere o narrador, mas qual leitura e interpretação fez 

para aproximá-la da singularidade de Mendonça. Isto é, o autor e o narrador 

são, também, leitores e “deturpadores de citações” pelo ato de apropriação, 

deslocamento, reinterpretação e reescrita num outro contexto: 

 
„A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, 
como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras.‟ A citação teve o 
mérito de tapar a boca de Andrade, que acreditava tanto na 
constância como nas Artemisas, mas que não queria contrariar a 
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autoridade do moralista, nem a resolução do moralista, nem a 
resolução de Mendonça. (ASSIS, 2008, p.19) 
 
D. Antônia mostrou-se mais familiar que Margarida; só depois de 
algum tempo Margarida desceu do Olimpo do silêncio em que 
habitualmente se encerrara. (ASSIS, 2008, p. 18) 
 
Amor repelido é amor multiplicado. Cada repulsa de Margarida 
aumentava a paixão de Mendonça. Nem já lhe mereciam atenção 
feroz Calígula, nem o elegante Júlio César. (ASSIS, 2008, p. 19) 
 

 
Essas intervenções, portanto, não figuram como artifícios, mas dão a 

tônica para observarmos a construção de um método cujo objetivo é direcionar 

o ato de leitura a partir de uma “corrente subjacente de sentido” no conto. Essa 

corrente não flui apenas na direção da personagem-leitora ficcional Margarida, 

ou do leitor ficcional Mendonça, mas também na direção do narrador e do 

autor, apresentando o repertório que lhes possibilita estratégias de 

interlocução, que, em última instância, ficcionaliza-os no discurso narrativo.  

Sendo assim, as marcas da cultura francesa, que são inúmeras e a 

começar pela descrição de Miss Dollar com referência a Lamartine, ou a 

inscrição na coleira da cadelinha: “De tout moncoeur”, bem como às 

referências à Mitologia, Literatura e à História em geral, ou ainda a menção a 

Shakespeare, Tennyson, Camões, Proteu, Artemisa, Júlio César, entre outros, 

não devem ser vistas apenas como intertextualidade, mas como inscrição do 

Machado leitor, que recorta, desloca do original e se apropria da “palavra de 

outrem”, como diria Bakhtin, para inseri-la num outro contexto, alterando-lhe a 

significação original. Não deixa de se configurar como um ato de ler e de 

reescrever direcionado à educação por meio da literatura e para a literatura, de 

um público leitor, ainda que reduzido, no Rio de Janeiro, no século XIX. Pois, 

além das referências citadas acima, outras também aparecem para mostrar 

que o mundo representado no conto é aquele em que o leitor real da época 

está inserido, como o vestuário, a moda, os jornais e espaços da cidade do Rio 

de Janeiro, na segunda metade do século XIX: “O Jornal do Commercio e o 

Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes 

reverberantes de promessa” (ASSIS, 2008, p. 12); “O carro entrara na rua do 

Ouvidor; os dois subiram pela mesma rua.” (ASSIS, 2008, p. 17). 

Essa construção repleta de cruzamentos causa efeitos estéticos sobre o 

leitor implícito/virtual e também sobre o real diante de um narrador “não 
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confiável”, que conduz a leitura para o não dito, por meio de sutis manobras de 

inversão. Tomemos o fragmento do Capítulo III, ao mencionar o medo dos 

olhos verdes nutrido por Mendonça, como exemplo:  

 
Algum leitor grave achará pueril esta circunstância dos olhos verdes e 
esta controvérsia sobre a qualidade provável deles. Provará com isso 
que tem pouca prática do mundo [...] Não queira o leitor abrir uma 
exceção só para encaixar nela o nosso doutor. (ASSIS, 2008, p. 16) 
 
 

Observa-se o peculiar comportamento do autor e do narrador em 

projetar a leitura mais provável de um tipo de leitor, aqui o grave e reflexivo, 

que também não está imune de errar na sua interpretação habitual. O narrador, 

como bom professor, corrige e abre nova perspectiva interpretativa. 

Interessante ver que, no decorrer do conto, o número de projeções imaginárias 

que as personagens fazem sobre determinadas situações não deixam de ser 

interpretações e “leituras” com base na experiência e no hábito e, que, na 

maioria das vezes, mostram-se errôneas. O narrador investe nessa estratégia 

que mimetiza o que ocorre com os diferentes tipos de leitores e as suas 

projeções de leitura. A exemplo disso, tem-se a rede que se tece nos Capítulos 

VI e VII, quando a projeção de Andrade sobre a reação, já esperada, de 

Margarida à carta que Mendonça lhe escreve, é desfeita na abertura do 

Capítulo VII: 

 
Enganara-se Andrade; a viúva respondeu à carta do médico. A carta 
dela limitou-se a isto: “Perdôo-lhe tudo; não lhe perdoarei se me 
escrever outra vez. A minha esquivança não tem nenhuma causa; é 
questão de temperamento”. (ASSIS, 2008, p. 22) 
 
 

 Tudo nesse conto parece conduzir a imaginação até o limite da 

expectativa do leitor só para, chegando lá, frustrá-la e obrigá-lo a reconstruir 

esse limite sempre mais adiante. Isso acontece mais explicitamente no retrato 

que o narrador apresenta de Margarida, ao mesmo tempo em que a aproxima 

da mulher romântica, também a afasta, já que Margarida aparece como viúva, 

com experiência amorosa e sexual, distante assim da mulher inacessível 

representada pelo Romantismo.  A recusa de Margarida a um novo casamento 

revela, ainda, sua descrença na instituição, representando os dissabores 

femininos em relação ao modelo de constituição do casamento na sociedade 

brasileira do século XIX: 
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Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo como à 
assiduidade do rapaz. Seria ela tão indiferente a tudo mais neste 
mundo? Não; amava a mãe, tinha um capricho por Miss Dollar, 
gostava de boa música, e lia romances. Vestia-se bem, sem ser 
rigorista em matéria de moda; não valsava; quando muito dançava 
alguma quadrilha nos saraus a que era convidada. Não falava muito, 
mas exprimia-se bem. Tinha o gesto gracioso e animado, mas sem 
pretensão nem faceirice. (ASSIS, 2008, p.20; grifo nosso). 
 
 

Apesar de pouco informados sobre o comportamento e gostos de 

Margarida, vemos em destaque o gênero romance, pois é nele que a moça 

encontrava uma fuga das emoções reais, pois, quanto mais seu amor por 

Mendonça aumentava, mais intensas se  tornavam as leituras: 

 
- É verdade que a prima também lá anda com livros, e não creio que 
pretenda ir à Câmara.                
-Ah! sua prima? 
- Não imagina; não faz outra coisa. Fecha-se no quarto, e passa os 
dias inteiros a ler. 
Informado por Jorge, Mendonça supôs que Margarida era nada 
menos que uma mulher de letras, alguma modesta poetisa, que 
esquecia o amor dos homens nos braços das musas. A suposição era 
gratuita e filha mesmo de um espírito cego pelo amor como o de 
Mendonça. Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as 
musas. 
- Note que a prima nunca leu tanto; agora é que lhe deu para isso - 
disse Jorge tirando da chuteira um magnífico havana do valor de três 
tostões, e oferecendo outro a Mendonça. (ASSIS, 2008, p.22) 
 
 

É interessante destacar que a personagem-leitora Margarida e 

Mendonça leem George Sand, o livro no qual a carta foi entregue a ela e isso, 

de certa maneira, os aproxima visto que o livro é o objeto por onde transita o 

gênero da intimidade, que é a carta: 

 
Nessa mesma noite resolveu Mendonça dar um golpe decisivo; 
resolveu escrever uma carta a Margarida. Era temerário para quem 
conhecesse o caráter da viúva; mas, com os precedentes já 
mencionados, era loucura. Entretanto não hesitou o médico em 
empregar a carta, confiando que no papel diria as cousas de muito 
melhor maneira que de boca. A carta foi escrita com febril 
impaciência; no dia seguinte, logo depois de almoçar, Mendonça 
meteu a carta dentro de um volume de George Sand, mandou-o pelo 
moleque a Margarida. A viúva rompeu a capa de papel que 
embrulhava o volume, e pôs o livro sobre a mesa da sala; meia hora 
depois voltou e pegou no livro para ler. Apenas o abriu, caiu-lhe a 
carta aos pés. (ASSIS, 2008, p. 20 - 21) 

 

 
 Machado tenha, talvez, propositalmente ou não, mostrado seu cuidado 

com relação a esse perfil de personagem-leitora no sentido da identificação 
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necessária junto à leitora real. Assim, quanto às leituras de Margarida, não se 

pode afirmar que era uma leitora voraz já que o narrador não cita os livros lidos 

por ela e nem fala quais são exatamente esses romances. Em compensação, 

sugere traços do mundo romanesco, como a predileção pelo gênero 

romanesco, o isolamento no quarto e a escrita de um diário: 

 
D. Antônia contou a Mendonça que, curiosa por saber a causa das 
vigílias de Margarida, descobrira no quarto dela um diário de 
impressões, escrito por ela, à imitação de não sei quantas heroínas 
de romances; aí lera a verdade que lhe acabava de dizer. (ASSIS, 
2008, p.26; grifos nossos) 
 

 
 Se aqui não é possível ler uma forte relação entre leitura e escrita 

na personagem, pois isso já seria desmentido pelo narrador que a descreve 

como mera imitação das heroínas românticas de suas leituras, é possível falar 

no diário como veículo para se cumprir uma tendência herdada do 

Romantismo: o casamento. É por meio dessa “escrita do eu”, na qual o único 

interlocutor é o papel, que o segredo de Margarida – o amor por Mendonça – 

se desfaz por meio da “violação” da tia a esse espaço de intimidade e a 

posterior revelação a Mendonça. E é justamente graças a esse ato reprovável 

moralmente que o casamento pode ser realizado. Aqui também se localiza 

outro espelhamento, uma vez que a situação se duplica na cena da violação da 

intimidade de Margarida por meio da espreita de Mendonça ao seu quarto, 

numa cena  descrita com todos os exageros dos clichês românticos, tendo Miss 

Dollar como guardiã: 

 
Mendonça quis conservar-se no limite que lhe estava marcado; a 
porta aberta do jardim podia ser esquecimento da parte dos fâmulos. 
[...] Adiante parou e refletiu; havia um demônio que o impelia por 
aquela porta dentro. Mendonça voltou, e entrou com precaução. 
Apenas dera alguns passos surgiu-lhe em frente Miss Dollar latindo; 
parece que a galga saíra de casa sem ser pressentida; Mendonça 
amimou-a e a cadelinha parece que reconheceu o médico, porque 
trocou os latidos em festas. (ASSIS, 2008, p. 24) 
 

 
Miss Dollar mostra-se, aí, como um duplo de Margarida e parece ao 

mesmo tempo desejar e impedir o avanço de Mendonça ao quarto.  

