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Escrever é um suicídio branco. 
um consumir-se 
no fogo brando das palavras. 
 
não escrever, um suicídio em branco. 
Um consumar-se sem metáforas  
 

Sérgio de Castro Pinto 
 
 
 

As mulheres não se arriscam no deserto. 
Ao contrário, são prudentes. 
Na morna cela dos corações se 
contentam  
Com o pão bolorento dia a dia. 

 
Louise Bogan 

 
 
 
... [escrever] é uma salvação. 
Salva a alma presa, salva a pessoa que 
se sente inútil, salva o dia que se vive e 
que nunca se entende a menos que se 
escreva. 
Escrever é procurar entender, é procurar 
reproduzir o irreproduzível, é sentir até o 
último fim o sentimento que permaneceria 
apenas vago e sufocador. Escrever é 
também abençoar uma vida que não foi 
abençoada. 

Clarice Lispector 
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ABSTRACT 

  

  

This very research holds a study on following novels A Intrusa (1908), of Júlia 

Lopes de Almeida (1862-1934), and A sucessora (1934), of Maria Carolina 

Nabuco de Araújo (1890-1981). The aim on focus is to analyze 

the corpus proposed, based on structural (narrator, characters and spaces) and 

subjective elements (education, work and family), in order to verify till which 

level these novels can be considered as models of well behaved writing. We 

primarily take for granted that the chosen novels only can be considered well 

behaved beyond their social and historical context, in which both writers were 

necessarily immerged to produce their writing. We come to an end emphasizing 

the importance of Júlia Lopes de Almeida and Carolina Nabuco in the 

constitution of a Brazilian female literature tradition, in which they can easily 

occupy a neat place, not only comparing to their predecessors, otherwise being 

actual pioneers of eighteenth Brazilian belles letters, so distinguished only by its 

patriarchs.  

KEY WORDS: Literature historiography, Canon, A intrusa, Júlia Lopes de 

Almeida, A sucessora, Carolina Nabuco. 

  

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 

  

 

La recherce en question c´est une étude sur les récits A intrusa (1908), de Júlia 

Lopes de Almeida (1862-1934), et A sucessora (1934), de Maria Carolina 

Nabuco de Araújo (1890-1981). L´objectif c´est d´ analyser le corpus proposé à 

partir des éléments structuraux, notamment le narrateur, le personnage et 

l´espace, et thématiques (l´éducation, le travail, la famille), à fin de vérifier  

jusqu´à quel point les romans suggérés peuvent servir  comme  modèles d´ une 

écriture bien sage. On s´appuie sur l´hypothèse que les oeuvres choisies ne 

peuvent être considérées bien sages que sur la superficie du contexte socio-

historique où les deux escrivains  sont plongées et à partir d´où elles ont  

produit leurs écrits.  On finalise en remarquant l´ importance de ces deux 

écrivians, Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco, dans la  formation d´une  

tradition  littéraire des femmes brésiliennes dont  elles peuvent prendre la place 

tantôt de prédécesseurs, tantôt de pionnières des belles lettres au  Brésil du 

XIX siècle, tellement marqué par le patriarcat occidental. 

 

MOTS-CLÉ: Historiographie littéraire, Canon, A intrusa, Júlia Lopes de 

Almeida, A sucessora, Carolina Nabuco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

A pesquisa em apreço é um estudo dos romances A intrusa (1908), de Júlia 

Lopes de Almeida (1862-1934), e A sucessora (1934), de Maria Carolina 

Nabuco de Araújo (1890-1981). O objetivo é analisar o corpus proposto a partir 

dos elementos estruturais (narrador, personagem e espaço) e temáticos 

(educação, trabalho e família)  para verificar até que ponto  os romances em 

pauta podem ser vistos como modelos de uma escrita bem-comportada. 

Partimos da hipótese de que as obras escolhidas podem ser consideradas 

bem-comportadas na franja do contexto sócio-histórico em que ambas as 

escritoras estavam imersas e as produziram. Para tanto, é imprescindível que 

se considerem as injunções histórico-sociais que marcaram o contexto de 

produção das referidas autoras e de suas obras. Finalizamos reiterando a 

importância de Júlia Lopes de Almeida e de Carolina Nabuco na constituição 

de uma tradição literária feminina brasileira na qual elas podem ocupar o lugar  

não somente de predecessoras, mas também de desbravadoras das belas 

letras no Brasil oitocentista, tão marcado pelo patriarcado ocidental. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia Literária, Cânone, A intrusa, Júlia Lopes de 

Almeida, A sucessora, Carolina Nabuco 
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INTRODUÇÃO 

 

Com licença poética  

 

 
Quando nasci um anjo esbelto, 
desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado pra mulher, 
esta espécie ainda envergonhada. 
Aceito os subterfúgios que me cabem, 
sem precisar mentir. 
Não sou feia que não possa casar, 
acho o Rio de Janeiro uma beleza e 
ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 
Mas o que sinto escrevo. 
 
Cumpro a sina. 
Inauguro linhagens, fundo reinos 
— dor não é amargura. 
Minha tristeza não tem pedigree, 
já a minha vontade de alegria, 
sua raiz vai ao meu mil avô. 
Vai ser coxo na vida é maldição pra 
homem. 
Mulher é desdobrável. Eu sou. 

 
Adélia Prado 

 

 

 

Este trabalho surge a partir de uma falta que há muito se fez notar entre 

pesquisadores e pesquisadoras e que tem fomentado uma miríade de outros 

trabalhos no âmbito acadêmico: a ausência de escritoras nas páginas de nossa 

historiografia literária brasileira. Mesmo consideradas nomes importantes em 

sua época, várias escritoras tiveram, paulatinamente, sua produção apagada e 

―esquecida‖, tanto que quase nenhuma consta em nossas obras críticas, 

dicionários e coletâneas que, apesar de serem constantemente reeditadas, não 

são revisadas (MUZART, 2000). Diante desse quadro em que os traços 

deixados por essas mulheres-escritoras não passa(va)m de tênues vestígios de 

sua existência, a crítica literária feminista ensejou um longo trabalho de resgate 

da produção literária feminina, o qual tinha como objetivo primordial retirar do 
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silêncio e do esquecimento essa produção e fazê-la circular1, possibilitando, 

por um lado, que vozes, há muito emudecidas, pudessem reverberar 

novamente e, por outro lado, que pudéssemos reescrever nossa história 

cultural a partir da contribuição de mulheres-escritoras.  

Colocando o literário em primeiro plano como meio de expressar 

interesses vitais alicerçados na vida intelectual, cultural e política de uma época 

ou se preocupando em revisar e/ou subverter ―ideologias correlatas, (...) 

alterando seus vocabulários e métodos para incluir a variável de gênero‖ 

(PERRY, 1997, p.319), o criticismo literário feminista, em sua primeira fase, 

procurou denunciar a misoginia em obras do cânone e, depois, em uma fase 

posterior, a que se chamou ginocriticismo, buscou recuperar e reconstituir uma 

tradição literária feminina olvidada. No Brasil, por exemplo, a crítica literária 

feminista começou a tomar fôlego, no âmbito acadêmico, a partir dos anos 

posteriores à década de setenta do século XX. Alicerçada nos eixos do resgate 

e da revisão, essa vertente crítica empreendeu uma fascinante odisseia: o 

trabalho arqueológico de dar visibilidade a escritoras e obras, especialmente as 

do passado, as quais constituíam (outras ainda permanecem) apenas sombras 

em nossa história literária.  

Inserindo-se, portanto, nessa empresa que visa ao resgate de textos de 

autoria feminina e à construção de uma memória literária feminina brasileira, 

que tem sido, de acordo com Funck (1994, p.22), ―a área melhor explorada e 

de resultados mais marcantes na crítica feminista atual no Brasil‖, a presente 

tese, amalgamando os dois eixos da crítica feminista, o do resgate e o da 

revisão, volta-se para o estudo de A intrusa (1908), de Júlia Lopes de Almeida 

(1862-1934), e de A sucessora (1934), de Carolina Nabuco (1890-1981), duas 

escritoras que passaram a passos largos em nossa historiografia literária. 

Objetivamos apresentar uma resposta para a indagação já presente no título da 

tese: será que a produção literária de Júlia Lopes de Almeida e de Carolina 

                                                 
1
 No cenário brasileiro, merece destaque, na preocupação com a memória cultural e com a 

história literária feminina brasileira, o relevante papel desempenhado pela Editora Mulheres em 
fazer circular, mediante reedições cuidadosas, obras escritas por nossas pioneiras das letras, 
como é, por exemplo, o caso dos três  volumes da antologia de escritoras brasileiras do século 
XIX (cf. MUZART, 2000, 2004 e 2009). 
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Nabuco pode ser vista, de fato, como um exemplo de uma escrita bem-

comportada? Quais os elementos que podem ou não podem corroborar com 

uma afirmação ou com uma negação para tal questionamento? Em sendo bem-

comportada, isso deve ser motivo para a valoração ou para a crítica à produção 

literária de Júlia Lopes de Almeida e de Carolina Nabuco, respectivamente?   

Inicialmente, a escolha do corpus havia recaído apenas sobre a 

produção romanesca desta última escritora que é composta por apenas duas 

obras: A sucessora (1934) e Chama e Cinzas (1947). Entretanto, durante os 

encontros de orientação, ocorreu uma mudança no corpus da tese. Ao invés 

dos dois romances de Carolina Nabuco, conforme proposta inicial, manter-se-ia 

o primeiro e incorporar-se- ia a obra de uma outra escritora: A intrusa (1908), 

de Júlia Lopes de Almeida. A inserção desse romance pode ser justificada, 

primeiro, porque é notório o diálogo entre A intrusa (1908) e A sucessora 

(1934), sobretudo no que tange à temática, já que elas se inserem no que 

Muzart (2002) chama de romances de segunda esposa, ou seja, obras em que 

a protagonista é uma mulher que substitui a primeira esposa falecida. O 

segundo elemento que justifica a incorporação de A intrusa ao corpus da tese é 

o fato de que a comparação de obras escritas por autoras distintas seria mais 

interessante como ponto de reflexão sobre a representação da condição 

feminina na passagem dos oitocentos para os novecentos e sobre a produção 

literária feminina nesse período, oferecendo a possibilidade de confrontar os 

olhares das escritoras a fim de investigar quais seriam as possíveis 

convergências e divergências entre ambas.  

Para tanto, traçamos alguns objetivos. O primeiro é fazer uma leitura dos 

romances A intrusa (1908), de Júlia Lopes de Almeida, e A sucessora (1934), 

de Carolina Nabuco, evidenciando os aspectos temáticos e textuais que 

possam caracterizá-los como exemplares (ou não) de uma escrita bem-

comportada. Em decorrência disso, o segundo objetivo visava descobrir se a 

visão sobre a figura feminina apresentada nestes romances se distancia ou não 

das injunções sociais marcadas pelo domínio do patriarcalismo e recorrentes 

no contexto social onde estas obras foram engendradas. Por fim, o último 

objetivo revestia-se, desde a elaboração do projeto de doutorado, de um 
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caráter acentuadamente político, já que ensejamos contribuir para a construção 

de uma história da literatura brasileira que leve em conta a produção feminina, 

notadamente de escritoras oitocentistas, como as aqui estudadas. 

