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REFLEXÃO

“Quais são os principais 
desafios enfrentados pelo(a) 
educador(a) ao apresentar, 
discutir e propor atividades 

didático-pedagógicas 
envolvendo cânones 

literários?”



Machado de Assis, enigmático 
e bifronte, olhando para o 
passado e para o futuro, 
escondendo um mundo 
estranho e original sob a 

neutralidade aparente das 
suas histórias “que todos 

podiam ler”.

CANDIDO, Antonio. Esquema Machado de Assis. 
In: Vários Escritos. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1977. Pp.13-32



[...] algo positivo para a crítica: 
a noção de que era preciso ler 
Machado, não com os olhos, 
não com argúcia acadêmica, 

mas com o senso 
desproporcionado e mesmo 
anormal; daquilo que parece 

raro em nós à luz da psicologia 
de superfície, e no entanto 

compõe as camadas profundas 
de que brota o comportamento 

de cada um.

1930 – Críticos: Lúcia Miguel Pereira, Augusto Meyer
e Mário Matos (Psicologia e Psicanálise)



CONTO

Confissões de 
uma viúva moça

Jornal das Famílias
Machado de Assis: Pseudônimo J. 

Formato: folhetim entre abril e junho de 1865
Coletânea: Contos Fluminenses (1870)





Confissões de uma viúva moça

• Sobre o que trata a história?

• Quando se passa a história?

• O cenário é descrito minuciosamente? Como?

• Há personagens protagonistas e coadjuvantes (ou secundárias)? Sim? Não?
Quais? Identifique-as com trechos da narrativa.

• Quem conta a história?

• Se há um narrador, como ele/ela se identifica? Como você sabe que há um
narrador?

• Há diálogo com o leitor ou um(a) possível leitor(a)?

• Há imparcialidade no relato? Sim? Não? Por quê?

• Como é feita a narração? Primeira/terceira pessoa, qual?

• Qual o tipo de discurso predominante? Discurso direto, indireto, indireto livre,
etc?

• Quais os temas presentes na história?

• Existe alguma crítica social? Qual? Exemplifique com trechos do texto;



CANDIDO, Antonio. Esquema Machado de Assis. In: Vários 
Escritos. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1977. Pp.13-32

• Narradores:
saltos temporais (fragmentação)

• Romances/Contos abertos: 
sem conclusão necessária, ou 
permitindo uma dupla leitura, 
interpretação.

• “Fato” real X “Fato” imaginado: 
impossível demarcar fronteiras;



CANDIDO, Antonio. Esquema Machado de Assis. In: Vários 
Escritos. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1977. Pp.13-32

Estilo academicista / linguagem rebuscada:

• “Estilo que mantém uma espécie de imparcialidade, que é
a marca pessoal de Machado, fazendo parecer
duplamente intensos os casos estranhos que apresenta
com moderação despreocupada”.

• “A sua técnica consiste essencialmente em sugerir as
coisas mais tremendas da maneira mais cândida”;

• “[...] Ou em estabelecer um contraste entre a normalidade
social dos fatos e a sua anormalidade essencial”;



• Popularidade e alcance:

contexto social, cultural e político –
analfabetismo, baixo poder aquisitivo,
inviabilidade de aquisição de obras
literárias, camadas mais ricas.

Jornal das Famílias

• Hélio de Seixas Guimarães (2004):

principal veículo de escoamento da produção literária
oitocentista, sendo raro o romance publicado em volume
sem antes ter passado pelo rodapé dos diários cariocas.



Jornal das Famílias: Narrativas literárias

• Narrativas: cunho romântico e sentimental

• Jaison Crestani (2006): público exclusivamente feminino;
interesses domésticos das famílias brasileiras.

• Escritores/Textos: “no fio da navalha”; “não escandalizar
o pai ou marido que pagava pela assinatura do jornal, e,
ao mesmo tempo, seduzir a mulher que o lia”.

• Temáticas: caráter religioso, preocupação com a
instrução moral, perpetuação de uma ideologia
burguesa, manutenção da integridade do lar e da família,
defendendo a necessidade de ministrar uma educação
decente às mulheres.
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