Nesse sentido, é intrigante que Miss Dollar, dada a sua importância para 

a narrativa desde o título do conto, tenha tido uma morte tão prosaica e sem 

destaque algum. A personagem, não apenas foi a motivadora do encontro 
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amoroso, mas também representante do outro “eu” de Margarida, 

configurando-se como elemento de relevância na estratégia de esconder-

revelar do narrador. Apesar disso como entender, então, este final: 

 
Quanto a Miss Dollar, causa indireta de todos estes acontecimentos, 
saindo um dia à rua foi pisada por um carro; faleceu pouco depois. 
Margarida não pôde reter algumas lágrimas pela nobre cadelinha; foi 
o corpo enterrado na chácara, à sombra de uma laranjeira; cobre a 
sepultura uma lápide com esta simples inscrição: 
 A Miss Dollar. (ASSIS, 2008, p. 27; grifos nossos) 
 
 

Os termos assinalados são indicadores da sua expulsão da narrativa, e 

podem sugerir, por meio desta abrupta retirada, o ato de mascaramento  

motivador da narração; a estratégia que o autor usou para atrair o leitor, desde 

a entrada do conto, e que com o “final feliz” pode ser expelido. Nessa expulsão, 

porém, revela-se o seu outro, oculto: o interesse do autor não estava no 

enredo, frágil e pueril, sem força nem no mundo interior das personagens, nem 

nos conflitos de ação. O verdadeiro interesse estava no jogo estabelecido com 

o leitor e o seu modo de ler por meio de um exercício contínuo entre inferências 

previsíveis x imprevisíveis; num contínuo deslocamento de perspectiva 

interpretativa.  

“Miss Dollar” pode ser entendido, a partir desta nova linha interpretativa, 

como um conto sobre leitores e leituras, ocupando, assim, posição de destaque 

não só no livro Contos Fluminenses, mas em toda a obra do escritor. Não é 

sem razão que serviu de inspiração para o primeiro romance de Machado, 

Ressurreição (1872); Margarida/Miss Dollar são figuras femininas que legarão 

algumas marcas fundamentais para a construção de um modelo de mulher 

nessas primeiras histórias de Machado. 

Neste conto, a presença dos jogos de inversões, duplicidades e 

deslocamentos geram uma “didática” sobre o exercício da leitura, de modo a 

levar o leitor a modificar o seu horizonte de expectativa. Enriquece-se, dessa 

forma, os procedimentos narrativos que, sem negar os padrões sociais da 

época e da própria literatura, consegue dar voz à mulher sem que, para isso, 

tenha de transformá-la em narradora de sua própria história. Se o autor 

conseguiu fazer com que o leitor preenchesse os vazios do texto, é algo a se 

pensar, mas seguramente com “Miss Dollar” conseguiu firmar o elo entre autor 
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e leitor quanto aos gostos literários a partir do espaço da leitura e da escritura 

de suas personagens femininas. 

 

 

 

3.3 "D. Benedita": a personagem-leitora e o livro como fetiche 

 

 O conto foi publicado pela primeira vez, na revista A Estação, entre abril 

e junho de 1882, e reunido depois na coletânea Papéis Avulsos, considerada 

por alguns críticos, como John Gledson, o livro mais importante da carreira de 

Machado. Vale lembrar que a revista em que foi publicado o conto era um 

periódico editado quinzenalmente, assim, apresentava a técnica do corte 

próprio do romance-folhetim para manter o público em constante diálogo. A 

cada tensão criada ocorria uma interrupção para despertar a curiosidade do 

leitor em saber como continuaria a próxima cena: criava-se, então, uma série 

de lugares vazios aparentes, pois a intenção primeira era manter o leitor cativo 

da narrativa (ISER, 1999, p. 140 - 141). Machado, porém, irá redimensionar 

esta técnica, como veremos na análise deste conto. 

 Em “D. Benedita”, evidencia-se a psicologia feminina por meio de sua 

protagonista que é construída a partir do sentido da palavra “veleidade”, que só 

será revelado, ao leitor, ao final da história. Como é comum encontrarmos em 

obras machadianas referências a partes do corpo, em “D. Benedita”, os olhos e 

a boca contribuem para compor a personalidade da protagonista – mulher fraca 

e inconstante:  

 
Vê que não lhe dou Vênus; também não lhe dou Medusa. Ao 
contrário de Medusa, nota-se-lhe o alisado simples do cabelo, preso 
sobre a nuca. Os olhos são vulgares, mas têm uma expressão 
bonachã. A boca é daquelas que, ainda não sorrindo, são risonhas, e 
tem esta outra particularidade, que é uma boca sem remorsos nem 
saudades”. (ASSIS, 2008, p. 290) 
 

 
 O narrador constrói D. Benedita com uma idade imprecisa, entre os 

trinta e poucos e os quarenta anos, casada e mãe de dois filhos. O marido, 

desembargador, vive no Pará a serviço da província. A mulher planeja várias 

vezes visitá-lo, mas nunca chega a ir por causa da indecisão que se evidencia 
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em suas ações. Até a amizade que dispensa à amiga Maria dos Anjos é 

abalada devido à inconstância dos sentimentos de D. Benedita, comportamento 

para o qual a amiga fica procurando uma explicação: 

 
D. Benedita não se contenta de falar à senhora gorda, tem uma das 
mãos desta entre as suas; e não se contenta de lhe ter presa a mão, 
fita-lhe uns olhos namorados, vivamente namorados. Não os fita, 
note-se bem, de um modo persistente e longo, mas inquieto, miúdo, 
repetido, instantâneo. Em todo caso... está encantada, que considera 
uma fortuna conhecê-la, que é muito simpática, muito digna, que traz 
o coração nos olhos etc. etc. etc. (ASSIS, 2008, p. 288) 

 
Os modos de d. Benedita não eram os do costume; eram frios, secos, 
ou quase secos... Não houve naquele dia mãos presas, olhos nos 
olhos, manjares comidos entre carícias mútuas; não houve nada do 
jantar de domingo. (ASSIS, 2008, p. 296) 

 
Ela esperou, note-se, até a última hora um bilhete de participação, 
nada. Estava atônita, revolvia a memória a ver se descobria alguma 
inadvertência sua que pudesse explicar a frieza das relações; não 
achando nada, supôs alguma intriga. (ASSIS, 2008, p. 300) 
 

 
Em contraposição, nota-se que Eulália, filha de D. Benedita, como reflete 

o próprio início do nome, é puro ego, ou seja, é o oposto da mãe. D. Benedita, 

que, segundo o nome, trata-se daquela que é bem falada (a bem dita), é 

construída a partir do que os outros pensam sobre ela. A filha apresenta à mãe 

o rapaz da família Andrade com quem irá se casar e que, a princípio, a mãe 

considera um excelente partido, mas, logo em seguida, passa a vê-lo de outro 

modo. Depois que a filha se casa, o marido de D. Benedita acaba falecendo 

sem tê-la encontrado novamente e D. Benedita fica vivendo apenas com o 

filho, até que um comerciante se interessa por ela e a pede em casamento. Aí 

surge a dúvida: casar-se ou não casar. Uma noite, recebe a visita de uma 

figura que diz ser a veleidade em pessoa: “depois respondeu que era a fada 

que presidira ao nascimento de d. Benedita: Meu nome é Veleidade – concluiu; 

e, como um suspiro, dissipou-se na noite e no silêncio.” (ASSIS, 2008, p. 301).  

Esse fato merece nossa atenção, pois a figura de um ser fantástico 

surge também em outro conto já analisado por nós, “O anjo das donzelas”. 

Percebemos que tanto D. Benedita como Cecília se envolvem na leitura e 

passam a acreditar até em seres imaginários, o que revela a descrença num 

amor real ou mesmo a realização de seus sonhos por meio da fantasia. 
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 Além disso, o conto parece fazer um retrato da crise instalada no 

império, afinal não se pode esquecer que estamos vivendo ali os novos ares da 

República e, com ela, o descontentamento das elites com a desestabilização 

econômica, social e política. Tanto que isso já se indicia na frase inicial do 

conto: “A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar” (ASSIS, 

2008, p. 287) e, quase no final da narrativa, com referências à escravidão e 

passagens que refletem uma vida burguesa e capitalista: “Depois do meio-dia 

saíram para fazer encomendas, visitas, comprar as passagens, quatro 

passagens; levavam uma escrava consigo.” (ASSIS, 2008, p. 297) ou “D. 

Benedita bocejou. Já não pensava na carta; pensava no colete que 

encomendara à Charavel”. (ASSIS, 2008, p. 294). No entanto, é no retrato da 

psicologia feminina que o conto machadiano parece se debruçar com mais 

precisão de detalhes. 

 Machado, em “D. Benedita”, estabelece maior proximidade com o leitor, 

já que o apresenta, por vezes, como uma personagem e, quando acontece 

isso, percebemos na presença do narrador os ecos da voz do autor 

contribuindo para a edificação de certa cumplicidade entre ambos. Temos aqui 

o que Booth (1980) chama de narradores dramatizados, que são aqueles que 

“falam em seu próprio nome”, seja assumindo também o papel de personagem, 

seja mostrando-se como narrador, ou até mesmo desdobrando-se na voz 

autoral.  

 Em determinados trechos percebemos a presença de um narrador em 

1a pessoa: “podia dizer sem desejos, mas eu só digo o que quero, e só quero 

falar das saudades e dos remorsos.” (ASSIS, 2008, p. 290), ou mesmo na 1a 

pessoa do plural, unindo-se assim ao leitor e juntando-se a ele de forma direta: 

“Deixemo-las almoçar à vontade; descansemos nessa outra sala, a de visitas, 

sem aliás inventariar os móveis dela, como o não fizemos” e, mais à frente: 

“Convenho que nem todas essas particularidades podiam estar nos olhos de 

Eulália, mas por isso mesmo é que as histórias são contadas por alguém, que 

se incumbe de preencher as lacunas e divulgar o escondido.” (ASSIS, 2008, p. 

291 – 292).  

A dramatização que o narrador faz, nessa passagem, instaura um jogo 

entre o dito e o não dito, próprio da ironia, conforme Hutcheon observa: 
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O resultado de juntar – até mesmo de friccionar – o dito e o não dito, 
cada um assumindo um significado apenas em relação ao outro. Por 
certo, essa (como a maioria) não é uma relação de iguais: o poder do 
não dito de desafiar o dito é a condição semântica que define a 
ironia”. (HUTCHEON, 2000, p. 91). 
 

 
Dessa forma, ao mesmo em que se diz autossuficiente e autoritário – “eu 

só digo o que quero”, “as histórias são contadas por alguém, que se incumbe 

de preencher as lacunas e divulgar o escondido” –, mostra-se impotente frente 

ao que ficou por dizer: “podia dizer sem desejos”, “nem todas essas 

particularidades podiam estar nos olhos de Eulália”. Ele aí já se mostra como 

um “narrador não confiável” cujos convites – “deixemo-las almoçar... 

descansemos nessa outra sala” – são duplos e, por isso, o leitor não se pode 

deixar conduzir sem reservas. 