Com relação ao corpus da pesquisa, devemos ressaltar que, embora 

existam estudos bastante significativos sobre a produção literária de Júlia 

Lopes de Almeida, poucos são os que tomaram como ponto de reflexão o 

romance escolhido neste trabalho. Além disso, a presente tese torna-se 

relevante para os estudos sobre a produção literária feminina de outrora porque 

incorpora um romance de outra autora desconhecida: A sucessora, de Carolina 

Nabuco, sobre quem são escassas as informações, mesmo em páginas da 

internet, o que aponta para a necessidade de (re)descoberta de sua obra. Se 

Júlia Lopes de Almeida já desfruta de uma cidadania literária, apesar de 

incipiente, em nossa República das Letras, Carolina Nabuco ainda permanece 

como uma ausência que precisa ser dirimida, o que esperamos ajudar com o 

presente trabalho, inserindo-nos, assim, entre os pesquisadores e 

pesquisadoras preocupados com a (re)construção de uma memória feminina 

em nossa literatura.           

Em virtude desse objetivo e a fim de atender às exigências do primeiro 

eixo da crítica feminista, o do resgate, o escopo do primeiro capítulo deste 

trabalho foi construir a fortuna crítica de Júlia Lopes de Almeida e Carolina 

Nabuco, apresentando dados de natureza biobibliográfica. Antes, porém, 

esclareçamos que escrever sobre a vida e a obra de escritoras desconhecidas, 

isto é, que não fazem parte dos ilustres imortais de nossa literatura, é um 

trabalho árduo que exige muita paciência e, na maioria das vezes, um faro 

aguçado para poder chegar às fontes, muitas vezes, bastante esparsas e 

esgarçadas pelo tempo, já que, como se não bastasse a ausência da mulher 

nos grandes relatos, o estudioso ou a estudiosa se deparam, geralmente, com 

a carência de traços sobre as mulheres nas fontes que lhes servem como 

estudo (PERROT, 2005).  

Daí a dificuldade em reunir, da melhor maneira possível, dados 

igualmente esparsos e esgarçados pelo tempo. Em um trabalho que vise ao 

resgate de uma autora e de sua obra, é, a nosso ver, imprescindível a reunião 
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de dados biográficos. Não estamos, aqui, defendendo que o estudioso ou a 

estudiosa procure explicar pela biografia aspectos da obra e passe, então, a 

incorrer nos equívocos que tornaram estéril a crítica biográfica nas primeiras 

décadas do século XX. O que defendemos é que os dados biográficos, em 

determinados trabalhos, como, por exemplo, o nosso, revelam-se excelentes 

pontos de partida no processo de compreensão do contexto de produção da 

obra e do contexto histórico-social em que viveu a escritora ou as escritoras a 

serem estudadas.  

Por outro lado, ainda que o apego a dados de natureza biográfica seja 

frágil e, quando aplicado à análise literária, revele-se contraditório, a reunião de 

informações sobre a vida e a obra de determinada autora é imprescindível para 

desfazer equívocos e reparar lacunas em nossa história literária. Pensando 

dessa forma, o primeiro capítulo desta tese é dedicado à reconstituição de 

aspectos da vida de Júlia Lopes de Almeida e de Carolina Nabuco a fim de 

ajudar na compreensão não só da obra delas, mas, sobretudo, da ligação de 

ambas com a literatura, principalmente porque elas escreveram em uma época 

em que, no cenário literário brasileiro, a pena era uma prerrogativa masculina. 

O segundo capítulo é destinado à reflexão sobre a relação entre cânone 

literário e escrita de autoria feminina. Bem mais do que o conjunto de autores 

que representam uma determinada cultura, o cânone literário, a nosso ver, se 

configura como um campo que, não sendo neutro, se caracteriza pela presença 

de relações de força ou de poder e que, devido a essa sua natureza, não pode 

se furtar, no processo de seleção de certos autores e obras, à exclusão de um 

número bem maior de autores e obras, o que, todavia, nunca está explicitado 

nas inúmeras reedições de nossas histórias literárias, que, salvo uma inclusão 

ali, várias exclusões acolá, se mantêm incólumes ao longo do tempo.  

A historiografia literária constitui-se, portanto, em uma instituição que é 

representada por críticos ou por livros, como as histórias literárias, e cujo 

discurso, reiterado há décadas por um compacto conjunto de práticas que 

englobam o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, do ensino, não é 

transparente. O discurso, fomentado pela historiografia literária oficial, assim 

como a produção de qualquer discurso em toda sociedade, é controlado, 
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selecionado, organizado e redistribuído por ―certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade‖ 

(FOUCAULT, 1996, p. 09).  

A historiografia literária mostra-se ser um campo onde se travam lutas 

para ver quem terá ou não o poder de constar sua obra em nossas vitrines 

literárias. Para tanto, constrói-se um discurso que, partindo de bases subjetivas 

e ideológicas, canoniza alguns escritores, execra muitos outros e, por sua vez, 

―não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar‖ 

(FOUCAULT, 1996, p. 10). Nesse sentido, a historiografia literária se configura 

como um campo marcado por manipulações ideológicas que dissipa a marca 

da diferença e que execra toda interpretação que postule algo diferente. Ao 

encobrir textos, autores e/ou autoras que não interessam à ideologia 

dominante, confere-se ―autoridade a certos autores, introduzindo-os e 

cultivando-os no cânone, para que legitimem as políticas vigentes e as 

autoridades que as exercem‖ (KOTHE, 1997, p. 13). 

A historiografia literária torna-se, então, uma arena onde são tramadas e 

travadas lutas pelo poder cujo fim é garantir a legitimação de estruturas 

ideológicas, sociais, políticas e econômicas. Sob o manto da aparente 

inocência, o discurso reiterado em nossas historiografias literárias é produzido 

para impedir que se reconheça que o reexame do cânone é necessário a fim 

de que possamos ―diferenciar aquilo que ingressou nele devido à necessidade 

de ocupar um espaço estratégico, e aquilo que, eventualmente, ainda é capaz 

de se manter após uma releitura crítica‖ (KOTHE, 1997, p. 13). Como não 

aceita a existência de outro discurso, mesmo que reconhecido como dominado, 

o discurso dominante fomenta, então, estratégias que visam calar, silenciar 

qualquer outro discurso que venha de encontro aos seus interesses ou que 

aponte para qualquer possibilidade de um ângulo diferenciado de visão. 

Homogeneizando a diferença, reitera-se um único discurso que, oficialmente 

permitido, é aceito e consagrado nas escolas, na mídia ao mesmo tempo em 

que muitos outros discursos são suprimidos, massacrados, reprimidos.  
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Instâncias que reproduzem o discurso dominante, o cânone, a história 

literária e as historiografias literárias são responsáveis pela consagração de 

uma minoria que é elevada ao status de representante da totalidade cujos 

interesses são, em tese, defendidos por aquela minoria que, de fato, procura 

defender os próprios interesses, perspectivas e privilégios. Essa postura é 

ideológica, pois faz com que outras minorias, desprovidas de instrumento de 

divulgação de outro discurso, assumam como seu o discurso dominante. Ao 

corroborar essa prática, a historiografia literária, veículo, portanto, de 

divulgação do discurso de quem determina o que pode ou não ser público, 

―legitima os vencedores, suprimindo a consciência alternativa. Assim se 

auratiza a injustiça e o privilégio‖ (KOTHE, 1997, p. 147). E, dessa forma, ainda 

de acordo com o referido autor, o leitor não lê o que quer, mas o que tem de 

ler, isto é, obras escolhidas, convenientemente, segundo critérios que não são 

apenas de qualidade artística e que ratificam um mesmo sistema de valores 

cuja natureza excludente sequer chega a ser problematizada. 

No contexto atual do ensino de literatura, pensar nos parâmetros que 

dão sustentação ao cânone tornou-se uma questão a que os pesquisadores 

não podem se furtar. Aspecto candente nos estudos literários contemporâneos, 

a formação do cânone foi, portanto, posta em xeque, já que ela é vista como 

resultante de uma série de manobras das elites do poder. No entanto, devemos 

advertir que pensar nos pressupostos que dão sustentação ao cânone e à 

tradição literária não implica, necessariamente, aceitá-los como verdades 

absolutas, tampouco se deseja, como se poderia erroneamente pensar, propor 

um cânone ou uma tradição novos. Não se almeja, por exemplo, como nos 

quer fazer pensar Perrone-Moisés (1998), excluir um Dante e,  no lugar, 

colocar alguma mulher medieval que porventura tenha conseguido escrever 

alguns versos.  Não é isso o que se reivindica. Essa é uma visão errônea em 

que incorrem os que são contrários à revisão do cânone. O que se espera é 

que, ainda voltando ao mesmo exemplo, da mesma forma que se deu projeção 

a um Dante, passemos a dar projeção a, por exemplo, uma Cristine de Pizan2, 

                                                 
2
 Christine de Pizan (1364-430(?), poetisa e filósofa francesa, ficou conhecida por criticar a 

misoginia presente no meio literário da época e defender o papel das mulheres na sociedade. 
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que, vivendo na Idade Média, foi uma mulher que escreveu bem mais do que 

alguns versos e que, ao contrário do autor da Divina Comédia, foi compelida ao 

purgatório do esquecimento, e a sua obra emblemática A Cidade das Damas 

foi coberta por uma espessa cortina de silêncios.        

O que se propõe é que, respeitando-se o cânone, alarguemos os seus 

horizontes de abrangência para que ele contemple as obras, autores, autoras 

que ficaram de lado e que, há muito, vêm compondo uma romaria de 

esquecidos, excluídos, silenciados. Essa postura não procura negar o cânone, 

mas, por outro lado, também não deixa de reconhecer que ele não é uma 

entidade autônoma, auto-suficiente e, sim, uma instituição comandada por 

grupos segundo interesses próprios, daí por que não podemos esquecer que o 

processo de pertencimento ao universo literário canônico, e principalmente a 

ausência nele, é algo direcionado ideologicamente.  

Procurando atender às exigências do segundo eixo da crítica feminista, o 

da revisão, o terceiro capítulo é dedicado à análise do corpus e está dividido 

em duas secções. Na primeira, tomando-se os elementos estruturais da 

narrativa (sobretudo o narrador, o espaço e a personagem), visamos a 

apresentar uma visão geral sobre as obras a partir da composição estética de 

cada uma. Na segunda secção, considerando-se o que foi apontado no estudo 

imanente realizado na secção anterior, procuramos, mediante a utilização de 

categorias temáticas como educação, trabalho, casamento, maternidade e 

espaço privado, mostrar as intersecções entre A intrusa e A sucessora e 

apontar o lugar destinado ao feminino nos referidos romances.  

