
Papéis Avulsos– Machado de Assis 

Dona Benedita 

 

 Situação inicial 

 

- Retrato da personalidade de Dona Benedita por meio de seu comportamento 

inconstante e atitudes diante da sociedade em que pertence; 

- Descrição do perfil de mulher amadurecida na idade, mas cheia de indecisão e 

incertezas; 

- Comemoração de seus quarenta e dois anos. 

 

 

 Conflito 

 

- Ao saber que a filha não tinha interesse em se casar com Leandrinho, filho de D.Maria 

dos Anjos, ela jura que a obrigará a fazê-lo porque a amizade que está se iniciando entre 

as duas, já tinha como objetivo os planos desse casamento, isso também não se cumpre; 

  

- Desentendimento entre D. Benedita e D. Maria, por conta do temperamento 

inconstante da primeira; 

 

 

- Para justificar tal atitude: “Vede, porém, a perfídia do oficial: vinha fardado; e 

D.Benedita, que amava os espetáculos novos, achou-o tão distinto, tão bonito, entre os 

outros moços à paisana, que o preferiu a todos.” 

 

 Clímax 

 

- O ponto mais marcante da inconstância de D.Benedita é revelado na expressão “Isto 

acaba!”, repetida três vezes por sua filha Eulália. Esta sabia que uma característica de 

sua mãe era sempre mudar de opinião, o que Eulália sempre usava a seu favor, como é o 

caso da escolha do marido. 

 

 

 Desfecho 



 

A última parte confirma a imagem configurada durante o percurso do conto quando por 

meio do fantástico, o autor confirma o tema da inconstância, como nesse fragmento. 

  “Uma noite (...) viu um singular espetáculo. Primeiramente uma claridade opaca, 

espécie de luz coada por um vidro fosco, vestia o espaço da enseada, fronteiro à janela. 

Nesse 

quadro apareceu-lhe uma figura vaga e transparente, trajada de névoas, toucada de 

reflexos, sem contorno definidos, porque morriam todos no ar. A figura veio até ao 

peitoril da janela de D.Benedita; e de um gesto sonolento, com uma voz de criança, 

disse-lhe estas palavras sem sentido: 

-Casa...não casarás... se casas... casarás... não casarás... e casas... casando... 

  (...) 

Meu nome é Veleidade, concluiu; e, como um suspiro, dispersou-se na noite e no 

silêncio.” (p.158,159) 

 

 

O Espelho 

 

 Situação inicial 

 

- Jacobina, homem de 45 anos e de origem humilde, estava com mais quatro amigos em 

uma casa debatendo sobre a alma, o universo e outros assuntos.Porém ele  mantinha-se 

calado e parecia não estar muito interessado no assunto. Quando um dos presentes exige 

que ele dê sua opinião, Jacobina diz que irá contar um episódio de sua vida.  

Ele pretendia defender sua teoria de que cada pessoa possui duas almas: uma exterior e 

outra interior. 

 

 Conflito 

  

- Um dia sua tia Marcolina o chama para ir até o sítio onde ela morava. Por conta do 

status de seu sobrinho, ela lhe oferece um grande espelho, proveniente da Família Real 

Portuguesa e melhor mobília da casa, e o coloca no quarto destinado a Jacobina. A 

partir de então tudo mudou em sua vida; 



 Clímax 

 

- Em certo momento ele decide olhar o espelho e percebe que a imagem ali refletida 

estava corrompida e difusa, assim como a imagem que ele fazia de si mesmo na 

ausência dos outros; 

Jacobina resolve vestir sua farda e olhar-se no espelho. Dessa vez a imagem refletida 

era nítida e com clareza de detalhes e contornos. Recuperando, assim, a “alma exterior” 

que preenchia sua “alma interior”, Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se 

passaram. 

 

 Desfecho 

Terminado o relato de sua história, Jacobina vai embora e deixa seus amigos em um 

silêncio reflexivo. 

 

 


