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Machado de Assis, retrata D. Benedita com uma idade indefinida entre os trinta e 

poucos anos e os quarenta anos,casada e com dois filhos, de "feições graves e 

juvenilmente graciosas";uma boa pessoa .O marido , desembargador , vive no Pará a 

serviço da província.Ela é retratada como a veleidade em pessoa., o que é mostrada por 

sua atitudes . Ora se mostra afável com D. Maria dos Anjos, mãe de um pretenso de sua 

filha, ora a trata com indiferença extrema que chega as raias da frieza; passa vida 

prometendo ir ao encontro do marido , mas há sempre um pretexto para não ir;escrever 

uma carta para ele, então é um dilema - fica adiando e quando percebe já se passaram 

dias.E quando esta ,noticia que vai fazer algo, os amigos, já não se espantam com nada, 

pois a conhecem mais do que ela a si própria.Promete ir novamente ao encontro do 

marido-vai até a estação comprar as passagens, mas no último momento desiste e 

termina por não ir.Quando a filha, astutamente, lhe apresenta e começa a se relacionar 

com um rapaz da família Andrade, cai logo de amores por ele e considerando um bom 

partido, aprova o casamento da filha, mas logo em seguida passa ver lhe de outro 

modo.A filha vai embora para outra província em função da transferência do marido. 

Esta fica só com o filho. O marido morre sem  vê-la pela última vez. Poucos meses 

depois da viuvez, um comerciante se interessa por ela, pede-a em casamento- mas outro 

dilema: casa ou não casa, lá está ela metida em sua indecisão. Uma noite, ao matutar 

consigo mesma, recebe uma visita que a deixa estarrecida: a veleidade em pessoa viera 

visitá-la. 

 

 

- D. Benedita - Um Retrato - Conto narrado em 3ª pessoa, versa sobre a psicologia 

feminina.  

A personagem é elaborada a partir do sentido do termo veleidade, que, no entanto, só 

será revelado ao leitor nas últimas linhas do conto. A personalidade fugaz da 

protagonista é contaminada pelo vírus da indecisão. Com breves pinceladas, à maneira 

de um pintor, surgem a hesitação, a volubilidade, a inconstância no eterno vai, não vai; 

casa, não casa; viaja, não viaja.  

D. Benedita é lapidada com tamanha perfeição que quase pode ser tocada, pressentida 

pelo leitor em suas pequenas ações. 

Veleidade: esta personagem alegórica define a personalidade da protagonista: mulher de 

vontade fraca, hesitante, inconstante. 

 

É através das ações da personagem de Dona Benedita que Machado de Assis constrói o 

sentimento de veleidade e de ironia na narrativa. A contraposição a esse sentimento de 

inconstância é a filha de Dona Benedita, Eulália, que ao contrário da mãe mostra-se 

firme em todas as suas decisões, muito ativa e perspicaz em suas ações. Apresentam-se, 

assim, estes dois perfis femininos opostos que compõem o humor e o clímax da trama, 

já que esta decorre de forma bem lenta e sem muitas surpresas. A narrativa não perde 

sua essência devido ao estilo adotado pelo autor, que ora ou outra mantém o narrador 



em um papel de diálogo com o leitor, marca registrada de Machado de Assis, 

proporcionando uma leitura agradável. 

 Outro ponto a ressaltar é a figura feminina protagonizando a narrativa, como 

comumente ocorre em suas obras. Por fim, vale ressaltar a personagem alegórica 

Veleidade, a qual vem definir a personalidade da protagonista e que sustentará todo o 

episódio narrado. 

 

 

 

 

 

 

 