Esclareçamos que, ao longo de todo o terceiro capítulo, o princípio que 

nos norteou foi o de que não se pode prescindir do texto literário nos estudos 

sobre literatura, daí por que procuramos apoiar-nos no enfrentamento dos 

textos, antes de mais nada, de forma que, guardadas as devidas proporções, 

                                                                                                                                               
Considerada precursora do feminismo, ela foi a primeira mulher de letras francesa a viver do 
seu trabalho. A sua obra, em verso e prosa, é bastante variada nos gêneros e nos temas 
dentre os quais temos a discussão sobre castidade, casamento, educação dos filhos, viuvez. 
Assim como as autoras estudadas neste trabalho, Christine de Pizan teve sua obra coberta 
pela capa dura do olvido, mas a cortina de silêncio que pairou sobre ela vem sendo rompida, já 
que a sua obra tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores e pesquisadoras (cf. 
CALADO, 2006). 
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pode-se aplicar ao nosso trabalho as seguintes palavras: ―o intuito não foi a 

erudição, mas a interpretação (...). Sempre que me achei habilitado a isso, 

desinteressei-me de qualquer leitura ou pesquisa ulterior‖ (CANDIDO, 1981, 

p.10). A opção que orientou este trabalho foi, portanto, a de nunca partir de 

generalizações diante das quais o texto literário viesse aparecer como simples 

exemplo.  

Ainda no último capítulo, após o estudo dos romances a partir das 

categorias estruturais e temáticas mencionadas, ensaiamos uma resposta à 

indagação enunciada no título do presente trabalho, voltando-nos para a 

reflexão se a escrita desenvolvida por Júlia Lopes de Almeida e Carolina 

Nabuco pode ser vista como bem-comportada. Nas considerações finais, para 

além de ratificar uma resposta afirmativa ou negativa em torno de saber se as 

autoras em comento produziram ou não uma obra bem-comportada, 

procuramos problematizar as implicações possíveis decorrentes do fato de uma 

escritora ou escritoras, como as que escolhemos para estudo, desenvolverem 

uma obra que receba tal insígnia, além de enfatizarmos a relevância de Júlia 

Lopes de Almeida e de Carolina Nabuco como predecessoras, contribuindo 

para que outras mulheres colorissem as páginas da nossa historiografia 

literária com os medos, as angústias, os desejos, as alegrias e as tristezas 

convertidos em matéria literária de altíssima qualidade a partir de uma voz 

autoral feminina.  
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CAPÍTULO I 

 

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E CAROLINA NABUCO: 

VIDAS QUE SE CRUZAM, TRAJETÓRIAS QUE SE CONFUNDEM 

 
 
 
 

Fazendo perguntas aos documentos e 
prestando atenção às respostas, pode-se ter 
o privilégio de auscultar almas mortas e 
avaliar as sociedades por elas habitadas. Se 
rompermos todo contato com mundos 
perdidos, estaremos condenados a um 
presente bidimensional e limitado pelo 
tempo: achataremos nosso próprio mundo. 

 
Robert Darnton  

 

 
 
 

Quando depois de muitos anos o nosso 
olhar se demora nas linhas de um 
manuscrito antigo, é sempre com um 
sentimento de melancolia e de saudade. De 
saudade, sim, ainda mesmo que essas 
linhas tenham sido traçadas por estranha e 
desconhecida mão. 

 
Úrsula Garcia 
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Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco: apontamentos 

biobibliográficos 

 

 

(...) um texto descoberto em um arquivo 
empoeirado não será bom e interessante, 
só porque foi escrito por uma mulher. É bom 
e interessante porque nos permite chegar a 
novas conclusões sobre a tradição literária 
das mulheres, saber mais sobre como as 
mulheres desde sempre enfrentaram seus 
temores, desejos e fantasias e também as 
estratégias que adotaram para se 
expressarem publicamente, apesar de seu 
confinamento ao pessoal e ao privado. 

 
Sigrid Weigel 

 

 

 

Neste capítulo, vamos delinear aspectos concernentes à vida e à obra 

das duas autoras que constituem o escopo da presente tese, fornecendo ao 

leitor apreciações sobre a produção literária de cada uma delas, situando 

cronologicamente cada uma de suas obras e delineando o contexto histórico-

cultural que serviu como pano de fundo para o exercício literário desenvolvido 

por ambas as escritoras. Esclarecido aquilo sobre o qual iremos nos deter 

nesta secção, visualizemos, então, o seguinte cenário: cidade do Rio de 

Janeiro, limiar do século XX.  

Capital cultural, além de centro das decisões políticas e administrativas, 

a cidade do Rio de Janeiro teve o ritmo de sua vida acelerado para 

acompanhar o compasso frenético imposto pelas prementes mudanças sociais, 

políticas e econômicas que estavam redesenhando a paisagem do Brasil 

recém saído do jugo do Império e bastante confiante no futuro promissor que 

se lhe apresentava sob os auspícios da República. Importante entreposto 

comercial e político, a cidade maravilhosa, embora ainda não tivesse recebido 

esse epíteto, ―viu acumular-se no seu interior vastos recursos principalmente 

no comércio e nas finanças, mas derivando já também para as aplicações 
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industriais‖ (SEVCENKO, 2003, p. 39). Completava esse quadro a presença de 

um sólido centro comercial composto pela sede do Banco do Brasil, da maior 

Bolsa de Valores e da maior parte das grandes casas bancárias nacionais e 

estrangeiras. Por outro lado, a situação do Rio de Janeiro tornava-se mais 

privilegiada pelo ―fato de essa cidade constituir o maior centro populacional do 

país, oferecendo às indústrias que ali se instalaram em maior número nesse 

momento o mais amplo mercado de consumo e de mão-de-obra‖ (SEVCENKO, 

2003, p. 39).   

Para fazer jus ao novo status, o de cidade cosmopolita, o Rio de Janeiro 

precisava civilizar-se. Era necessário, então, empreender mudanças na velha 

estrutura urbana da cidade que ainda apresentava contornos coloniais, como 

era o caso de ruelas estreitas, recurvas e em declive, e que sofria, em suas 

áreas pantanosas, com algumas endemias como: febre tifóide, febre amarela, 

impaludismo e varíola. Essa situação criava uma imagem que não era positiva 

para uma cidade cujo futuro era apresentado como auspicioso. Urgia findar 

com a imagem de ―cidade insalubre e insegura, com uma enorme população de 

gente rude plantada bem no seu âmago, vivendo no maior desconforto, 

imundície e promiscuidade, pronta para armar em barricadas as vielas estreitas 

do Centro ao som do primeiro grito de motim‖ (SEVCENKO, 2003, p. 39). Para 

extirpar a imagem sombria, a maior obsessão do governo republicano passou a 

ser a remodelação da cidade com vistas a alinhá-la aos padrões e ao ritmo 

europeus. Dentro do projeto de transfiguração de uma velha cidade, feia e suja, 

foram postas em prática algumas medidas que visavam, sobretudo, à 

demolição de prédios antigos, à abertura de avenidas e à construção de praças 

e jardins. A metamorfose do Rio de Janeiro foi presidida por quatro princípios 

cujo objetivo era acelerar a destruição da velha cidade, completando a 

dissolução da antiga sociedade imperial, e, assim, erguer uma nova estrutura 

urbana:  

 
 
A condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à 
sociedade tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de 
cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da 
sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos grupos 
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populares da área central da cidade, que será praticamente isolada 
para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um 
cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida 
parisiense (SEVCENKO, 2003, p. 43).  

 
 

As transformações na estrutura da cidade do Rio de Janeiro ocorrem no 

governo de Pereira Passos, que comandou um conjunto de ações voltadas 

para a ―expulsão da população humilde da área central da cidade e a 

intensificação da taxa de crescimento urbano‖ (SEVCENKO, 2003, p. 39), o 

que culminou na formação de favelas que também não escaparam das 

investidas dos ―regeneradores‖, paladinos do progresso e da civilização, os 

quais ansiavam por colocar o Rio de Janeiro em consonância com ―os menores 

detalhes do cotidiano do Velho Mundo‖. 

Em um cenário de suntuosidade e de grandiloqüência, a rotina da cidade 

passou a ser marcada por ―uma frenética agitação de carros, charretes e 

pedestres, como se todos quisessem estar em todos os lugares e desfrutar de 

todas as atrações urbanas ao mesmo tempo‖ (SEVCENKO, 2003, p. 53). A 

vida social e cultural, antes restrita à velha boêmia dos cafés, é transferida para 

um ambiente de mais refino e requinte: os clubes e salões, ocupados por ―uma 

fauna inteiramente nova de requintados, de dândis e raffinés, com afetações de 

elegância, num círculo mundano, em que a literatura era cultivada como um 

luxo semelhante àqueles objetos complicados, aos pára-ventos japoneses do 

art nouveau‖ (BRITO BROCA, 1960, p. 20). Esse período de efervescência, 

caracterizado, sobretudo, pela convivência, nem sempre pacífica, entre 

tendências finisseculares e as propostas de vanguarda, irá arrefecer em 1914, 

quando é deflagrada a I Guerra Mundial.  

Entretanto, enquanto isso não acontecia, o que predominou, durante a 

primeira década do século XX, foi o clima de euforia ante as promessas do 

progresso e a crença nele. Foi, portanto, tendo como pano de fundo o cenário 

da Belle Èpoque, que circularam as nossas personagens: Júlia Lopes de 

Almeida e Carolina Nabuco. Duas vidas, um único destino: o de mulher e o de 

escritora. Eis, portanto, o fio tênue que parece ter conduzido a narrativa da vida 
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de Júlia Lopes de Almeida e a de Carolina Nabuco, entrelaçando fatos de uma 

trajetória que se confunde muito mais do que se separa.  

Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida nasceu na Rua do 

Lavradio, nº. 53, esquina da Rua da Revelação, em 24 de setembro de 1862, 

no Rio de Janeiro, onde veio a falecer no dia 30 de maio de 1934. Descendente 

de portugueses, ela foi criada em um lar onde se cultivavam as artes e as 

humanidades. O pai, Valentim José da Silveira Lopes, educador e médico, e a 

mãe, Antonia Adelina do Amaral Pereira, pedagoga e musicista, quando vieram 

para o Brasil, abriram um Colégio de Humanidades.  

Maria Carolina Nabuco de Araújo, por sua vez, nascida no dia 09 de 

fevereiro de 1890 e falecida em 17 de agosto de 1981, era filha de D. Evelina 

Torres Ribeiro Nabuco e de Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo, escritor e 

deputado do Império, além de ter se consagrado como romancista, 

memorialista, biógrafa e mulher de grande cultura e como possuidora de um 

estilo simples e erudito, rico e profundo em conteúdo (SCHUMAHER e BRAZIL, 

2000).  

O verbete dedicado a Júlia Lopes de Almeida no Dicionário Crítico de 

Escritoras Brasileiras (2002a) registra que ela, falecida aos setenta e dois anos 

de idade, deixou uma obra bastante extensa, fruto de uma intensa atividade 

jornalística e literária, que engloba desde romances, contos, crônicas, 

narrativas infantis, artigos até conferências proferidas em algumas notáveis 

associações do Rio de Janeiro da Belle Époque. A ilustre romancista brasileira, 

epíteto que lhe foi dado por um jornal português, ao anunciar a morte da 

escritora, atuou também em vários periódicos, enviando trabalhos assinados, 

em algumas ocasiões, sob a rubrica de Julinto ou de Ecila Worns (COELHO, 

2002). 