Sendo assim, a ironia existe como uma “percepção oscilante” entre 

significados diversos e, inclusive, contraditórios, de modo que encontra pleno 

desenvolvimento dentro de “comunidades discursivas”, nas quais os leitores 

partilham visões de mundo ou certo posicionamento cultural semelhantes.3 

Desde aí que a ironia não é neutra, mas possui caráter transideológico, ou 

seja, pode se mover livremente dentro do que ela chama de “aresta crítica”:  

 
A ironia sempre tem uma aresta; ela às vezes tem um “ferrão”. Em 
outras palavras, existe uma “carga” afetiva na ironia que não pode ser 
ignorada e que não pode ser separada de sua política de uso se ela 
for dar conta da gama de respostas emocionais (de raiva a deleite) e 
os vários graus de motivação e proximidade (de distanciamento 
desinteressado a engajamento apaixonado). Às vezes a ironia pode 
mesmo ser interpretada como uma retirada de afeto; às vezes, 
entretanto, há um engajamento deliberado de emoção. (HUTCHEON, 
2000, p.33) 
 
 

 Não há como negar a presença dessas “arestas críticas” no texto 

machadiano, que, no fragmento acima, abertamente expõe as “lacunas” no 

discurso. Aqui o texto de Iser (1999) ilumina o texto de Machado, pois quando o 

narrador machadiano diz ser “aquele que conta uma história, preenche os 

                                                           
3
 Hutcheon (2000, p.37 e 41) esclarece: “Não é que a ironia cria comunidades ou grupos 

fechados; em vez disso, eu quero argumentar que a ironia acontece porque o que poderia ser 
chamado de “comunidades discursivas” já existe e fornece o contexto tanto para o emprego 
quanto para a atribuição da ironia.” E “a superposição de comunidades discursivas não envolve 
necessariamente um consenso obrigatório, mas fornece pelo menos alguma similaridade de 
preocupação, interesse ou simplesmente conhecimento (de contextos, normas ou regras, 
intertextos) que capacitam os participantes a desempenharem jogadas de comunicação 
indireta”.  
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vazios e divulga o escondido”, vemos os “lugares vazios” e as “potências de 

negação” como constituintes da interação entre texto e leitor. O leitor é, assim, 

instigado, frequentemente, a mudar de lugar, alterar sua perspectiva frente ao 

lido, como acontece nesta passagem do conto: 

 
Deixemos o filho, que nos não importa, um pirralho de doze anos, que 
parece ter oito, tão mofino é ele. Eulália interessa-nos, não só pelo 
que vimos de relance no capítulo passado, como porque, ouvindo a 
mãe falar em d. Maria dos Anjos e no Leandrinho, ficou muito séria e, 
talvez, um pouco amuada. (ASSIS, 2008, p. 291; grifos nossos)  
 

  
 O narrador conduz o deslocamento do leitor de um ponto a outro da 

cena a fim de que sua atenção se detenha num foco: a alteração expressiva da 

personagem Eulália. Toda a questão está no motivo de tal mudança enunciada 

por meio de um discurso dubitativo e incerto (“talvez”) entre revelar-ocultar. 

Interessante é observar que essa incerteza, embora sob outro prisma – 

o da veleidade e da inconstância – é o traço caracterizador de D. Benedita, 

nossa personagem-leitora. É por meio desta "ficção de leitor” (ISER, 1996, p. 

75) que a leitora real é convocada a participar da narrativa, porém, conforme a 

passagem acima sinaliza, na direção contrária a uma atitude desatenta e 

volúvel, mas concentrada e estimulada a ver aquilo que está subentendido e 

encoberto.  

 
Meia hora depois de cair no sofá, ergueu-se um pouco, e percorreu o 
gabinete com os olhos, como procurando alguma coisa. Essa coisa 
era um livro. Achou o livro, e podia dizer achou os livros, pois nada 
menos de três estavam ali, dois abertos, um marcado em certa 
página, todos em cadeiras. Eram três romances que d. Benedita lia 
ao mesmo tempo. Um deles, note-se, custou-lhe não pouco trabalho. 
Deram-lhe notícia na rua, perto de casa, com muitos elogios; chegara 
da Europa na véspera. D. Benedita ficou tão entusiasmada, que 
apesar de ser longe e tarde, arrepiou caminho e foi ela mesma 
comprá-lo, correndo nada menos de três livrarias. Voltou ansiosa, 
namorada do livro, tão namorada que abriu as folhas, jantando, e leu 
os cinco primeiros capítulos naquela mesma noite. Sendo preciso 
dormir, dormiu; no dia seguinte não pôde continuar, depois esqueceu-
o. Agora, porém, passados oito dias, querendo ler alguma coisa, 
aconteceu-lhe justamente achá-lo à mão. (ASSIS, 2008, p. 293 – 294; 
grifos nossos) 
 

 
O livro como objeto de desejo e posse assume o status de mercadoria e 

de fascinação pela novidade, bem como de sua rápida substituição e abandono 

subsequente. Não é de se admirar que a leitora leia os cinco primeiros 
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capítulos do livro de uma sentada e, depois, esqueça-o assim como esqueceu 

também todos os demais. Essa relação objectual com o livro colabora para que 

o narrador promova uma sutil reflexão sobre as relações sociais e os valores 

de troca atribuídos aos seres e às coisas transformados em mercadoria.  

 D. Benedita, embora não apareça como leitora de romances 

específicos, busca, por meio da leitura, uma espécie de “anestésico” ou 

entretenimento. Pensando nisso, é interessante atentar para o fato de que o 

narrador não nos revela o livro que está sendo lido pela protagonista e isso é 

uma “aresta crítica”, na qual se lê, inclusive, a falta de importância dos livros 

lidos (ou não lidos de fato) por D. Benedita, afinada com o gosto literário do 

público da época, em especial, da mulher: “D. Benedita ama os romances, é 

natural; e adora os romances bonitos, é naturalíssimo.” (ASSIS, 2008, p. 294). 

Nesse “naturalíssimo”, está a mensagem subliminar e irônica do narrador que 

se manifesta pelo superlativo denunciador de seu oposto, isto é, a repetição 

automatizada de um hábito de leitura alienador e inconsequente que leva a 

mulher a buscar na fantasia “naturalizada” o falso preenchimento de uma vida 

familiar insatisfatória e vazia.   

Interessante destacar, também, que D. Benedita não era mal casada, 

aliás parece-nos que nem casada era devido à distância física e emocional que   

separava do marido, porém, era obrigada a manter o casamento devido às 

aparências e, especialmente, para o seu sustento e o da própria família. Sendo 

assim, o livro aparece como um objeto natural que, a despeito de sua 

especificidade, é mais um acessório em meio a tantos outros. 

 Vale destacar que o desembargador, marido de D. Benedita, mesmo 

morando fora, ocupa um lugar na narrativa que percorre todo o conto a 

pinceladas: “– Dois anos e meio; foi nomeado desembargador pelo ministério 

Zacarias. Ele queria a Relação de São Paulo, ou da Bahia; mas não pôde ser e 

aceitou a do Pará.” (ASSIS, 2008, p. 289); “Aqui há tempos disse-se que ele 

não teimava com a mulher, porque estava lá de amores com uma viúva.” 

(ASSIS, 2008, p. 289). D. Benedita, que se mantém fiel ao marido, tenta 

informá-lo dos fatos que envolvem a família, através de cartas, pedindo, 

inclusive, permissão para o casamento da filha, reafirmando sua posição de 

importância masculina. 
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 Há, portanto, a hipótese de que as leituras que D. Benedita fazia 

serviam apenas como ostentação, já que ela podia não ter gosto pela literatura 

e nem buscar o conhecimento, assegurando por meio do objeto livro, cujo 

status agregava-lhe valor, seu lugar na sociedade: “Eulália falou ainda algum 

tempo do pai, mas calou-se logo, e vendo no chão o livro aberto, o famoso 

romance, apanhou-o, fechou-o, pô-lo em cima da mesa.” (ASSIS, 2008, p. 

294). 

 Assim como as inúmeras leituras que podemos fazer do conto, as 

leituras de D. Benedita também podem ter mais de uma interpretação, menos, 

é claro, a leitura de identificação da leitora fictícia com as heroínas românticas. 

Isso porque, se considerarmos o teor dos romances como aquelas paixões 

avassaladoras, em “D. Benedita”, isso não acontece, pois à protagonista da 

história é vedada a paixão, ou seja, ela é obrigada a viver por trás de uma 

mentira. D. Benedita vive em confronto entre o que lê e o que de fato acontece 

na vida real e entre esses dois planos apresentados, o espaço vazio para o 

leitor projetar a sua visão de mundo sobre as representações que se lhe 

apresentam. 

 A narrativa se desenvolve centrada em um conflito: de um lado temos D. 

Benedita, e de outro, sua filha Eulália. O foco narrativo é centrado na mãe, 

mulher sofisticada, de bons costumes e que apresenta boas qualidades como 

dona da casa que administra. Mesmo escondida sob um falso casamento, 

mantém amizades por interesse, fato que pode ser exemplificado quando lhe é 

apresentado o futuro marido de Eulália à sua família: 

 
Quanto à família, era impossível ser mais amável; ao mesmo tempo, 
a impressão que deixou na alma de d. Benedita foi intensíssima. Uso 
este superlativo, porque ela mesma o empregou: é um documento 
humano. 
- Aquela gente? Oh! deixou-me uma impressão intensíssima. (ASSIS, 

2008, p. 298; grifos nossos) 

 

  O uso do superlativo, reduplicado na relação entre narrador e 

personagem, intensifica o efeito da ironia e seus correlatos – as potências de 

negação e os vazios textuais -, que sugere ao leitor outras perspectivas 

interpretativas fazendo dele parceiro do processo de enunciação da narrativa. 
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Ressalte-se, também, que D. Benedita é representada pelo narrador 

como uma personagem dúbia, desde a alternância das relações com D. Maria 

dos Anjos, as viagens tantas vezes remarcadas para visitar o marido, os 

pretendentes à sua mão, as leituras inacabadas, entre outras. Interessante que 

o narrador já começa o conto com a incerteza da idade dela: “A coisa mais 

árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de d. 

Benedita.” (ASSIS, 2008, p. 287). E, no final, reforça essa característica da 

personagem: “- Casa... não casarás... se casas... casarás... não casarás... e 

casas... casando...” (ASSIS, 2008, p. 301). 

Bem ao contrário da mãe temos a filha, Eulália, mulher resoluta e 

disposta a enfrentar qualquer obstáculo para conseguir o que quer. 

Apresentada pelo narrador, logo no início, com aparência de mulher mais 

madura: “contando dezoito anos, parece ter vinte e um, tal é a severidade dos 

modos e das feições.” (ASSIS, 2008, p. 287). Isso vai sendo confirmado ao 

longo da narrativa pelas ações da jovem diante de suas vontades, sua maneira 

de agir e até na maneira de articular seus planos. Eulália, como o pai, não é o 

foco da narrativa, mas, nesse caso, vai sendo lembrada a todo instante, por 

meio da voz narrativa, como uma pessoa de vontade própria, forte, dona e 

segura de si. Ela sabia das decisões impulsivas da mãe e aposta nisso para 

atingir seus objetivos, o que se comprova na expressão “isto acaba”, 

empregada três vezes pela personagem:  

 
[...] mas Eulália advertiu que era prudente esperar um ou dois dias 
até que os efeitos da enxaqueca desaparecessem de tudo; e o olhar 
que mereceu à mãe, em troca do conselho, tinha a ponta aguda de 
um punhal. Mas a filha não tinha medo dos olhos maternos. De noite, 
ao despentear-se, recapitulando o dia, Eulália repetiu consigo a 
palavra que ouvimos, dias antes, à janela: 
- Isto acaba. (ASSIS, 2008, p. 296 – 297) 

 
 
 Historicamente, o conto é situado num tempo: “D. Benedita fez quarenta 

e dois anos no domingo 19 de setembro de 1869.” (ASSIS, 2008, p. 287) e 

espaço definido: “discutiu um projeto de passeio ao Jardim Botânico” (ASSIS, 

2008, p. 296). As datas que aparecem na narrativa são todas da década de 

1860, e nos revelam o contexto político da época: como era incerta a idade de 

D. Benedita, também era incerta a situação do país. 
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 O conto poderia repensar, talvez, essa fragilidade política, e o interesse 

da voz autoral de solidificar seu lugar na sociedade como escritor; isto é, por 

meio da figura da fada Veleidade, que aparece no final da história para D. 