Carolina Nabuco também atuou em jornais para os quais escrevia 

narrativas curtas. Algumas delas eram crônicas que tinham o título genérico de 

Opiniões de Eva e foram enviadas, ―com certa regularidade, pelo correio, 

anonimamente, ao vespertino A Notícia, folha dirigida por Oliveira Rocha‖ 

(LACERDA, 2003, p. 126). Apesar da importância desses primeiros escritos 

para a sua formação como escritora, Carolina Nabuco  afirmava, embora 
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participasse de concursos literários, não pensar em ganhar destaque, 

revelando, de certa forma, um comportamento ambíguo que marcou as nossas 

primeiras mulheres-escritoras que se valiam da modéstia, às vezes 

exacerbadamente, na hora em que traziam a lume algum escrito: 

 

 
Não pensava em publicar esses escritos, nem me animava a ver 
meu nome sair em letras de fôrma. Essas primeiras tentativas foram 
feitas em geral concorrendo para concursos de jornal. Ganhei o 
prêmio num desses e o conto foi publicado em O Jornal, que 
pertencia ainda a Renato Lopes, o fundador (sendo adquirido, 
depois, por Assis Chateaubriand para ser o elo inicial dos ―Diários 
Associados‖). O outro conto que mandei para um concurso, 
promovido não me lembro mais em que jornal, não só não ganhou 
nenhum dos três prêmios, como tive o dissabor de ouvir as seguintes 
palavras de Osório Duque Estrada, responsável pelo concurso: ―Os 
demais concorrentes não têm aptidão para as letras‖ (NABUCO, 
2000b, p. 265). 

 
 
 

Ainda que o sucesso como escritora não fosse o que almejasse, 

conforme nos  quer  fazer crer, Carolina Nabuco, desde que nasceu, sentia-se 

compelida à escrita. Em Oito décadas, livro de memórias que integra o seu 

acervo literário, ela afirmou que a vocação pelas letras despontou assim que 

aprendeu a ler e a escrever e revela que a influência do pai, a quem sempre via 

com a pena à mão e a cujo nome sempre esteve atrelada como se fosse uma 

sombra dele próprio, foi bastante decisiva na sua carreira como escritora. Além 

disso, confessa, ainda em Oito décadas, que: 

 
 
(...) entre os vários gêneros literários que tentei nenhum me atraía 
como o da ficção. Nos meus anos de adolescência, na primeira 
década do século, quando não existiam ainda nem cinema nem 
televisão, a juventude tinha de se satisfazer com a leitura de obras 
de ficção (NABUCO, 2000b, p. 264).  

 

 

O gosto pela leitura de obras de ficção fomentou o desejo de escrever 

ficção. Nessa empresa, Carolina Nabuco empreendeu algumas tentativas vãs, 

como ela mesma recorda: 
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Aos quinze anos tentei publicar numa dessas revistas um conto que 
foi rejeitado. Animaram-me, porém, a continuar. Outro que escrevi 
mais tarde foi igualmente rejeitado. 
(...) 
Fiz nova tentativa, num concurso com bons prêmios, aberto pelo 
Jornal do Brasil. Meu querido amigo Rodrigo Mello Franco de 
Andrade fazia parte da banca de julgamento. Sabia que eu 
concorrera e tinha muita vontade de me adivinhar entre os autores, 
mas nem ele, nem ninguém, adivinhou, e meu conto perdeu-se no 
monte dos rejeitados  (NABUCO, 2000b, p. 265). 

 

 

Apesar dos insucessos de início, Carolina Nabuco alimentava o desejo 

de se tornar escritora, este que era, conforme afirma em Oito décadas, a sua 

mais cara ambição desde menina:  

 

 

Só desistirei de ambições literárias se verificar que não tenho mesmo 
talento. Sei que meu cérebro, terreno inculto, é pelo menos boa 
terra, fértil em duas gerações. Só depois de trabalhar para me armar 
de um bom estilo, poderei dizer, se tudo for debalde, que não há 
ouro (NABUCO, 2000b, p. 99). 

 

 

Apesar de reconhecer que ainda lhe faltavam ―experiência e técnica para 

fazer coisa prestável‖, ela, atendendo a uma necessidade de cunho vocacional, 

continuava, na busca pela experiência e pelo aprimoramento da técnica, 

escrevendo, primeiro em inglês e em francês, línguas em que fizera seus 

estudos, e, depois da morte do pai, em português. Para Carolina Nabuco, só 

pertenciam à classe de obras de arte, ou seja, ao que ela considerava como 

verdadeira literatura, a poesia e a ficção. Por isso, ―quando eu contemplava a 

possibilidade de me tornar escritora (...), desejava infinitamente mais aparecer 

como romancista do que como historiadora ou ensaísta‖ (NABUCO, 2000b, p. 

266). Entretanto, a sua estreia no campo das letras deu-se com o lançamento 

de uma biografia: A vida de Joaquim Nabuco (1929). Esta, considerada pela 

própria autora como sendo o seu livro, lhe consumiu oito longos anos de 

intenso labor: 
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É ―meu livro‖ porque foi durante muitos anos o único; o primeiro que 
escrevi e que já vivia em mim desde muito tempo. Nunca tive dúvida 
de que seria o volume mais importante de minha pobre bagagem 
literária, o mais necessário de ser escrito, para mim e para a 
divulgação de fatos ainda esparsos sobre Joaquim Nabuco  
(NABUCO, 2000b, p. 266-267). 

 

 

Acerca da biografia de seu pai, que valeu a Carolina Nabuco o prêmio 

de erudição da Academia Brasileira de Letras, merecem ser registradas as 

seguintes reações3 de escritores e críticos brasileiros sobre a primeira edição 

da referida obra. Alberto de Oliveira, por exemplo, em moção votada na sessão 

de 24 de janeiro de 1929 da Academia Brasileira de Letras, propôs que: 

 

 
(...) a Academia, atendendo ao valor excepcional do livro que acaba 
de ser publicado – A vida de Joaquim Nabuco por Carolina Nabuco 
manifeste à autora deste trabalho o seu aplauso por obra que tanto 
realça as nossas letras e tão digna é de memória de nosso 
inesquecível consórcio e glorioso patrício. 

 

 

Graça Aranha, escritor importante durante a deflagração do Modernismo 

brasileiro, também se pronunciou a favor deste primeiro livro de Carolina 

Nabuco, afirmando que ―Joaquim Nabuco é um assunto privilegiado... Mas em 

nenhum estudo sobre Joaquim Nabuco a fascinação se amplificou e ao mesmo 

tempo se condensou, como no livro maravilhoso que é a história da sua vida 

por sua filha‖. 

Assim como os autores anteriores, Humberto de Campos, membro da 

Academia Brasileira de Letras, no Correio da Manhã, em 14 de fevereiro de 

1929, também assinalou que, trazendo a lume um livro como A vida de 

Joaquim Nabuco, a sua autora estreava no campo das letras já demarcando 

um espaço próprio, pois: ―D. Carolina matriculou-se de súbito nas nossas letras 

eruditas de modo que se pode capitular de triunfal‖.  

                                                 
3
 As opiniões sobre a reação a esta primeira biografia escrita por Carolina Nabuco foram 

retiradas de um encarte que acompanhou a edição, a segunda, que temos do referido livro e 
foram atualizadas, apenas, no que diz respeito à ortografia.   
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Comunga da mesma opinião Affonso Celso, membro da Academia 

Brasileira de Letras, ao afirmar, no Jornal do Brasil de 19 de março de 1929, 

que ―Carolina Nabuco será doravante citada com respeito e admiração por 

quem quer se ocupe das nossas letras‖. Já Paulo Brasil, no Correio Paulistano 

de 19 de março de 1929, e Medeiros de Albuquerque, no Jornal do Comércio 

de 19 de abril de 1929, respectivamente, expressaram-se de igual modo: 

 
 
Procurando deliberadamente apagar-se, mostra uma arte perfeita 
que bem casa com a honestidade de sua narrativa... A vida de 
Joaquim Nabuco que ela acaba de escrever, a par de atestado de 
todas essas qualidades, é um maravilhoso exemplo de bom gosto. 
 
O livro de D. Carolina Nabuco sobre a vida de seu ilustre pai é talvez 
o mais perfeito desse gênero que se tem publicado entre nós... é um 
livro magnífico. 

 

 

As opiniões sobre A vida de Joaquim Nabuco foram feitas ou 

enfatizando a importância dessa biografia no cenário cultural brasileiro, ou 

louvando o estilo de sua autora, como podemos perceber nas palavras de R. 

de C., publicadas n‘O Jornal em 15 de janeiro de 1929: 

 
 
(...) estuda D. Carolina Nabuco toda a grande batalha da abolição, 
em que as armas da mais alta eloqüência venceram a mais 
generosa das causas no Brasil... Mostra, nesse passo da sua obra, 
qualidades excepcionais de narradora. Seu estilo, movido pela 
paixão natural que nos desperta essa campanha de humanidade e 
liberalismo, é de brasa e de mel. O entusiasmo não lhe arrefece, 
porém, o amor à verdade, dom singular que anima as páginas de 
seu livro. 
 
 

Semelhante à opinião anterior é a de Plínio Barreto, que, n‘O Estado de 

São Paulo, em 19 de janeiro de 1929, comparou a capacidade de narrar de 

Carolina Nabuco à capacidade do próprio pai, Joaquim Nabuco, mostrando 

que, além dos laços de sangue, pai e filha também possuíam laços literários 

estreitos: 
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Todas as peripécias da vida romanesca de Nabuco desenrolam-se 
aos nossos olhos esplendidamente evocadas... Hábil como o pai, no 
talento dos retratos e na arte da caracterização, a filha semeou pelo 
livro, como fizera o pai no Estadista do Império, perfis e quadros 
cheios de vida... O meu gosto, tanto admiro o homem e tanto 
simpatizei com sua biografia, era alongar-me ainda no exame deste 
livro delicioso. Mas infelizmente, não posso. Mal me sobra espaço 
para dizer que ele é um manancial de ensinamentos cívicos. 

 

 

As similitudes entre pai e filha no campo da escrita também foram 

realçadas por Evaristo de Moraes no Diário Carioca em 14 de fevereiro de 

1929 que chegou a afirmar: ―Pelo estilo, pelo método, pelo carinho, dir-se-ia a 

continuação de Um Estadista do Império, uma espécie de post-scriptum, 

acrescentado a esta obra monumental‖. Seguindo a mesma linha, Max Fleuiss 

também reiterou, no Jornal do Comércio, em 24 de março de 1929, que esta 

primeira obra de Carolina Nabuco era uma possível continuação da obra do 

próprio pai, já que o ―livro de Carolina Nabuco é uma destas produções 

raríssimas mas que assinalam uma época e revelam uma escritora capaz de 

continuar a magna obra paterna‖.  

Motta Filho, no Correio Paulistano, em 24 de janeiro de 1929, em poucas 

linhas, conclamava todos a lerem a biografia de Joaquim Nabuco, 

demonstrando muito entusiasmo que, parece-nos, foi uma marca nos 

comentários tecidos sobre este livro: ―Leiam os brasileiros este livro. É um livro 

que agrada, que ensina, que enobrece e enche de orgulho todos nós‖. Em 

outros comentários, percebemos que o mérito maior do livro parece ter sido a 

escolha de um vulto importante na história do Brasil como personagem das 

mais de quatrocentas páginas de que se compõe a obra. É o que podemos 

entrever nas palavras de Tristão de Athayde, publicadas em 3 de fevereiro de 

1929 n‘O Jornal: 

 
 

... o papel moral de Joaquim Nabuco, que se eleva em traços 
indeléveis das páginas magistrais desse livro... A autora dispunha de 
um material incomparável.  E utilizou esse material com todo o amor. 
Toda a correspondência de Nabuco, ou pelo menos toda a que 
mereceu vir a lume... foi utilizada com um tato, uma intuição, uma 
compreensão das necessidades do assunto como dificilmente se 
poderia desejar melhor. 
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 Parece ser da mesma opinião João Ribeiro, membro da Academia 

Brasileira de Letras, que, no Jornal do Brasil, de 6 de fevereiro de 1929, fez a 

seguinte afirmação: ―Vê-se que o sangue e o espírito de Nabuco ainda 

continuam, com a mesma força, vida e beleza de sempre‖. Na esteira dos 

elogios a Carolina Nabuco, seguem Fernando de Magalhães e Bricio Filho. O 

primeiro, no Imparcial, em 15 de fevereiro de 1929, escreveu: ―D. Carolina 

Nabuco alcançou uma privilegiada finalidade. O seu livro é Nabuco em pessoa, 

ressurgido nas cartas inéditas, nos pensamentos íntimos, nos discursos de 

propagandas‖. O segundo, em 28 de fevereiro de 1929, nas páginas do Jornal 

do Brasil, fez notar que ―(...) feliz daquele que ao penetrar radioso na 

imortalidade, deixa a terra quem com brilho, amor, carinho, talento e 

patriotismo pode cantar as glórias paternas‖. 

Talvez por retratar a vida de um dos mais importantes personagens da 

história política do Brasil, é que Almeida Magalhães, em 2 de Março de 1929, 

n‘O Estado de São Paulo, asseverou ser A vida de Joaquim Nabuco um livro 

indispensável em qualquer biblioteca do país: ―Esse livro não pode faltar em 

nenhuma estante brasileira, por mais modesta, sob pena de faltar um pedaço, 

talvez o mais lindo pedaço, do Brasil‖. 

Quando não foram tecidos louvores ao fato de ter como personagem 

Joaquim Nabuco, as opiniões sobre sua biografia louvaram o estilo de quem a 

escreveu. É o caso dos dois excertos abaixo. O primeiro escrito, em 6 de 

fevereiro de 1929, n‘O País, por Carlos D. Fernandes; o segundo, em 8 de 

fevereiro do mesmo ano, na Gazeta de Notícias, por Pedro Calmon: 

 

 
Divide-se a obra em quatro partes... I Formação, II Ação, III 
Meditação, IV Radiação Final. Mas só depois de se ler o livro, 
irresistivelmente seduzido pela sábia simplicidade do seu estilo, pelo 
engenho do seu enredo, pela adequação dos seus documentos, é 
que se reflete na propriedade e justeza daquele pórtico necessário. 
 
Num estilo elevado e simples, castiço e terno, aqui veemente e 
moço, acolá sereno e grave como os livros de história que a chama 
da paixão não enrubrece – a vida de Joaquim Nabuco, passa, bela e 
exemplar diante de nossa simpatia, mais parcial ainda que o carinho 
em exagero da escritora.  
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Bem recebida pela crítica, A vida de Joaquim Nabuco foi traduzida em 

1944 para o espanhol, depois publicada em Buenos Aires, e para o inglês pelo 

professor Ronald Hilton da Universidade de Stanford. A boa recepção da crítica 

à biografia de Joaquim Nabuco fez, conforme afirmam Schumaher e Brazil 

(2000), com que o poeta Alberto de Oliveira liderasse um movimento para que 

Carolina Nabuco fosse eleita para a Academia Brasileira de Letras. No entanto, 

a escritora, ―considerando que a academia, nos termos do estatuto, era 

reservada apenas a escritores, não aceitou o convite formalizado pelo poeta‖ 

(SCHUMAHER e BRAZIL, 2000, p. 141). 

A estreia de Júlia Lopes de Almeida no mundo das letras, por sua vez, 

ocorreu em 1881, com a publicação, inicialmente, de uma crônica sobre 

Gemma Cuniberti, atriz italiana que estava no Brasil encenando uma peça 

infantil; e, posteriormente, com a publicação de alguns contos escritos em 

colaboração com sua irmã Adelina Lopes Vieira (1850-?), os quais, publicados 

em 1886, foram reunidos em livro intitulado Contos Infantis, obra que, 

composta por trinta e três contos em verso e vinte e sete em prosa, foi bastante 

utilizada nas escolas públicas primárias e em cujo prólogo à primeira edição as 

autoras fazem uma súmula do que compõe o livro: 

 

 
Os Contos infantis são umas narrações singelas, em que 
procuramos fazer sentir aos pequeninos paixões boas, levando-os 
com amenidades de história a história. 
Alguns episódios podem ser tidos como não naturais; são aqueles 
com que as flores falam e os animais raciocinam; mas isso mesmo o 
fizemos como tática sutil, para tornarmos animais e flores 
compreendidos e estimados pelas criancinhas.  
Assim, todas as histórias são simples; narrações de fatos realizados, 
muitas. Julgamos que quanto mais aproximado for da verdade o 
assunto, mais interesse desperta em quem o lê. D‘esta arte o 
pequeno leitor seguira, entretido, a história de uma menina pobre; de 
uns pombinhos mansos; de uma velha engelhadinha e trêmula; de 
um burrinho trabalhador ou de uma mãe carinhosa, – parecendo-lhe 
ver: na menina pobre, a filha de um vizinho; nos pombos mansos, 
uns que lá vão amiúde ao seu jardim, e aos que quase nunca mais 
fará mal; na velhinha, a sua avó querida; no burrinho trabalhador e 
paciente, o pobre burro magro de um carroceiro bruto; e, finalmente, 
na mãe carinhosa, a sua própria mãe! (ALMEIDA e VIEIRA, 1922, p. 
5-6). 
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Pelo excerto anterior, percebemos, sobretudo na presença do diminutivo 

em termos como pequeninos, criancinhas, engelhadinha, burrinho, um tom 

afetuoso que parece marcar as histórias de que se compõe o referido livro, 

além do caráter didático da obra, o qual irá marcar outras obras de Júlia Lopes 

de Almeida, como é o caso do Livro das noivas (1896) e do Livro das donas e 

donzelas (1906).  

Contos Infantis foi escrito com o objetivo de contribuir para ―a educação 

moral e estética; um desejo que, por ser bem intencionado, nos deve ser 

permitido‖, ou seja, por meios das histórias contadas e dos versos lidos, as 

crianças a quem o livro era dirigido deviam ver ―então com simpatia os que 

sofrem, afeiçoando-se assim à grande família dos infelizes!‖ (ALMEIDA e 

VIEIRA, 1922, p. 06). Em virtude de objetivarem, sobretudo, a educação das 

crianças, é que as histórias e os versos presentes em Contos Infantis, 

semelhantemente aos contos maravilhosos que ensinam moralidade, vêm 

permeados de ―frases bondosas, em que a virtude derrame o seu perfume 

suave, capaz de modificar ímpetos de gênio e indiferença pelo sofrimento 

alheio‖ (ALMEIDA e VIEIRA, 1922, p. 06). Para as autoras, a maior 

recompensa advinda com tal obra seria ―que uma única criança, que nos lerem, 

pratique, imitando um de nossos heróis, uma ação boa, e ficaremos pagas da 

canseira‖ (ALMEIDA e VIEIRA, 1922, p. 06). Na esteira de Contos Infantis, 

Júlia Lopes de Almeida viria a publicar três outros livros dedicados ao público 

infantil e com acentuado caráter didático: Histórias de nossa terra (1907), Era 

uma vez (1917) e A árvore (1916). Este último foi escrito em parceria com 

Afonso Lopes de Almeida e consiste em uma reunião de crônicas e poemas.  

Em 1887, veio a lume o primeiro livro que Júlia Lopes de Almeida 

assinou apenas com o seu nome: Traços e Iluminuras. Reunião de contos 

escritos em ―prosa lírica que incorporava alguns textos publicados 

anteriormente em A semana, jornais do Rio, de São Paulo e de Lisboa‖ 

(TELLES, 1987, p. 438-439), Traços e Iluminuras foi um sucesso de público e 

de crítica, além de apontar para uma pródiga carreira no restrito mundo das 

letras.   
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Em 1891, foi publicado o primeiro romance de Júlia Lopes de Almeida 

sob a forma de folhetim: A família Medeiros. Nas orelhas da recente edição 

desta obra, publicada em 2009, pela Editora Mulheres, o escritor Luiz Ruffato 

(2009) lembra-nos de que, embora tenha sido o primeiro romance escrito por 

Júlia Lopes de Almeida, entre os anos de 1886 e 1888, o fato de ter sido 

publicado apenas entre 16 de outubro e 17 de dezembro de 1891, na Gazeta 

de Notícias do Rio de Janeiro, fez com que A família Medeiros acabasse sendo 

atropelado pelo ritmo da História: ―a Abolição  da escravatura aparentemente 

tornara obsoleto o tema do livro, um sincero libelo anti-escravagista‖. A obra, 

todavia, não deixou de alcançar excelente repercussão quando foi publicada 

em livro, em 1892.    

Romance de transição entre o romantismo e o realismo/naturalismo, 

com ―fortes tons românticos, quase góticos nas histórias enigmáticas de 

assassinatos e segredos a serem decifrados‖, com ―um enredo que envolve 

mistério e perseguições injustas‖ e com acentuado realismo ―nas descrições da 

situação geral de São Paulo‖ (TELLES, 1987, p. 431), A família Medeiros é a 

única obra de Júlia Lopes de Almeida cujo enredo se passa no meio rural: a 

região de Campinas, onde viveu a autora no período dos sete aos vinte e três 

anos, e que, na opinião de Margarida Lopes de Almeida, citada por Luiz Ruffato 

(2009), traz à luz ―a vida do lavrador brasileiro, dos escravos, das sinhás e das 

sinhazinhas, os problemas do campo, o drama das geadas, das secas e das 

enchentes, a tragédia das pestes, dos infelizes atacados de morféia‖.  

A obra conta a história da família Medeiros que é composta pelo Coronel 

Medeiros, senhor escravocrata; sua esposa, que não recebe nome e cuja voz 

não se ouve ao longo da trama; os filhos do coronel: duas filhas e um filho, 

além de Eva, sobrinha do Coronel e o pomo da discórdia entre os Medeiros, já 

que ela, se admirada pelo primo Octávio, era vista com desconfiança pelo tio 

para quem era uma espiã a serviço da causa abolicionista. O enredo apresenta 

o cotidiano rural do interior de São Paulo, em fins do século XIX, dando 

acentuada ênfase à passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado. 

A ação transcorre em Campinas e arredores, e a trama é urdida ―em torno do 

misterioso assassinato do passado que, de algum modo, não se sabe qual, 
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envolve o patriarca dos Medeiros e o irmão, e de revoltas de escravos, fuga de 

quilombolas‖ (TELLES, 2009, p. 16).        