Benedita, Machado poderia estar se inscrevendo como um escritor no limiar 

assolado pela mutabilidade do seu tempo. Se tudo isso colabora para reforçar 

o comportamento de D. Benedita, não deixa de reforçar também esse campo 

de batalha no qual a voz de Machado quer triunfar. 

 

 

 

3.4  "Capítulo dos chapéus": a personagem-leitora em transformação 

 

“Capítulo dos chapéus” será o terceiro conto analisado por nós, o qual 

foi publicado pela primeira vez na revista A Estação, em agosto – setembro de 

1883 e, depois, recolhido no livro Histórias sem data, em 1884.  

Partindo do título do conto, “Capítulo dos chapéus” foi tirado de uma 

pequena farsa de Molière, chamada de “Le Médecin Malgré Lui”, cujo trecho foi 

usado como epígrafe, que mantém um profundo diálogo com o conto, ao 

retratar a mulher numa posição de inferioridade: “GÉRONTE – Dans quel 

chapitre, s‟il vous plaît? SGANARELLE – Dans le chapitre des chapeaux.”. 

Como na farsa, perceberemos por meio do discurso do narrador, que a 

linguagem esconde um segundo sentido. Para entender isso, é preciso dizer 

que o chapéu é o objeto que articula toda a tensão que ocorre no texto que se 

passa entre a metade do século XIX e início do século XX, momento em que o 

país passava por significativas mudanças, como a passagem da Monarquia à 

República, tempo que compreende a Abolição da escravatura e antecipa assim 

a Modernidade. Toda a cena do conto baseia-se na história do chapéu, que o 

autor utiliza como superfície de outra profunda e oculta. 

Quanto à escolha do chapéu, se na comédia de Molière ele poderia 

estar como sinédoque da mulher, no conto há uma inversão, pois o chapéu 

passa a funcionar como sinédoque do homem, ou como um símbolo masculino. 

Num primeiro momento, Conrado Seabra, marido de Mariana, diz que o chapéu 

não é um objeto de livre-escolha do homem, porém um decreto Ab eterno, que 

“ninguém o pode trocar sem mutilação”. (ASSIS, 2008, p.378). Para convencer 
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quanto a isso, dá explicações que lembram desde Laplace até Darwin, 

concluindo que talvez o chapéu nem seja complemento do homem, mas o 

homem do chapéu.  

De certo modo, a representação dessa leitora passa pela visão do 

chapéu como símbolo masculino, já que no século XIX era essa uma marca 

distintiva dos homens. Vemos isso detalhadamente quando Mariana e Sofia 

passam a se referir aos homens, metonimicamente, como chapéus: 

 
Recostou-se; Sofia veio ter com ela. Alguns chapéus masculinos, 
parados, começaram a fitá-las; outros, passando, faziam a mesma 
coisa. Mariana aborreceu-se da insistência; mas, notando que fitavam 
principalmente a amiga, dissolveu-se-lhe o tédio numa espécie de 
inveja. Sofia, entretanto, contava-lhe a história de alguns chapéus – 
ou, mais corretamente, as aventuras. Um deles merecia os 
pensamentos de fulana; outro andava derretido por sicrana, e ela por 
ele, tanto que eram certos na Rua do Ouvidor às quartas e sábados, 
entre duas e três horas. Mariana ouvia aturdida. Na verdade, o 
chapéu era bonito, trazia uma linda gravata, e possuía um ar elegante 
e pelintra, mas... 
- Não juro, ouviu? – replicava a outra.  – Mas é o que se diz. 
Mariana ficou pensativa o chapéu denunciando. Havia agora mais 
três, de igual porte e graça, e, provavelmente os quatro falavam 
delas, e falavam bem. (2008, p. 381 - 382) 
 

 
Esse fragmento também é importante à medida que põe em evidência 

duas visões de mundo: a de Mariana e a de Sofia, cada uma delas apontando 

para um horizonte de expectativa diferente: o da mulher submissa à tradição 

patriarcal e o da mulher liberada e voltada para as mudanças sociais. É o modo 

como o narrador manipula e cruza essas duas perspectivas que criará os 

vazios e a potência de negação, uma vez que o leitor/leitora real nunca 

coincidirá totalmente nem com uma, nem com outra, e essa descontinuidade o 

impedirá de estacionar numa representação segura.  

Mas será, principalmente, por meio da personagem Mariana, figura 

representativa da sociedade da época e modelo a ser seguido pelas mulheres, 

que Machado abordará a relação homem-meio. Esposa do Bacharel Conrado 

Seabra, Mariana pede ao marido que troque de chapéu apenas porque o pai 

confessou-lhe que achava o chapéu do genro abominável. O narrador nos dá 

pistas de como era o pai de Mariana que, além de conservar costumes antigos: 

“Casaca era o que ele, ainda agora, levava aos enterros, não pela razão que o 

leitor suspeita, a solenidade da morte ou a gravidade da despedida última, mas 



78 
 

por esta menos filosófica, por ser um costume antigo.” (ASSIS, 2008, p. 378), 

também exerce certo domínio sobre a filha, pois fala-lhe da indignação do 

chapéu do genro e a convence a fazer o marido tirar o chapéu usual da 

cabeça. 

Aqui é possível observar que o embate entre a mulher e o homem, 

representado pela metonímia do chapéu, não se dá, inicialmente, entre o 

feminino e o masculino, mas entre um masculino e outro mediado pela figura 

feminina. A figura feminina, aqui, será aquela empenhada na mutilação do 

chapéu, ou seja, aquela que se responsabilizará por uma mudança cujo motivo 

não tem ainda plena consciência. Não se trata, portanto, de uma questão entre 

o feminino e o masculino, mas entre o masculino que se aproveita de uma 

fraqueza do feminino, usando-a a seu favor. A troca de chapéu, mais do que 

tudo, representa a relação de dominação entre o sogro e o genro, entre o 

passado e o presente, entre o velho e o novo. 

No decorrer da narrativa, no entanto, Mariana, resolveu procurar sua 

amiga Sofia para se distrair da chateação, não tinha intenção de contar o 

ocorrido, mas não resiste e confessa o caso do chapéu à amiga. No final da 

história, o marido de Mariana volta para casa com um chapéu novo. E, ao 

contrário do que Mariana lhe pedira de manhã, pede agora que ele tire o 

chapéu novo e coloque o antigo de volta. Esse é o ponto chave do conto 

porque fixa no leitor a pergunta: que novo embate é esse que agora se 

apresenta? Por que Mariana rebela-se novamente? 

Mariana, a protagonista desta história, também se concretiza como 

personagem leitora, por meio de uma leitura de identificação dos livros que lê 

com a sua própria vida, rotineira e sem surpresas. Aparentemente, ela é uma 

leitora assídua, no entanto, não se lança ao imprevisível, pois o narrador nos 

informa sobre os livros que ela lia e até a quantidade de vezes que já tinha lido 

cada obra: 

 
Os hábitos mentais seguiam a mesma uniformidade. Mariana 
dispunha de mui poucas noções, e nunca lera senão os mesmos 
livros: - A Moreninha de Macedo, sete vezes; Ivanhoe e o Pirata de 
Walter Scott, dez vezes; o Mot de L‟énigme, de Madame Craven, 
onze vezes. (ASSIS, 2008, p.377) 
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 Vale ressaltar que os livros lidos por Mariana são todos do mesmo 

gênero. A Moreninha é um romance, assim como outros livros que aparecem 

nos contos machadianos destinados às personagens femininas leitoras. 

Tomados como parte do seu universo, a mulher sempre via na obra uma 

identificação com as personagens e as emoções que o romance suscitava. 

Sabe-se que A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, pode ser visto 

como um guia de conduta ao leitor, lembrando que os brasileiros revelavam 

interesse por esse tipo de publicação no Rio de Janeiro da época, logo após a 

vinda da corte ao Brasil. Dispostos assim a imitar os modelos europeus, 

considerados como exemplo de comportamento a ser seguido, o Romantismo 

surgia como um movimento literário em voga, contribuindo para a criação de 

narrativas baseadas em temas amenos, como o amor “açucarado” com um 

leve suspense, mas que sempre terminava em felicidade para todos. A obra 

surge como um modelo desse estilo, pois retrata os costumes da alta 

sociedade carioca em meados do século XIX, quando as mulheres tinham seus 

momentos de flerte nos bailes, saraus e óperas de teatro. 

O segundo romance lido por Mariana (dez vezes) é Ivanhoe, de Walter 

Scott, um escritor escocês. A obra foi publicada em 1820 e é considerada o 

primeiro romance histórico do Romantismo. A história se passa após cem anos 

da Batalha de Hastings, que deu a vitória aos normandos sobre os saxões na 

Inglaterra. Temos no conto duas referências dessa leitura de Mariana, logo no 

início da história, quando descreve os livros lidos por ela e, no final, quando se 

culpa pela briga com o marido por causa do chapéu: 

 
Sentou-se ali mesmo com o Ivanhoe nas palmas, querendo ler e não 
lendo nada. Os olhos iam até o fim da página, e tornavam ao 
princípio, em primeiro lugar, porque não apanhavam o sentido, em 
segundo lugar, porque uma ou outra vez desviavam-se para saborear 
a correção das cortinas ou qualquer outra feição particular da sala. 
(ASSIS, 2008, p.385) 

 
Mais importante talvez do que o livro lido é o modo como se realiza a 

leitura de Mariana: leitura que se faz pelo alheamento e desatenção; 

indicadores da falta de concentração e da debilidade do pensamento. Um 

sentido que não se apanha por que não se compreende ou por que não se 

quer sentido? O que imaginar de um olhar que despreza o texto em favor da 
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decoração do ambiente? Poder-se-ia dizer que Ivanhoe era também ali parte 

decorativa desse espaço interior da personagem? 

Mais dois livros aparecem ainda como parte da leitura de Mariana, O 

Pirata, também de Walter Scott, e lido dez vezes como Ivanhoe, e Mot de 

L’enigme, de Madame Craven, o mais lido, onze vezes. A obra O Pirata, 

também do gênero romance, foi publicada em 1821 e faz parte da série 

Waverley Novels. Nessa obra, o escritor procurou fazer com que seus leitores 

descobrissem as maneiras, costumes e tradições dos shethandeses no final do 

século XVII. Foi inspirado no retorno do pirata John Gowdos Orcades, em 

janeiro de 1724, e de seu romance com uma jovem rica dessas ilhas. 

Sabemos das profundas ligações de Machado com a cultura europeia, 

como o contato com o romance inglês do século XVII, ou com o realismo 

francês de Stendhal, Balzac e Flaubert. No entanto, um exemplo importante é o 

uso que ele faz de uma romancista católica de quarta categoria, Madame 

Augustus Craven, que aparece como o livro mais lido pela personagem 

feminina leitora, Mariana, e que fecha assim a lista de livros. O que isso 

significa se levarmos em conta que o interesse de Mariana recai justamente 

sobre um livro escrito por uma autora e não por um autor? Autora que, embora 

não se colocasse contra as regras da sociedade, tentava colocar as mulheres 

numa posição privilegiada. Mariana parece se identificar com essa leitura, 

traçar um esboço de mulher que consegue, ao menos, ler a sua representação 

na sociedade em que vive. 