Ainda sobre A família Medeiros, é digno de nota o fato de, quando de 

sua publicação, Guiomar Delfina de Noronha Torrezão (1844-1898), escritora 

portuguesa, ter feito alguns comentários elogiosos, considerando o romance a 

obra prima de Júlia Lopes de Almeida, comparando-o com A cabana do pai 

Tomás (1851/1852), de Harriet Beecher Stowe (1811-1896), e lamentando que, 

tendo sido escrita em uma língua com pouca difusão mundial, a obra da 

escritora brasileira não tenha conseguido a projeção de que era digna.  

Depois de A família Medeiros, vários outros títulos de Júlia Lopes de 

Almeida foram publicados, os quais  garantiram o sucesso e o reconhecimento 

literário  daquela que foi a mais conhecida das escritoras brasileiras 

oitocentistas. Em 1897, por exemplo, ela escreveu o romance A viúva Simões, 

que foi publicado, em folhetim, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e cujo 

enredo está centrado na paixão da protagonista, Ernestina, viúva há quase um 

ano do Comendador Simões,  e da filha, Sara,  pelo mesmo homem, Luciano. 

Em reedição organizada pela Editora Mulheres, em 1999, Peggy 

Sharpe, responsável pela atualização do texto, pela introdução e pelas notas, 

lembra que, para o crítico Wilson Martins, A viúva Simões, dentre os aspectos 

estilísticos que apresenta, destaca-se pela força dramática, pelo estilo brilhante 

e enxuto e pelo perfeito desenvolvimento narrativo, de forma que nesse 

romance, o primeiro de grande monta de Júlia Lopes de Almeida, encontram-se 

imiscuídos, a um só tempo, a elegância e a simplicidade por que tanto prezou 

D. Júlia em suas crônicas nos jornais cariocas e na imprensa produzida por 

mulheres.  Em virtude da contenção, da força dramática e da elegância de 

estilo, A viúva Simões pode ser comparada a uma tragédia clássica, 

oferecendo inegável unidade de espaço e de ação. Recatada e bela, Ernestina, 

a protagonista, apesar do amor da filha Sara, sente-se só, e a paixão 

desenfreada por Luciano, antigo namorado, desencadeará o final trágico de 

que serão vítimas, a um só tempo, mãe e filha.   

Dois anos após a publicação de A viúva Simões, Júlia Lopes de Almeida 

lançou outro livro: Memórias de Marta. Escrita em 1899, esta obra apresenta 
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um enredo simples, permeado de reflexões psicológicas que traçam o percurso 

de superação das animosidades diante das intempéries da vida por parte de 

mãe e filha, batizadas pelo mesmo nome: Marta. Ambas conseguem fazer do 

trabalho remunerado uma forma de emancipação e mudança social. Esta obra, 

inserindo-se na linha da estética realista/naturalista, revela ―o espaço pobre do 

cortiço‖, apresenta ―os ‗tipos‘ que nele habitam (incluindo os imigrantes, os 

negros e os trabalhadores braçais)‖, além de apontar e denunciar ―as 

diferenças entre pobres e ricos, numa clara leitura que critica os desníveis 

sociais e propõe o estudo e o trabalho como rotas de fuga para uma situação 

degradante‖ (SALOMONI, 2005, p. 13).      

Em 1901, foi publicado o romance A falência, cujo enredo está centrado 

em Francisco Teodoro, português que enriqueceu em terras brasileiras 

mediante o comércio exportador, e em Camila, esposa de Teodoro e amante 

do médico Gersávio. O casal mora com uma sobrinha de Camila, que é uma 

moça muito prestativa e atende pelo nome de Nina, e com os quatro filhos: 

duas meninas mais novas, que são gêmeas, uma outra filha, exímia tocadora 

de piano, e o filho, que desperdiça o dinheiro do pai com gastos vultosos.  

Francisco Teodoro, que nunca desconfia das traições da mulher, é levado à 

falência por um corretor e acaba suicidando-se, deixando para a família uma 

única casa que ele colocara em nome de Nina, para a qual as mulheres, 

Camila, as filhas e a sobrinha vão e onde fundam uma comunidade de 

mulheres unidas por um único objetivo: a sobrevivência. Na constituição de 

uma utópica comunidade, desenha-se, em A falência, uma das grandes 

temáticas da obra de Júlia Lopes de Almeida – o trabalho feminino, que 

também é um dos temas do romance A intrusa.  

Tendo, primeiro, circulado, em 1905, como folhetim nas páginas do 

Jornal do Comércio e sido publicado, em livro, em 1908, além de reeditado em 

segunda edição em 1935 e em terceira edição em 1994, A intrusa é 

considerada, ao lado de A falência e A viúva Simões, uma das obras em que 

Júlia Lopes de Almeida alcançou a plena realização literária. O romance narra 

a história de uma protagonista invisível: Alice Galba, moça carente e humilde, 

que vai trabalhar na casa do advogado Argemiro e é incumbida de cuidar não 
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só da casa como da filha do patrão: Maria da Glória. Como Argemiro é viúvo e 

prometera à esposa, no leito de morte, não esquecê-la, ele contrata os serviços 

domésticos de Alice, mas impõe-lhe uma condição: jamais se verem. Mesmo 

se mantendo invisível, a protagonista conseguirá conquistar o coração de 

Argemiro, ao final da trama, devido à eficiência dos serviços prestados, e 

passar da condição de governanta à dona da casa e do coração do patrão. O 

trabalho feminino, em A intrusa, aparece como uma forma lícita de superação 

das dificuldades financeiras, de garantia da sobrevivência e de ascensão 

social, conforme mostraremos no terceiro capítulo desta tese.      

 A relevância do trabalho para o sexo feminino é a tônica de mais um 

romance de Júlia Lopes de Almeida: Correio da roça. Publicada em 1913, esta 

obra, em linguagem simples e em forma epistolar, faz ―apologia da vida útil e 

produtiva do campo em relação à vida fútil da cidade‖ (COELHO, 2002b, p. 

311), além de confirmar a separação entre as esferas masculinas e femininas. 

Correio da roça é escrito em cinquenta e oito cartas e/ou bilhetes postais que 

compõem os capítulos que dão forma à obra e nos quais Fernanda, mulher da 

cidade, procura convencer Maria, mulher insatisfeita com a vida no campo, a 

tornar produtiva a Fazenda Remanso, local para o qual foram ela e suas quatro 

filhas, depois de ficar viúva e de ter perdido os bens e o poder aquisitivo. A 

respeito da estrutura formal de Correio da roça, Luiza Lobo faz uma 

percuciente observação: 

 

 
As cartas são um subterfúgio de JLA para apresentar um romance 
didático às leitoras de sua época, recém-iniciadas na prática da 
leitura e na aquisição de informação. A citadina Fernanda acreditava 
na força e no trabalho que as mulheres educadas e estudiosas 
podiam mostrar. Com efeito, os planos de Fernanda tornaram 
Remanso produtiva. Também incluíam diminuir o analfabetismo no 
país, com a criação de uma escola em cada fazenda. Nesse 
aspecto, havia uma insinuação de que as filhas de Maria optassem 
pela profissão de professoras, transmitindo seus conhecimentos em 
tais escolas, em lugar de permanecerem dependentes, como a mãe. 
As cartas de Fernanda mostram que o belo e o prazeroso não 
existem apenas nos centros urbanos, mas também no campo 
(LOBO, 2006, p. 161-162).     
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Nesta obra, que teve seis edições de 1913 até 1933 e cuja última 

reedição foi em 1987, pelo Instituto Nacional do Livro, ―a comunidade de 

mulheres, a ajuda mútua, vence a miséria e o desespero construindo uma vida 

onde não há a ambição do lucro desenfreado mas a vontade de uma vida bela 

e de trabalho significativo‖ (TELLES, 1987, p. 465). Correio da roça compõe o 

projeto de Júlia Lopes de Almeida que, segundo Lobo (2006, p. 162), foi 

chamado por João Luso de o ―apostolado rural, o evangelho da terra, de sua 

riqueza, de sua generosidade, de suas suavidades‖. Além de Correio da roça, 

integram esse apostolado duas outras obras: A árvore (1916) e Jardim Florido 

(1922). Esta última é uma espécie de manual de jardinagem no qual Júlia 

Lopes de Almeida, para quem o jardim mais perfeito deveria seguir o modelo 

inglês, ―planejado e recendendo a odores suaves‖, historia como e onde 

surgiram os jardins, além de ensinar como plantar, quais tipos de solo e de 

adubo escolher, e de apresentar não só uma extensa lista de plantas e flores 

como também um glossário dos termos empregados na prática da jardinagem 

(TELLES, 1987).     

Do mesmo ano de publicação de Correio da roça é o romance-folhetim, 

A silveirinha, que foi publicado em livro no ano seguinte, 1914. O romance 

enfoca a vida das famílias abastadas da sociedade carioca e  tem como tema 

central  a luta empreendida pela jovem Silveirinha para converter o marido, um 

ateu.  A silveirinha, cujo subtítulo é crônica de um verão, é um romance 

acentuadamente crítico não só em relação ao clero como também às mulheres 

da alta sociedade, as quais são apresentadas como ―mulheres intrigantes, 

ociosas, (...) que se espezinham mutuamente‖, é uma obra que trata das 

―mulheres e (de) seus amantes, das damas que falam francês e futricam. Mas, 

especialmente, de uma intriga clerical‖ (TELLES, 1987, p. 466). Em introdução 

à reedição de A silveirinha, Sylvia Paixão faz uma síntese crítica sobre este 

romance que merece ser transcrita: 

 

 
Os personagens de A silveirinha transitam sobretudo pelos salões da 
região serrana, e as aventuras por eles vividas nada apresentam de 
extraordinário, mostrando uma ausência de imprevistos, o que torna a 
leitura amena, exigindo pouco do leitor. (...). O romance de Júlia 
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Lopes de Almeida aponta para as hipocrisias geradas pelo fanatismo 
religioso, mostrando as máscaras que ocultam o poder da Igreja, 
engendrado sutilmente no padre sedutor que se aproveita da 
adoração de suas fiéis seguidoras (...). 
A importância dessa narrativa folhetinesca reside justamente em 
perceber quais os sentimentos considerados legítimos ou não, dentro 
da sociedade, e quais as condições vistas como necessárias no 
sentido de produzir e reproduzir a vida no espaço da família 
monogâmica, e no social (PAIXÃO, 1997, p. 12-13).   
 
 

Anterior à publicação de Correio da roça é o romance Cruel amor, que 

veio a lume em 1908 como folhetim nas páginas do Jornal do Comércio e 

depois foi publicado pela Francisco Alves em 1911 e reeditado pela mesma 

editora em 1921 e em 1928. A trama de Cruel amor se passa em uma 

comunidade de pescadores em uma Copacabana ainda não permeada pelas 

opulentas residências, e o enredo é estruturado a partir da narração de duas 

histórias paralelas: a de Ada, que é noiva de Rui e é seduzida pela elegância e 

fortuna de Eduardo; e a de Maria Adelaide, que  acaba sendo morta por 

Flaviano, seu noivo, por ter se apaixonado e fugido com o pescador Marcos.    