De qualquer forma, de modo geral vemos que as leituras que Mariana 

fazia serviam, na verdade, apenas para reforçar o comportamento que a 

sociedade impunha e que ela deveria seguir como modelo, ou seja, a estrutura 

patriarcal. Mas esse conto, que se esconde sob uma construção 

aparentemente simples, propõe uma segunda leitura, pois são duas figuras 

distintas, Mariana e Sofia, que embora próximas entre si, representam dois 

mundos diferentes que se confrontam para formar a nova realidade brasileira. 

Mariana representaria a mulher submissa e alienada num ambiente 

doméstico, marcada pela figura patriarcal:  

 
Conhecia a mulher; era, de ordinário, uma criatura passiva, meiga, de 
uma plasticidade de encomenda, capaz de usar com a mesma divina 
indiferença tanto um diadema régio como uma touca. (ASSIS, 2008, 
p.377).  
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Nota-se, ainda, que tudo na casa contribuía para a caracterização da 

mulher obediente, que segue à risca o papel a ela atribuído, sem questionar ou 

ao menos interferir nas situações dispostas num cotidiano previsível e 

fortemente alicerçado: 

 
Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos; tinha-lhes um amor de 
mãe; e tal era a concordância da pessoa com o meio, que ela 
saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras 
do costume, e assim o resto. Uma das três janelas, por exemplo, que 
davam para a rua vivia sempre meio aberta; nunca era outra. Nem o 
gabinete do marido escapava às exigências monótonas da mulher, 
que mantinha sem alteração a desordem dos livros, e até chegava a 
restaurá-la. (ASSIS, 2008, p. 377) 

 
Mariana mordia o lábio, sem dizer mais nada; pegou de uma faca, e 
entrou a bater com ela devagarinho para fazer alguma coisa; mas, 
nem isso mesmo consentiu o marido, que lhe tirou a faca 
delicadamente, e continuou: (ASSIS, 2008, p. 378) 
 

 
 Por outro lado, temos Sofia, a amiga de Mariana. De temperamento 

oposto, é a mulher representativa da nova sociedade, independente, decidida, 

dominadora do marido e com a vida dirigida para além do espaço doméstico: 

 
 A gente podia viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo 
contra os desejos um do outro, sem pirraças, nem despotismo. Olhe; 
eu cá vivo muito bem com o meu Ricardo; temos muita harmonia. 
Não lhe peço uma coisa que ele me não faça logo; mesmo quando 
não tem vontade nenhuma, basta que eu feche a cara, obedece logo.  
(ASSIS, 2008, p.379) 
 
Para completar a situação, esta Sofia não era só muito senhora de si, 
mas também dos outros; tinha olhos para todos os ingleses, a cavalo 
ou a pé. Honesta, mas namoradeira; o termo é cru, e não há tempo 
de compor outro mais brando. (ASSIS, 2008, p. 380) 
 
 

Sofia vai desfilando pelos lugares, atravessando as ruas, dobrando as 

esquinas e subindo as escadas rumo à liberdade. Se Mariana vem para 

reforçar a figura de esposa passiva e servil, a amiga vem para contrastar. Dona 

de um porte elegante e consciente de que é superior aos outros, articula cada 

passo dado e até o modo de andar para causar euforia nas pessoas: “Os 

tacões de Sofia desceram a escada, compassadamente. Pronta! Disse ela daí 

a pouco... Sofia tinha consciência da superioridade.” (ASSIS, 2008, p. 380). 

 Enquanto Mariana obedece, Sofia manda. E não manda só no marido, 

mas também na amiga. O narrador vai nos apresentando diversos traços do 
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caráter de Sofia, que vai desde as roupas que usa até suas atitudes, revelando 

seu modo sedutor e o poder que exerce sobre as pessoas. Personagem bem 

centrada em suas opiniões, Sofia representa o centro da vida carioca, ou seja, 

lugar em que Mariana não quer estar. Mas ela tem consciência do lugar que 

ocupa perante a amiga e vai impondo seu modo de agir, sua maneira de 

pensar e suas vontades; Mariana, a dominada, sem ter por onde fugir é 

obrigada a ceder já que não tem voz ativa: 

 
Sofia compreendeu que o ressentimento da amiga persistia, e, 
durante o caminho, tratou de lhe pôr um ou dois bagos mais de 
pimenta. Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era tempo 
de libertar-se. E ensinava-lhe um método para subtrair-se à 
tirania. (ASSIS, 2008, p. 380 – 381) 
 
Sofia conhecia também o recém-chegado. Trocaram algumas 
palavras. Mariana, impaciente, perguntou-lhe ao ouvido se não 
era melhor adiar os dentes para outro dia; mas a amiga disse-
lhe que não; negócio de meia hora a três quartos. Mariana 
sentia-se opressa: a presença de um tal homem atava-lhe os 
sentidos, lançava-a na luta e na confusão. (ASSIS, 2008, p. 
382) 
 

 
É interessante apontar que a figura feminina representada por Sofia, 

nome que faz referência tanto à serpente como à sabedoria, é, ao mesmo 

tempo, imagem de transgressão revolucionária para a época e imagem 

rebaixada à leviandade com relação aos homens. O autor, por meio do 

narrador, apresenta possibilidades interpretativas, oferecendo ao receptor a 

oportunidade de escolher a posição que quer ocupar num texto no qual várias 

posições são pré-dadas. Dessa forma, o leitor vai preenchendo as lacunas que 

são oferecidas pelo texto, como a referência à Eva, por exemplo:  

 
Mariana ouvia com inveja essa bela definição do sossego conjugal. A 
rebelião de Eva embocava nela os seus clarins; e o contato da amiga 
dava-lhe um prurido de independência e vontade.” (ASSIS, 2008, p. 
379 - 380) 
 
 

Isso é extremamente interessante porque dá e retira da mulher o seu 

direito à emancipação. Essa ambiguidade desloca a leitura para o sentido 

pedagógico veiculado no discurso do narrador machadiano, uma pedagogia 

que vai se fortalecendo com pinceladas de temas religiosos que se imprimem 

no texto e que são também sustentados pelo texto virtual de Madame Augustus 

Craven que, como se sabe, é defensora da religião. 
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Isso se evidencia no decorrer do conto, quando Machado trabalha a 

fragilidade de Mariana, pois cede às vontades do marido, aos caprichos do pai 

e até às vontades da amiga. De início Mariana parece querer libertar-se 

daquele sistema cativo, pois há momentos de consciência da própria situação 

em que se encontrava:  

 
E relembrava os anos, pensava na docilidade dos seus modos, na 
aquiescência a todas as vontades e caprichos do marido, e 
perguntava a si mesma senão seria essa justamente a causa do 
excesso daquela manhã. Chamava-se tola, moleirona; se tivesse feito 
como tantas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam os 
maridos como eles deviam ser tratados, não lhe aconteceria nem 
metade, nem uma sombra do que lhe aconteceu. (ASSIS, 2008, p. 
379) 
 

 

Essa representação de uma consciência por vir, ou seja, de uma 

consciência que não se efetiva completamente, ou ainda, que não se constitui 

como emancipada funda um espaço a ser preenchido pelo leitor como um 

convite ao pensamento. Esse lugar que poderia se chamar de poroso à 

interpretação é bem diferente do lugar deixado pela representação de Sofia, 

cuja construção marcada pela certeza do seu lugar social parece repelir a 

tentativa de construir um novo modelo feminino. 

Por outro lado, espera-se que o leitor traga sua leitura para o texto a 

partir de suas experiências históricas e individuais. Espera-se dele um olhar 

crítico diante da história que se desenrola, pois o narrador vai dando indícios 

ao leitor ficcional, que é diferente do leitor empírico, especialmente daquele 

enraizado no final do século XIX, ao lançar potencialidades de novos sentidos a 

partir da interação das diversas perspectivas abertas pelo texto. 

Em “Capítulo dos chapéus” isso aparece claramente, pois, como já 

vimos, a história é contextualizada dentro de uma cena, no caso o pedido de 

Mariana ao marido para que este mude de chapéu, algo aparentemente 

bastante trivial. A cena revela, a princípio, a impressão de proximidade entre o 

leitor e as personagens presentes, sem a intromissão do narrador: 

 
- Que é, meu anjo? 
- Você é capaz de fazer-me um sacrifício? 
- Dez, vinte... 
- Pois então não vá mais à cidade com aquele chapéu. (ASSIS, 2008, 
p. 377) 
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A cena, no modo dramático de contar uma história, difere do sumário, 

em que o narrador vai interferindo e apresentando sua versão. No conto em 

questão, a voz narrativa se faz presente durante toda a história, mas interessa 

que se afasta justamente no momento do impasse, o núcleo sobre o qual tudo 

se desenrola. Podemos inferir que, aqui, há o explícito convite à participação e 

julgamento do leitor implícito que, segundo Iser (1996), é fruto da interação 

entre o leitor inscrito no texto e o ato de leitura do leitor empírico, ou seja, é 

quando texto e leitor se relacionam e desse enlace surgem estruturas textuais 

que vão direcionando a leitura. 

Não podemos esquecer a diferença localizada por Booth entre o narrar e 

o mostrar: quanto menos percebermos a presença do narrador, mais próximos 

estaremos do mostrar e mais longe do narrar. Em “Capítulo dos chapéus”, 

essas duas formas aparecem combinadas entre si, embora, por meio do 

sumário, vê-se a avaliação sobre o caráter servil da personagem Mariana: “A 

uniformidade e a placidez, que eram o fundo do seu caráter e da sua vida, 

receberam daquela agitação os repelões do costume.” (ASSIS, 2008, p. 381). 

No entanto, é no embate contínuo entre exterior e interior, desdobrados na 

intimidade da personagem leitora e na própria leitora real convocada pelo texto 

de Machado, que essa aceitação não se concretiza univocamente. Vejamos: 

 
A alma de Mariana sentia-se cada vez mais dilacerada de toda essa 
confusão de coisas. Perdera o interesse da primeira hora; e o 
despeito, que lhe dera forças para um voo audaz e fugidio, começava 
a afrouxar as asas, ou afrouxara-as inteiramente. E outra vez 
recordava a casa, tão quieta, com todas as coisas nos seus lugares, 
metódicas, respeitosas umas com as outras, fazendo-se tudo sem 
atropelo, e, principalmente, sem mudança imprevista. E a alma batia 
o pé raivosa... (ASSIS, 2008, p. 383 - 384)  
 
 

Observamos que, fora do lar, Mariana fica totalmente incomodada, como 

quando passeia com Sofia pela Rua do Ouvidor e experimenta momentos de 

atordoamento, desde o movimento na rua, a quantidade de pessoas, os 

olhares do primeiro namorado, entre outros.  

A Rua do Ouvidor era a rua mais importante da cidade do Rio de 

Janeiro, lugar onde se localizava a maioria dos jornais cariocas e local para o 

qual se dirigia grande parte da população em busca de notícias.   
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Gravura 3 – Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro – 1890. 

 

Mariana anseia, assim, pelo caminho de volta ao lar, pois é o lugar em 

que encontrará seu refúgio e a paz que havia perdido no espaço público. Esta 

estabilidade, porém, se esvai ao constatar uma insignificante mudança no 

ambiente: 

 
Mariana respirou. A rola estava livre do gavião. Levava a alma doente 

dos encontrões, vertiginosa da diversidade de coisas e pessoas. 

Tinha necessidade de equilíbrio e saúde. A casa estava perto; à 

medida que ia vendo as outras casas e chácaras próximas, Mariana 

sentia-se restituída a si mesma. Chegou finalmente; entrou no jardim, 

respirou. Era aquele o seu mundo; menos um vaso, que o jardineiro 

trocara de lugar. (ASSIS, 2008, p. 385; grifos nossos) 
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Observa-se, aqui, a perspicácia da arte de narrar machadiana, afinal, o 

narrador, por meio da atenção a um detalhe, aparentemente insignificante, 

sugere que, uma vez feito o deslocamento para fora, não há mais como a 

personagem voltar para dentro e encontrar as coisas intactas. O movimento 

propiciou alguma transformação, ainda que pequena e, aparentemente, 

decorativa, dentro de um espaço submetido a uma ordenação excessiva: 

 
Tudo o mais estava em ordem, a sala de entrada, a de visitas, a de 
jantar, os seus quartos, tudo. Mariana sentou-se primeiro, em 
diferentes lugares, olhando bem para todas as coisas, tão quietas e 
ordenadas. Depois de uma manhã inteira de perturbação e variedade, 
a monotonia trazia-lhe um grande bem, e nunca lhe pareceu tão 
deliciosa. (ASSIS, 2008, p. 385) 
 

 
Esse fragmento concentra a metáfora do mundo de Mariana: o seu 

mundo interior x o mundo exterior dos outros. No seu mundo reina a ordem e a 

continuidade; no reino dos outros, o imprevisível desordenado com os riscos 

que isso oferece. Essa perspectiva de mundo em transformação constante é 

aquela projetada pelo leitor implícito, construído pelos vazios e potências de 

negação de um texto em movimento, que abre novas dimensões de leitura para 

aquela mais estreita e datada, da personagem-leitora. De um modo ou de 

outro, nota-se que se desenha neste conto um perfil de leitor escapista, que 

busca refugiar-se num lugar seguro onde tudo faz sentido e os eventuais riscos 

já se tornaram previstos na leitura de repetição como foi com Ivanhoé. 

Não é demais lembrar o choque de Mariana na Rua do Ouvidor com 

seus múltiplos burburinhos e movimentos, um lugar onde ela não conseguia se 

deter em nada porque ali tudo lhe fugia, tudo estava sempre em risco de 

acontecer ou de se perder. A despeito de toda permanência na fisicalidade das 

coisas, a grande transformação se dá mesmo quando refletida no outro. Assim, 

a angústia de Mariana aumenta ao ver Conrado chegar com um chapéu novo; 

o mesmo efeito de choque que produziria nela uma folha de Voltaire entre as 

folhas da Moreninha ou de Ivanhoe, na irônica comparação feita pelo 

narrador: 

 
Enfim, parou um bonde; apeou-se o marido; rangeu a porta de ferro 
do jardim. Mariana foi à vidraça, e espiou. Conrado entrava 
lentamente, olhando para a direita e a esquerda, com o chapéu na 
cabeça, não o famoso chapéu do costume, porém outro, o que a 
mulher lhe tinha pedido de manhã. O espírito de Mariana recebeu um 
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choque violento, igual ao que lhe dera o vaso do jardim trocado – ou 
ao que lhe daria uma lauda de Voltaire entre as folhas da Moreninha 
ou de Ivanhoe... Era a nota desigual no meio da harmoniosa sonata 
da vida. (ASSIS, 2008, p. 385) 
 
 

  Que fazer quando a mudança começa a operar? Como parar o fluxo do 

tempo? Como evitar que a potência se transforme em ato? Como restituir a 

zona de segurança dessa personagem leitora que ousou olhar para o outro, 

diferente de si? Mariana agora está lançada à sorte da dúvida. E é e já não é 

mais a mesma personagem-leitora. Nem a submissa, nem a emancipada, mas 

se encontra, agora, num espaço intervalar e vazio capaz de acolher o leitor em 

processo de reflexão.  

Voltemo-nos agora para a representação de Sofia. Em contraste à de 

Mariana, o narrador apresentou-a como uma mulher sedutora, agindo com 

desenvoltura neste novo mundo que se abre. Dominando até os “chapéus”, a 

começar pelo marido, passando por Mariana e qualquer um que possa lhe abrir 

espaços. Sem dúvida, ela é a mulher que vai encontrando lugar neste novo 

mundo que se apresenta: o moderno, o urbano, a concepção da cidade, a 

modernidade que alcança a cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. 

Vejamos algumas passagens para fundamentar nossa interpretação: 

 
O chapéu aumentava-lhe o ar senhoril; e um diabo de vestido de 
seda preta, arredondando-lhe as formas do busto, fazia-a ainda mais 
vistosa. Ao pé dela, a figura de Mariana desaparecia um pouco. Era 
preciso atentar primeiro nesta para ver que possuía feições mui 
graciosas, uns olhos lindos, muita e natural elegância. O pior é que a 
outra dominava desde logo; e onde houvesse pouco tempo de as ver, 
tomava-o Sofia para si. (ASSIS, 2008, p. 380) 

 
Sofia compreendeu que o ressentimento da amiga persistia, e, 
durante o caminho, tratou de lhe pôr um ou dois bagos mais de 
pimenta. Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era tempo de 
libertar-se. E ensinava-lhe um método para subtrair-se à tirania. Não 
convinha ir logo de um salto, mas devagar, com segurança, de 
maneira que ele desse por si quando ela lhe pusesse o pé no 
pescoço. (ASSIS, 2008, p. 380 - 381) 

 
Mariana teimou ainda um pouco; mas teimar contra Sofia – a pomba 
discutindo com o gavião – era realmente insensatez. Não teve 
remédio, foi. A rua estava agora mais agitada, as gentes iam e 
vinham por ambas as calçadas, e complicavam-se no cruzamento 
das ruas. (ASSIS, 2008, p. 383) 
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 Novamente observamos a presença do sumário por meio das 

comparações que o narrador faz de Mariana e Sofia. Mariana descrita como 

uma pomba, ave dócil, diferente de Sofia, que é comparada ao gavião, maior 

ave de rapina do Brasil, forte e poderosa. Além disso, o narrador, para pôr em 

evidência o dom de fascinação que Sofia exercia sobre a amiga, faz referência 

a Napoleão: “Demais, a amiga tinha o dom de fascinar, virtude de Bonaparte, e 

não lhe deu tempo de refletir.” (2008, p. 380). Sabemos que Napoleão 

Bonaparte, apesar de muitos obstáculos que enfrentou, com seu empenho e 

determinação, tornou-se tenente da artilharia do exército francês aos 19 anos 

e, aos 27 já era general, antes de se tornar imperador no ano de 1804. Sofia, 

portanto, aparece como essa guerreira que vai rompendo com o Antigo Regime 

e anunciando o novo àqueles que, como Mariana, ainda estão presos à 

submissão. A ironia machadiana tece o contraste entre as duas mulheres, 

ampliando a distância inevitável entre o mundo que está terminando e um outro 

que se inaugura. 

 É preciso atentar que há aqui toda uma estratégia autoral para fazer do 

chapéu elemento metonímico que transita pelos discursos masculino e 

feminino expandindo seu sentido literal para outras subjetividades relacionadas 

ao poder. Na perspectiva masculina, esse poder se refere à política e ao 

prestígio social, o que vai se configurando com a ajuda das citações e dos 

exemplos de intelectualidade e de guerra disseminados no texto. Já na 

perspectiva feminina, o poder do chapéu desliza para o poder erótico que 

contempla a sedução e as aparências e, desde aí, as referências decorativas e 

a presença do discurso religioso são elementos auxiliares nesta ampla 

estratégia narrativa. 

 Isso tudo parece dialogar com o que falávamos acima sobre o número 

reduzido de leitores e a classe social ao qual pertenciam: eram leitoras 

burguesas que tinham acesso à educação. Se Machado pensasse em formar, 

por meio da leitura, cidadãs conscientes, não seria somente pela 

representação de suas imagens nas personagens Sofia e de Mariana. 

 Sofia é uma presença explícita de vanguarda que a leitora 

representativa da época só podia admirar, porém, não cabia no seu modelo de 

pensamento. E tanto não cabia que podia, inclusive, se ajustar bem à imagem 

de Eva. No entanto, ela representa uma nova perspectiva, além de tudo 
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bastante sedutora, que instaura certo desconforto fundamental para a reflexão 

sobre o feminino na vida e na literatura. 

 Já Mariana é a personagem que suavemente estabelece uma relação de 

cumplicidade com a leitora. Também leitora espelhada, Mariana é o lugar de 

uma dúvida, de uma possibilidade, mas de algo a ser construído: uma 

emancipação em processo. Ela mesma é a lacuna para o exercício da 

libertação ensinado pela amiga: 

 
Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era tempo de libertar-se. E 
ensinava-lhe um método para subtrair-se à tirania. Não convinha ir 
logo de um salto, mas devagar, com segurança, de maneira que ele 
desse por si quando ela lhe pusesse o pé no pescoço. (ASSIS, 2008, 
p. 381) 
 
 

Talvez isso explique o próprio título e a tentativa de fazer com que esse 

não seja um conto datado. A cena não está acabada, muito pelo contrário, é 

apenas um capítulo dentro de uma história maior que é a história de mulheres 

e homens e da relação complexa que se estabelece entre eles. Tão complexa 

que é preciso desenhar uma leitora capaz de pensar essa situação, aos poucos 

e com cuidado, mesmo que o que se faça seja uma leitura ainda embaçada 

pela proximidade com que se olha nos olhos da história.  

 

 

 

3.5 “Missa do galo”: a personagem-leitora no jogo da aparência/sedução 

 

 

O conto “A Missa do galo” foi publicado pela primeira vez na revista A 

Semana, em 12 de maio de 1894 e depois editado no livro Páginas 

Recolhidas, em 1899. Machado de Assis explora, aí, um tema já abordado 

anteriormente no conto “Uns braços": a paixão de um jovem por uma mulher 

mais velha. 

 "Missa do galo" é narrado pela própria personagem, Nogueira, que, com 

dezessete anos, sai de Mangaratiba para estudar no Rio de Janeiro. Hospeda-

se na casa do escrivão Meneses, viúvo de uma de suas primas e casado com 

Conceição, mulher de temperamento moderado,  sem extremos, nem grandes 
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lágrimas”, como diz o narrador. Meneses mantém um relacionamento 

extraconjugal e, uma vez por semana, sob o pretexto de ir ao teatro, vai se 

encontrar com sua amante e dorme fora de casa. Conceição tem conhecimento 

deste relacionamento e mostra-se submissa.  

O conto se passa na véspera do Natal, numa dessas noites em que o 

escrivão saiu de casa. Nogueira fica na sala aguardando um vizinho com quem 

combinara de irem à Missa do galo. Enquanto espera, lê o romance Os Três 

Mosqueteiros e é surpreendido por Conceição, que vai pouco a pouco 

envolvendo-o num jogo de sedução, até que o companheiro bate à porta 

chamando-o para a missa, encerrando assim o diálogo. No dia seguinte, 

Conceição age como se nada tivesse acontecido, sem nem mesmo se lembrar 

da conversa que teve com Nogueira na noite anterior. No Ano Novo, Nogueira 

vai para Mangaratiba e, ao retornar, em março, fica sabendo que Meneses 

havia morrido e que Conceição havia se casado com o escrevente do marido.  