Apresentada como livro de contos pelo Dicionário Crítico de Escritoras 

Brasileiras, A isca (1922) é, no entanto, classificada, conforme edição da 

Livraria Leite Ribeiro, publicada em 1922, como um conjunto de novelas: A 

isca, O homem que olha para dentro, O laço azul e O dedo do velho. Todas 

elas são estórias curtas. Naquela que serve como título para a obra, a trama 

gira em torno de duas forças igualmente poderosas: o amor e o dinheiro.   

Homem para quem o amor é apenas um dos produtos de uma transação 

mercantil, Antonio Seixas procura capturar a sua isca: Isabel de Mendonça. O 

que une Antonio a Isabel é, portanto, o interesse material e econômico. Assim 

como outras obras escritas anteriormente à sua, Júlia Lopes de Almeida, em A 

isca, trata do casamento como um contrato social e coloca o dinheiro no cerne 

da trama. Essas mesmas obras, em sua maioria, representam o amor como um 

bálsamo capaz de restaurar o caráter moral perdido e de vencer os interesses 

econômicos no casamento. A isca vem, entretanto, apresentar outro lenitivo: a 

família. Em nome dos laços familiares, e não mais dos sagrados laços do 

matrimônio, Antonio e Isabel, os protagonistas, deixam de lado as rusgas e os 
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dissabores do passado. Essa família, alicerçada nos moldes burgueses, vem 

reconfigurar os papéis do homem e da mulher no ambiente privado. Instaura-

se, a partir daí, uma reorganização das vivências familiares e domésticas: um 

sólido ambiente familiar, um lar acolhedor. Dentro desse  molde familiar, se a 

mulher possuía instintivamente o amor aos filhos e estava naturalmente 

preparada para se dedicar a eles, o homem não era mais apenas o provedor 

do lar. Tornara-se o pai, o chefe da família cuja incumbência maior era zelar 

pela felicidade e bem-estar da esposa e dos filhos. Revestidos dessa função, 

Antonio e Isabel parecem ter encontrado a sua mais alta realização humana. E 

assim, com essa cena familiar, a narrativa encerra-se com sabor de happy end. 

Dentre os gêneros narrativos, ao lado de romances e novelas, Júlia 

Lopes de Almeida também cultivou a crônica e o conto, ganhando, inclusive, 

um concurso literário, promovido pela Gazeta de Notícias. Além de Traços e 

Iluminuras (1887), sobre o qual já falamos antes, ela reuniu seus contos em um 

volume intitulado de Ânsia Eterna (1903/1938), obra da qual fazem parte ―Os 

porcos‖, conto premiado com trinta contos pela Gazeta de Notícias, e que foi 

considerada por Lúcia Miguel-Pereira a melhor das obras escritas por Júlia 

Lopes de Almeida, ou seja, ―aquela em que, sem nada perder de sua 

singeleza, ela aproveitou com mais arte os seus recursos de escritora e deixou 

mais patente a sua sensibilidade‖ (MIGUEL-PERREIRA, 1950, p. 267). O valor 

dessa obra já vem apontado em nota que acompanha a edição de 1938 

publicada pela Editora A noite, do Rio de Janeiro, com algumas modificações 

no conteúdo feitas pela própria Júlia Lopes: 

 
 
 
De há muito esgotadas as primeiras edições desta extraordinária 
coleção de contos, e não cessando a sua procura na livrarias nem os 
pedidos à ilustre autora para a sua re-publicação, resolveu ela, no 
último ano de sua vida (1934), recompor a obra para esta nova 
edição, suprimindo alguns contos e acrescentado outros escritos 
mais tarde. 
Agora, os sucessores de D. Júlia Lopes de Almeida, convencidos de 
que esta coleção reúne algumas das mais belas, mais palpitantes e 
mais comoventes novelas das duas literaturas da nossa língua, 
resolveram confiar a nova edição desta obra à Editora S. A. A. 
NOITE, certos de que prestam um serviço à cultura nacional, ao 
mesmo tempo uma nova homenagem à grande escritora brasileira, 
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que foi, sem dúvida, um dos maiores romancistas da nossa terra 
(ALMEIDA, 1938, p. 03).   

    

A nota acima é-nos interessante por alguns aspectos. Primeiro porque 

acentua a preocupação de Júlia Lopes de Almeida com o processo de criação 

de sua obra. Tanto que a nova edição de Ânsia Eterna foi refundida por ela 

mesma e, como diz o editor, teve alguns contos descartados pela própria 

autora e outros que lhe foram acrescentados. Segundo porque vem ratificar a 

importância da autora na história da literatura brasileira e na cultura nacional, 

apontando-lhe um lugar de destaque entre os imortais que fazem parte de 

nosso panteão literário. Por último, o que, a nosso ver, desponta como o mais 

importante: a aceitação do público que sentia falta da obra da escritora nas 

livrarias e motivou a sua reedição. A relação de Júlia Lopes de Almeida com o 

público leitor da época foi imprescindível não só para a manutenção do 

exercício literário, mas para aquilo que, no século XIX, foi um feito conseguido 

por poucos escritores: não só viver do ofício de escrever, mas também 

conseguir um lugar de reconhecimento literário.   

Quanto às crônicas, além das que escreveu para as páginas do jornal O 

País, no qual, durante mais de trinta anos, assinou uma coluna intitulada de 

―Dois dedos de prosa‖, boa parte foi reunida nos seguintes volumes: Livro das 

noivas (1896), Livro das donas e donzelas (1906) e Eles e elas (1910). Os 

textos presentes na última obra problematizam as relações entre o masculino e 

o feminino, desenhando um quadro social onde ―eles não se comunicam com 

elas‖, trazendo à tona ―enganos e desencontros‖ entre os sexos e analisando, a 

partir de aspectos do cotidiano,―as vaidades, frustrações e hipocrisias de uns e 

de outras‖ (TELLES, 1987, p. 465). Nas outras duas obras, o Livro das noivas e 

o Livro das donas e donzelas, Júlia Lopes de Almeida, dentro de uma tradição 

didática que marcou a produção literária feminina nos oitocentos, está 

preocupada com o bem-estar da mulher brasileira, oferecendo conselhos sobre 

o casamento, os cuidados com as lides domésticas, a higiene pessoal, enfim, 

recomendações sobre assuntos relacionados ao lar, registrando e criticando 

também, sobretudo no Livro das donas e donzelas, as mudanças nos hábitos 

das mulheres brasileiras.   
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Escrito em colaboração com Filinto de Almeida, poeta português e 

esposo de Júlia Lopes de Almeida, A casa verde foi publicada em 1932 pela 

Editora Companhia Nacional, mas, antes, havia saído como folhetim, nas 

páginas do Jornal do Comércio, entre 18 de dezembro de 1898 e 16 de março 

de 1899, sob o pseudônimo de A. Julinto. Antes de falecer, Júlia Lopes de 

Almeida publicou um último romance: Pássaro Tonto (1934), obra em que é 

perceptível um ―certo desânimo, desconforto, e até mesmo uma desistência ou 

afrouxamento da energia e força com que até então conduzira (Júlia Lopes) 

suas batalhas em prol das mulheres‖ (TELLES, 1987, p. 474).    

Da profícua produção de Júlia Lopes de Almeida, devem ser citadas 

ainda as peças teatrais que ela escreveu: A Herança, publicada no Jornal do 

Comércio em 1909; Quem não perdoa, Doidos de Amor e Nos jardins de Saul, 

peças publicadas, conforme informação de Mendonça (2003), em um único 

volume, denominado de Teatro, pela editora Renascença Portuguesa, em 

1917. Merecem menção ainda as seguintes obras de Júlia Lopes de Almeida: 

Jornadas no meu país (1920), Oração a Santa Dorotéia (1923) e Maternidade 

(1925). A primeira é um relato sobre uma viagem que a escritora fez ao sul do 

Brasil entre os idos de 1918. A segunda é a transcrição de uma conferência em 

que se venera a natureza e que foi proferida, no início do século XX, como 

parte das preleções literárias promovidas pela Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. A última é uma obra pacifista que veio a lume nas páginas do Jornal 

do Comércio, entre 19 de agosto de 1924 e 24 de agosto de 1925.  

Assim como Júlia Lopes de Almeida, Carolina Nabuco possui uma obra 

relativamente extensa. Após o lançamento, em 1929, de A vida de Joaquim 

Nabuco, que foi, à época, um êxito, pois foram vendidos, em duas edições, 

mais de quatro mil exemplares, vieram somar a essa ―pobre bagagem literária‖, 

palavras de Carolina Nabuco, outros livros que não biografias: A sucessora 

(1934) e Chama e cinzas (1947). 

Sobre a gênese do primeiro, que foi lançado em 1934 pela Companhia 

Editora Nacional e alcançou, no Brasil, quatro reedições até 1953, além de ter 

sido, segundo Lacerda (2003), editado em Portugal, traduzido, em 1956, para o 

espanhol e, com o título de Il ritratto di Alice Steen, para o italiano, Carolina 
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Nabuco afirmou que, inicialmente, ele foi planejado para ser  um conto que se 

chamaria ―O retrato da primeira esposa‖, mas, aos poucos, foi crescendo até se 

tornar um romance intitulado de A sucessora, cujo enredo, à época, parecia, 

segundo a própria autora, genuíno: 

 
(...) A sucessora é apenas a história de uma obsessão, a da esposa 
pela morta. Contei um caso mais psicológico que real. (...) a minha 
heroinazinha, Marina, desejava que aparecessem manchas na 
imagem imaculada da morta; (...) e desejava, também, através de 
todo o livro, que o fogo destruísse o lar que fora da outra e ao qual 
ela não conseguia adaptar-se (NABUCO, 2000b, p. 269). 

 
 

De acordo com Nabuco (2000b), apesar da boa recepção da crítica que 

tecera alguns artigos elogiosos, A sucessora só alcançou ―boa venda alguns 

anos mais tarde e por um motivo incidental‖: sua semelhança com o romance 

mais falado na época – Rebecca, da escritora inglesa Daphne du Maurier. Este 

livro alcançou um sucesso mundial, quase sem precedentes, e serviu como 

inspiração para um filme magistral: Rebecca, de Alfred Hitchcock. 

Para muitos, Carolina Nabuco havia sido vítima de plágio. Em seu Jornal 

de Crítica (1942), Álvaro Lins teceu algumas considerações sobre o fato de A 

sucessora ter sido plagiada por Daphne du Maurier, colocando a questão como 

uma relação de poder entre escritor de país periférico e escritor de país de 

centro. Neste embate, os escritores brasileiros parecem que sempre foram 

acusados ―de imitar ou de copiar escritor estrangeiro‖ (LINS, 1941, p. 233). 

Essa parece ter sido a situação em que se encontrou Carolina Nabuco ao dizer 

que Rebecca, de Daphne du Maurier, era um plágio de seu romance. No 

entanto, sendo ela uma escritora brasileira, as suas palavras não receberam o 

devido crédito. Se a situação fosse invertida e ela de acusadora passasse a ré, 

―(...) a sra. Carolina Nabuco estaria definitivamente julgada, com todo o rumor 

de uma publicidade gratuita‖ (LINS, 1941, p. 233).  