O que torna a narrativa bem característica do estilo machadiano é o 

diálogo que se estabelece entre Nogueira e Conceição de forte teor sensual, 

mesmo que escrito com a sutileza desse autor. A conversa entre os dois é o 

tempo em que se estende a narrativa, e a sala de estar, o espaço onde se 

desenvolve a trama. 

O conto se inicia com a confissão do narrador e, ao mesmo tempo, o 

convite ao leitor para a busca de um sentido que permanece como enigma: 

“Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos 

anos, contava eu dezessete, ela trinta.” (ASSIS, 2008, p. 562). 

 A partir desse trecho, fica evidente que a narrativa é fruto da memória de 

Nogueira, ou seja, a reconstrução de um passado nada confiável, sendo, com 

certeza, modificado pela visão de quem lembra, o próprio Nogueira. Se, 

segundo Iser (1999), a dinâmica da leitura acontece por meio do 

preenchimento dos espaços vazios pelo leitor, nesse texto tais espaços se 

multiplicam com a negação virtual de que tudo que se lembra é também o já 

esquecido e, portanto, potência que não se anula. E o leitor já é convidado, 

desde a frase de abertura da narrativa, a se colocar como sujeito e buscar 

sentidos para o relato, pois até a data do episódio é incerta para o narrador: 

"Era pelos anos de 1861 ou 1862." (ASSIS, 2008, p. 562). 
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 Desse modo, a ambiguidade perpassa por todo o texto, como a figura de 

Conceição e o modo irônico como o narrador a representa:  

  
Boa Conceição! Chamavam-lhe „a santa‟, e fazia jus ao título, tão 
facilmente suportava os esquecimentos do marido. [..] No capítulo de 
que trato, dava para maometana; aceitaria um harém, com as 
aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era 
atenuado e passivo. [...] Não sabia odiar; pode ser até que não 
soubesse amar (ASSIS, 2008, p. 562; grifos nossos). 

 
 

A uma personagem movida pelo jogo da aparência entre o que mostra e 

o que esconde, corresponde um narrador não confiável, sempre à espreita de 

envolver o leitor num jogo de ironia e sedução pelo que ficou por dizer, 

instigando-o à descoberta. 

  Note-se como, na passagem acima, há sempre um elemento de 

negatividade para anular o que se fala sobre Conceição, criando uma aresta 

para a inquietação, reflexão e julgamento do leitor. É importante observar que o 

elemento de negatividade não vem para desdizer ou dizer outra coisa sobre 

ela, mas surge para lançar o que foi dito num espaço intervalar entre o dizer e 

o não-dizer; o revelar e o ocultar, de modo que resta ao leitor esse lugar de 

vazio potencial que permanece como enigma. 

 O clima de sedução tem lugar na cena conforme o narrador pontua o 

avanço gradativo de Conceição em direção a ele, o jovem Nogueira do 

passado. Avanço duplicado na trama e na sua enunciação pelo Nogueira-

narrador de hoje, tendo por alvo o efeito sobre o leitor implícito.  

A entrada de Conceição na sala, com um roupão branco e mal 

apanhado na cintura, dá início ao processo de erotização, que avança por 

etapas. Os índices se estendem por várias passagens do texto: 

 
Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando 
os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. 
De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. 
[...] pouco a pouco tinha se inclinado; fincara os cotovelos no 
mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos espalmadas. Não 
estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente, e eu vi-lhe 
metade dos braços [...]  
Afinal, cansou; trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio 
sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver a furto, o 
bico das chinelas [...]  
[...] De quando em quando, reprimia-me _ Mais baixo, mais baixo .[...] 
[...] Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua 
pessoa, e lembrou-me que que os tornou a fechar, não sei se 
apressada ou vagarosamente [...] 
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[...] ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima [...] 
[...] Estava de pé, os braços cruzados; eu, em respeito a ela, quis 
levantar-me; não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro, e 
obrigou-me a estar sentado. (ASSIS, 2008, p. 564 - 565; grifos 
nossos).  
 

 
   Até o ápice da sugestão erótica, que captura o Nogueira do passado nos 

laços sedutores de Conceição, ao mesmo tempo em que o narrador, o 

Nogueira do presente, também captura o leitor nas artimanhas do ritmo de seu 

discurso:  

 
Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da 
mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos, e entrou a 
olhar à toa para as paredes [...] concordei, para dizer alguma coisa, 
para sair da espécie de sono magnético ou o que quer que era que 
me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a 
conversação; fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os 
por um sentimento de respeito [...]  (ASSIS, 2008, p. 566)   
 

 
O narrador machadiano aqui possibilita inúmeras representações por 

parte do leitor, pois ao mesmo tempo em que apresenta Conceição como uma 

mulher de bom comportamento, quase como uma "santa", também a apresenta 

como uma mulher que se insinua para um jovem de dezessete anos. A 

intenção do narrador é, portanto, persuadir o leitor para uma verdade que não 

se declara, criando uma tensão de pontos de vistas diferentes, embaçados pela 

memória,  o que enriquece a leitura, pois o leitor exerce sua capacidade de 

representação, transformando a leitura em prazer. Assim, o erotismo explícito 

na situação vivenciada pelas personagens bifurca-se num erotismo que corre 

junto ao próprio texto que se energiza no movimento de mostrar e esconder, 

numa espécie de bruma memorialística. Ou seja, o “narrador pouco confiável” 

de Booth (1980, p. 174) parece contar uma história mas, na verdade, conta 

outra paralelamente; e tanto uma quanto a outra ficam na esfera da sugestão a 

fim de despertar no leitor a dúvida sobre o caráter de Conceição, bem como 

sobre a veracidade dos fatos: “Há impressões dessa noite, que me aparecem 

truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me” (ASSIS, 2008, p. 565). 

Importa aqui destacar, também, que o narrador apresenta os fatos 

aproximando-os de uma cena teatral, pois conforme Conceição e Nogueira 

mudam de posição, o leitor se posiciona e fixa o olhar em uma ou outra 

personagem e assim cada detalhe deve ser levado em consideração, como o 
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passar de língua pelos lábios, o pousar do queixo sobre os dedos e tantas 

outras ações e posições eróticas que Conceição pratica, colocando o leitor  em 

posição de duplo engano, porque uma conclusão afirmativa sobre o desejo 

dela seria tão errônea quanto uma  negativa. 

 O movimento perspectívistico, com o narrador dando pistas sobre a 

construção do perfil de Conceição e as anulando em seguida, faz ver um 

narrador que se esconde por trás de máscaras, talvez para revelar, de maneira 

sutil, comportamentos reprováveis em uma época tão conservadora, como a 

traição de uma mulher casada com um jovem hospedado em sua casa. Esse 

duplo movimento de prospecção e retenção da expectativa, movimentos 

inerentes ao ato de ler, revela o trajeto da leitura que ocorre num novo 

horizonte projetado entre o passado – a singular conversação que ocorreu 

entre Nogueira e Conceição – e o tempo presente da narrativa e, 

consequentemente, o da própria leitura. 

 Essa interação entre leitor e texto é determinada pela função atribuída 

ao leitor implícito, de acordo com Iser (1996, p. 73) que, sendo o responsável 

por agir sobre a imaginação do leitor real, vai criando zonas de indeterminação 

que possibilitam a presença do receptor. Em ''Missa do Galo'', talvez melhor do 

que nos contos anteriores analisados por nós, Machado atinge, também, uma 

forma lapidar de representar uma nova mulher, sujeito de seus desejos, já no 

limiar dos séculos XIX-XX.  

Chegados aqui, o caráter atribuído ao leitor e à leitura é significativo, 

também, nas motivações da trama, seja na personagem masculina, seja na 

feminina. De um lado, temos Nogueira e o vínculo que estabelece com o livro 

que lê – Os três mosqueteiros – de Alexandre Dumas: 

 
Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução 
creio do Jornal do Commercio, Sentei-me à mesa que havia no centro 
da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa 
dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me 
às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de 
Dumas (ASSIS, 2008, p.563; grifos nossos). 
 

 
Nogueira projeta-se numa das personagens do romance – o quarto 

cavaleiro D'Artagnan – e incorpora-se às suas aventuras. Nesse momento, a 

ficção se mistura com a realidade e a imaginação de Nogueira-leitor projeta o 

romanesco de sua leitura em Conceição:  
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Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. 
Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, 
tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de 
aventuras. (ASSIS, 2008, p. 563; grifos nossos) 
 
 

  De outro lado, temos Conceição, que parece ser leitora de A Moreninha 

de Macedo, num diálogo com Inácio no qual, disfarçadamente, busca 

informações sobre os romances mais lidos na época, quando o desejo era o de 

prolongar o contato: 

- Que é que estava lendo? Não diga, já sei; é o romance dos 

Mosqueteiros. 
- Justamente; é muito bonito. 
- Gosta de romances? 
- Gosto.  
- Já leu a Moreninha? 
- Do doutor Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. 
- Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. 
Que romances é que você tem lido? (ASSIS, 2008, p. 563) 
 

 
 Fica visível que Conceição não é leitora de A Moreninha, seja porque 

usa uma justificativa trivial como a “falta de tempo”, seja porque suas atitudes 

em nada lembram as de uma heroína romântica como a do livro de Macedo. 

Poderíamos dizer então que Conceição é, na verdade, uma “aparente” leitora, 

pela importância que dava ao jogo do “parecer sobre o ser”. Ou seja, seu 

comportamento nada tem a ver com a heroína de A Moreninha, que 

Conceição diz ler apenas para impressionar e manter a sedução do diálogo, no 

qual o que menos importa é o que se diz; tudo está no modo como se diz, 

conforme o narrador é capaz de perceber hoje, pelo distanciamento crítico em 

relação ao vivido.  

 De qualquer forma, podemos inferir que Nogueira-narrador, hoje, usa de 

idêntica estratégia àquela da personagem feminina, isto é, aparentemente está 

narrando uma cena vivida no passado, na qual foi “vítima” da sedução de 

Conceição e sobre a qual o seu julgamento é falível pelas lacunas provocadas 

pelo esquecimento do ato de rememoração. No entanto, o mesmo jogo realiza 

agora com o leitor, para fazer dele um confidente e parceiro para a sua versão 

dos fatos. Diríamos então que de “vítima” passiva se transforma em sujeito da 

enunciação e, por meio dela, tece uma narrativa com habilidade e controle do 

ritmo de avanços e recuos, de afirmação e negação, de prolongamento e 
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pausas, de modo a prender a respiração do leitor à sedução de um discurso de 

prazer. 

 Exemplo disso é a abrupta batida na porta, estrategicamente inserida no 

discurso, sinal para o despertar do “sono magnético” que atingiu a ambos, 

personagem e  leitor: 

 
Subitamente, ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz 
que bradava: "Missa do galo! Missa do galo!" 
- Aí está o companheiro - disse ela levantando-se. - Tem graça; você 
é que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão 
de ser horas; adeus. (ASSIS, 2008, p. 566) 
 
 

  O final não poderia ser mais ambivalente e, por isso mesmo, estruturado 

por lacunas e vazios que deixam, ao leitor, a possibilidade de ser ou não 

capturado pelas artimanhas deste narrador sedutor.  

 
Quando retornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha 
morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas 
nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o 
escrevente juramentado do marido. (ASSIS, 2008, p. 567) 
 
 

  Até que ponto podemos acreditar, então, no teor de verdade desta frase 

de abertura - “Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, 

há muitos anos”?  

Ficamos impossibilitados de afirmar ou de negar, porque o processo 

enunciativo do conto investiu na força do efeito estético, isto é,  aquilo que ficou 

por dizer; lugar de um enigma que permanecerá como tal porque: “é importante 

que a representação pare um instante antes da verdade, por isso, só é 

verdadeira a representação que representa também a distância que a separa 

da verdade” (AGAMBEN, 1999, p.107). 
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Considerações Finais 

 

 

A temática desta pesquisa revelou uma faceta interessante sobre o 

percurso das personagens leitoras nos contos machadianos selecionados. 

Perguntávamos sobre os livros lidos por essas personagens, como liam e em 

que medida essas leituras interferiam na sua visão de mundo e implicavam o 

projeto machadiano de formação do público leitor, em especial o feminino. 

Tínhamos por hipótese, na Introdução, que observaríamos, a partir da 

análise, “graus diferenciados de confronto entre o ponto de vista narrativo e as 

personagens leitoras determinando, para o leitor implícito, vazios e inversões, 

projetando, para o leitor real, inferências que vão da identificação à criticidade” 

(SANFELICE, 2014, p 13-14).No entanto, após a análise realizada, pudemos 

precisar melhor como se estabelecem essas diferentes perspectivas assumidas 

pelo narrador na sua atitude ambivalente de confirmação e de negação crítica 

do padrão de leitura das personagens-leitoras, baseado no entretenimento, no 

escapismo e na idealização passiva. 

Entre os cinco contos - O anjo das donzelas” (Jornal das Famílias, 

1864), “Miss Dollar” (Contos Fluminenses, 1870), “D. Benedita” (A Estação, 

1883), “Capítulo dos chapéus” (A Estação, 1884) e “Missa do galo” (A Semana, 

1894) – se há  diferenças entre os tipos de personagens-leitoras,  há também 

um padrão de leitura comum entre Cecília, de “Anjo das donzelas”, Margarida, 

de “Miss Dóllar” e Mariana; de “Capítulo dos chapéus”; e outro, em  D. 

Benedita, que intitula seu conto, e Conceição, de “Missa do galo”. 

Enquanto Cecília, Margarida e Mariana repetem o modelo da leitora 

passiva, que vai aos livros para se entreter e se projetar nas aventuras 

amorosas idealizadas, D. Benedita e Conceição, cada uma à sua maneira, são 

“aparentes” leitoras: a primeira, porque o livro é para ela motivo de posse e 

exposição como mercadoria e, a segunda, porque é mero subterfúgio para a 

aproximação daquele a quem deseja seduzir. 

  No caso do narrador, há uma estratégia narrativa comum, isto é, a de 

um “narrador não confiável” que atua por meio da ironia, das inversões, das 

potências de negação e dos vazios que, habilmente, inscreve no texto. 

Observa-se, porém, entre os contos, graus dessa intervenção crítica, fundada, 
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basicamente, sobre a negatividade e os vazios que vão deixando o sentido, na 

passagem de um conto a outro, cada vez mais, à beira do abismo entre o dito e 

o não-dito, culminando em “Missa do galo”, conforme a análise demonstrou. 

 Assim, se o narrador de “O Anjo das donzelas” usa esses 

procedimentos para se colocar ainda muito próximo à personagem masculina, 

como se estivesse a olhar de longe para a mulher, mantendo uma distância 

segura frente ao discurso aceitável para a época; em “Miss Dollar” esses 

recursos potencializam-se no jogo de espelhos que permite ao narrador 

duplicar as personagens refletindo-as em máscaras (cães) que dão os 

contrapontos e cruzamentos necessários ao enriquecimento das possibilidades 

interpretativas do texto. A partir dessa expansão, em “D. Benedita”, o jogo 

discursivo vai incluir ainda a crítica mordaz à sociedade que tem o livro como 

objeto de fetiche, dando os contornos de uma leitora que, provavelmente, não 

era aquela que Machado queria para seus textos.  

Nota-se que o autor vai, aos poucos, ampliando a presença da ironia, 

das inversões e da ambiguidade de conto para conto, o que, de certa forma, 

pode ser percebido por meio das datas de publicação desses contos. 

Provavelmente, também, porque vai se esboçando um novo padrão de leitora 

da época. Talvez por isso, em “Capítulo dos chapéus”, Mariana é 

explicitamente colocada frente a frente com uma amiga, Sofia, precursora de 

uma nova mulher, determinada e questionadora, e não com a filha ou uma 

cachorrinha como ocorre em “D. Benedita” e “Miss Dollar”. São duas mulheres 

colocadas em confronto e sujeitas à identificação com a leitora real, com largos 

espaços vazios, entre avanços e recuos da personagem- leitora Mariana para 

serem preenchidos pela leitura. 

Em “Missa do Galo”, vemos como essa negatividade da ironia ocorre e 

se intensifica, culminando num texto no qual o narrador já pode trabalhar o 

duplo com o personagem masculino, com o qual Conceição estabelece a 

duplicidade. Ao colocá-los na mesma posição no texto, a partir do método 

perspectivístico, Machado deixa ver uma nova possibilidade para a mulher 

leitora, aquela que até então era seduzida pelo outro/pelo texto/pela leitura, 

passa agora a seduzir.  

No que se refere ao autor  nota-se uma mesma intenção de formação de 

um público leitor por meio de personagens-leitoras que são peças de um jogo 
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mais profundo. A partir delas, Machado pode estabelecer pontos de contato 

com os leitores reais, sejam eles homens ou mulheres, de modo a despertá-los 

para uma atitude crítica frente aos livros e ao mundo em que vivem. 

O ato de leitura é a "corrente subjacente de sentido" em todos os contos, 

em maior ou menor grau, de modo que não está nem no enredo nem na 

complexidade do mundo interior das personagens-leitoras a tônica do trabalho 

autoral, já que estas funcionam como “porta-vozes” para o autor representado 

no relato – ora direta, ora indiretamente – assumir a função educativa 

pretendida.  

Mas se isto é verdadeiro nos primeiros quatro contos, não o é em “Missa 

do Galo”. Nele, a aparente-leitora Conceição é construída, inclusive, com a 

mesma duplicidade do narrador, sujeitos ambos de outro tipo de parceria no 

campo ficcional. Ela não é mais “exemplo” para nenhum tipo de conduta para a 

leitora real. Podemos dizer então que, neste conto, o projeto machadiano de 

formação de leitor atinge o seu ápice por meio da precisa elaboração do efeito 

estético, isto é, aquele que faz do enigma, daquilo que ficou por dizer, a sua 

mais poderosa “arma”. 

Para concluir, podemos dizer que foi por meio dos vazios, das potências 

de negação e das inversões, presentes no discurso narrativo dos contos 

selecionados, que pudemos constatar o modo como Machado de Assis projeta, 

para o leitor real, outras possibilidades interpretativas e, desta forma, contribui 

para a formação não só de uma nova leitora, com capacidade crítica, mas 

também de uma mulher com maior autonomia de pensamento e ação, na 

passagem do século XIX ao XX, no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Referências bibliográficas 

 

 

AGAMBEN, G. “Ideia do enigma”. IN: Ideia da prosa. Tradução de João 

Barrento. Lisboa: Edições Cotovia, 1999, pp. 106 – 110. 

 

ASSIS, M. Obra completa em quatro volumes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

v. 2, 2008. 

 

AZEVEDO, S. “O anjo das donzelas ou variações em torno do conto moral”. IN: 

MCHADO, Luis Eduardo Wexell e OLIVEIRA, Maria Rosa Duarte de. Machado 

de Assis: Cuentos para muchas voces (edición bilíngue). Assunção: 

CEADUC, 2011, p. 67 – 76. 

 

AUGUSTI, V. O romance como guia de conduta: A Moreninha e Os Dois 

Amores. Dissertação de Mestrado. Campinas: Instituto de Estudos da 

Linguagem (IEL). Universidade Estadual de Campinas, 1998. Disponível em:< 

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/teses/pdfs/valeria.pdf>. 

Acesso em: 12 de novembro de 2013. 

 

BOOTH, W. C. A retórica da ficção. 1. ed. Trad. Maria Teresa H. Guerreiro. 

Lisboa – Portugal, 1980. 

 

BREUNIG, R. A. Vosmecê assim fica cego: o personagem-leitor nos 

contos de Machado de Assis. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. Disponível 

em:<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8573/000581130.pdf?...1

>. Acesso em 20 de setembro de 2013. 

 

CRESTANI, J. L. O perfil editorial da revista A Estação: Jornal ilustrado 

para a família. Revista da ANPOLL. A Língua Portuguesa na Imprensa: 1808-

2008. Brasília: ANPOLL, v. 25, jan./jul. 2008. p. 323-353. Disponível 

em:<http://www.anpoll.org.br/revista/index.php/revista/article/view/67/61>. 

Acesso em: 14 de agosto de 2013. 



100 
 

 

DONEGÁ, A. L. Publicar ficção em meados do século XIX: um estudo das 

revistas femininas editadas pelos irmãos Laemmert. Dissertação de 

Mestrado. Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2013. Disponível 

em: < http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000903139 > 

Acesso em 26/05/2014. 

 

ECO, H. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas 

contemporâneas. 8. ed. Trad. Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

 

_____ Seis passos pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. 

 

GUIMARÃES, H. S. Os leitores de Machado de Assis. 2. ed. Edusp, 2012.  

 

HUTCHEON, L. Teoria e política de ironia. Tradução de Júlio Jeha. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2000. 

 

ISER, W. O Ato da Leitura. Uma Teoria do Efeito Estético. São Paulo: 34. 

Trad. Johannes Kretschmer, v.1, 1996. 

 

_____ O Ato da Leitura. Uma Teoria do Efeito Estético. São Paulo: 34, Trad. 

Johannes Kretschmer, v.2, 1999. 

 

MAGALHÃES JR., Raimundo. Ao redor de Machado de Assis. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1958. 

 

MEYER, M. As mil faces de um herói canalha e outros ensaios. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 1998. 

 

MORAIS, M. A. C. Leituras femininas no século XIX (1850 – 1900). Tese de 

Doutorado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1996. Disponível 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000903139


101 
 

em: < http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000113645> 

Acesso em 28/05/2014. 

 

ORLANDI, E. P. Discurso e leitura. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1996.  

 

PINHEIRO, A. S. Para além da amenidade - O Jornal das Famílias (1863 - 

1878) e sua rede de produção. Tese de Doutorado. Campinas: Universidade 

Estadual de Campinas, 2007. Disponível em: < 

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/teses/pdfs/alexandra.pd

f > Acesso em 30 de setembro de 2013. 

 

SILVEIRA, D. M. Contos de Machado de Assis: leituras e leitores do Jornal 

das Famílias. Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de 

Campinas, 2005. Disponível em: < 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000343999  > 

Acesso em: 01/06/2014. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000113645
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/teses/pdfs/alexandra.pdf
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/teses/pdfs/alexandra.pdf

	Pré texto
	Introdução, Capítulos e Conclusão