Discordando das atitudes de reserva e de prudência que envolveram tal 

questão e não querendo deixar que sentimentos patrióticos e nacionalistas 

dessem forma a um debate cuja natureza era, eminentemente, literária, Álvaro 

Lins procurou investigar a questão a partir de ―um exame objetivo e julgamento 
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lúcido e justo‖ (LINS, p. 1941, p. 233), embora sua investigação seja marcada 

por certo teor condescendente, o qual era um traço recorrente na avaliação que 

alguns críticos faziam na maioria das vezes em que emitiam pareceres sobre 

alguma obra de autoria feminina. Apesar dessa ressalva, a opinião de Álvaro 

Lins não deixa de ser pertinente. De acordo com ele, apesar de A sucessora 

ter-lhe causado a impressão de ser ―um magnífico romance incompleto‖, a obra 

era um ―romance psicológico muito fino e muito delicado, de um estudo muito 

bem fixado de sentimentos e paixões difíceis de exprimir literariamente‖ (LINS, 

1941, p. 234), principalmente porque a sua autora parecia possuir certo senso 

crítico para dominar os excessos da emoção, como ela mesma confessa em 

suas memórias. 

 Se o senso crítico permitiu ao romance um equilíbrio e um bom gosto, 

ele impediu uma melhor realização dessa obra cujo tema, enredo e 

personagens podiam ter sofrido certos desdobramentos, o que, na opinião de 

Álvaro Lins, Carolina Nabuco poderia ter consertado em edição posterior. 

Todavia, antes que ela fizesse, Daphne du Maurier o fez; e, assim, dos 

desdobramentos, que poderiam ter sido feitos em A sucessora, nascia 

Rebecca, a mulher inesquecível: 

 

 

E podemos dizer que o seu romance Rebecca é essencialmente A 
sucessora, da sra. Carolina Nabuco; é A sucessora ampliado e 
enxertado. Até mesmo o que parece novo em Rebecca – a solução 
final – se formou de uma sugestão indireta de A sucessora. Apenas, 
onde a sra. Carolina Nabuco prudentemente sugere, através da 
fantasia e da exaltação nervosa de uma personagem, a sra. Daphne 
du Maurier realiza por si mesma (LINS, 1941, p. 234-235). 

 
 

Além das similitudes entre as obras, existe outro aspecto que não pode 

ser esquecido na querela sobre o plágio: Rebecca representa, segundo Lins 

(1941), uma inovação na produção literária da escritora inglesa. Escrevendo, 

antes, obras marcadas por ―enredos sensacionais, embora superficiais, de 

crimes e melodramas‖, Daphne du Maurier, ao publicar Rebecca, mudou 

―violentamente de técnica e de orientação‖, o que foi logo percebido pela 

imprensa e converteu-se em motivo de propaganda para a referida obra. 



46 
 

 

 

Mesmo assim, Rebecca surgia com algumas dissonâncias internas diante das 

quais, argumenta o crítico brasileiro, ―temos a impressão de dois livros 

superpostos‖ (LINS, p. 1941, p. 236). A primeira parte, de cunho psicológico, 

seria mais fiel a A sucessora; a segunda, diferente do romance da escritora 

brasileira, é uma espécie de romance policial cujo desenlace chega a ser 

―absurdo dentro dos processos vulgares‖.   

Se comparados entre si, os dois romances, segundo Álvaro Lins, 

apresentam uma rigorosa ―identidade de tema, de enredo, de personagens, de 

situações, de pormenores, de diálogos, de pequenos acontecimentos, de 

detalhes acidentais‖ (LINS, 1941, p. 237). As duas obras apresentam entre si 

semelhanças estruturais e temáticas. Em ambas, temos uma segunda esposa 

que é obcecada pela presença invisível da primeira esposa, a qual aparece, 

nos dois romances, ―com as mesmas qualidades brilhantes que todos exaltam‖ 

(LINS, 1941, p. 237). Idênticos também são certos personagens ou 

determinadas sequências narrativas: 

 

O segundo casamento de Roberto (ou de Max de Winter) realizou-se 
repentinamente, de um modo pouco comum, e tanto Marina como a 
heroína de Rebecca se desligam de um compromisso. (Marina 
rompe o seu noivado com Miguel, a heroína de Rebecca separa de 
Mrs. Van Hopper ). Segue-se ao casamento uma viagem de núpcias, 
que no romance brasileiro é a Buenos Aires e no romance inglês à 
Itália. O casal volta, depois, para a sua residência (palacete da rua 
Paissandu, em A Sucessora, Manderley em Rebecca) que fora uma 
criação da primeira mulher. A chegada à casa está descrita da 
mesma maneira nos dois livros, mais desenvolvida, apenas em 
Rebecca. Idênticos também são os personagens que Roberto (ou 
Mr. Winter) apresenta à recém-casada. Eis que aparecem o copeiro, 
velho servidor do marido, de fisionomia benevolente; a governanta, 
que a considera como intrusa, que lhe tem rancor por ter vindo tomar 
o lugar da outra. A mesma também, nas linhas gerais, a única irmã 
do marido que vem visitar a nova cunhada, na manhã seguinte: 
representa a família, pois Roberto (Maxim) não tem filhos, pais, ou 
outros irmãos (LINS, 1941, p. 237-38). 

 

 

O drama das personagens Rebecca e Marina é o mesmo nas duas 

obras. Ambas se sentem inadaptadas à nova vida, veem-se como hóspedes 

em uma casa onde os objetos estão dispostos à maneira e ao gosto da 

primeira esposa, não conseguem manter a casa em ordem ou saber como se 
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portar nas reuniões sociais. A aproximação entre os dois romances ocorre 

também entre os diálogos, os quais, se tomados isoladamente, poderiam 

significar pouco; mas, se tomados no conjunto, ―deixam, de modo inapelável, a 

certeza de que uma autora copiou a outra‖ (LINS, 1941, p. 239).  Álvaro Lins, 

certo de que faltou a Daphne du Maurier, ao copiar Carolina Nabuco, engenho 

e arte, afirma que a escritora inglesa produziu uma obra ―da qual o sucesso 

pode tudo fazer, menos transformá-la numa arte literária‖. Por isso, ele 

arremata: 

 

 

(...) nem a escritora inglesa realizou uma obra que tudo perdoa e 
tudo permite, nem enriqueceu Rebecca com idéias originais que a 
justificassem de ter se apropriado de um assunto que não era, aliás, 
tradicional, mas pessoal. Da sra. Daphne du Maurier o que Rebeca 
apresenta são detalhes e uma solução final. Tudo o mais, 
estruturalmente, pertence à sra. Carolina Nabuco. O próprio enxerto 
colocado em Rebecca não constitui um enriquecimento, e sim uma 
deturpação. Os personagens cresceram em extensão, mas nenhum 
cresceu em profundidade; os seus movimentos interiores, o 
mecanismo das suas paixões, os seus sentimentos e caracteres, 
enfim, permanecem tais e quais já haviam sido revelados em A 
sucessora. Cresceram, apenas, exteriormente, como, por exemplo, a 
Júlia de A sucessora que se transformou, em Rebecca, na 
impossível Mrs. Danvers. Os personagens e os episódios tornaram-
se, assim, mais gordos, mas não se tornaram mais poderosos nem 
mais ricos. Tornaram-se, isto sim, inconcebíveis. (Digo inconcebíveis 
não tanto do ponto de vista humano mas  do ponto de vista mesmo 
da arte e da estrutura de Rebecca) (LINS, 1941, p. 240-41).   
 
 

Sobre a questão concernente ao plágio, a escritora brasileira escreveu: 

 

 
Eu havia traduzido o livro para o inglês com esperança de vê-lo 
editado nos Estados Unidos. Esta tradução foi oferecida – sem êxito 
– a várias editoras por uma agência literária de Nova York, a quem 
confiei o manuscrito para esse fim, mediante contrato. Eu havia 
pedido a esse literary agent que tentasse também encontrar-me um 
editor na Inglaterra. Logo que li Rebecca e me inteirei do caso, 
escrevi a esse agente perguntando se havia atendido ao meu pedido 
de encontrar um editor em Londres. Respondeu-me que não. Pouco 
depois, porém, apareceu um artigo no New York Times Book 
Review, ressaltando as coincidências existentes entre Rebecca e A 
sucessora, e o agente então (não creio que no mesmo dia) 
apressou-se em me escrever que, de fato, mandara meu romance a 
seu correspondente inglês, cujo nome me comunicou. Rebecca 
vendeu-se literalmente aos milhões; foi traduzido em muitas línguas 
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e depois explorado num magnífico filme. Embora muitos me 
aconselhassem iniciar processo, eu fiquei plenamente satisfeita em 
ver o plágio ser geralmente proclamado pelos que haviam lido os 
dois livros. Eu fora talvez a primeira pessoa avisada. O informante foi 
meu amigo Bob Winans, um dos raros a quem eu havia mostrado os 
originais e que lera Rebecca no primeiro momento de sua 
publicação. Tive a princípio um grande desgosto, mas veio a 
convicção de que houve realmente plágio. O fato alcançou tal 
repercussão no Brasil, que me consolei perfeitamente e não cogitei 
de processo. Coisas desse gênero são, aliás, extremamente difíceis 
de levar a bom termo. Quando o filme Rebecca chegou ao Brasil, o 
advogado de seus produtores (United Artists), doutor Alberto Torres 
Filho, procurou meu advogado, Bartolomeu Anacleto, para pedir-lhe 
que eu me prestasse a assinar um documento admitindo a 
possibilidade de ter havido mera coincidência. Se me prestasse a 
isso, eu seria compensada com uma quantia que o doutor Torres 
qualificou como ―de ordem patrimonial‖. Não anuí, naturalmente 
(NABUCO, 2000b, p. 140-41).  

 

 

Embora longa, a citação se faz necessária porque retifica um equívoco 

presente no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras (1711–2001), de Nelly 

Novaes Coelho. Nesta obra, está escrito que Carolina Nabuco processou, 

judicialmente, a escritora inglesa, acusando-a de plágio. Como se vê no 

excerto acima, o plágio existiu realmente, mas o processo não. Álvaro Lins, 

crítico brasileiro que, conforme já dissemos, escreveu um artigo sobre a 

existência do plágio, afirmou: ―A sucessora e Rebecca são duas obras 

semelhantes como não creio que se possam encontrar outras em toda a 

história das literaturas‖ (LINS, 1941, p.235). Outra, porém, é a opinião de 

Muzart (2002, p. 136): 

 

 

Pessoalmente, com o objetivo de ver até onde haveria realmente 
plágio ou somente ―inspiração‖, li e reli os dois romances e eis o que 
concluo dessa leitura. A supor-se que o editor inglês tenha dado o 
manuscrito de Carolina Nabuco a Daphne du Maurier, realmente há 
coincidência temática. Mas há tantas diferenças de estilo, de 
linguagem, de motivos que a inspiração ficou muito diluída. Em A 
sucessora, os fantasmas existem na mente da personagem e o 
retrato de Alice a persegue como uma acusação, a de não poder 
igualar-se a ela. A segunda mulher é muito jovem, sem experiência 
em sociedade, coisa que a primeira esbanjava. Nesse ponto a 
coincidência é deveras grande entre os dois romances. Também em 
Rebecca, a nova Mrs. de Winter é absolutamente despreparada para 
suas altas funções. Mas neste romance, há a figura abominável da 
governanta que assusta a moça e que tudo provoca pelo culto que 
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devota à finada. Enquanto que em A sucessora, não há nada disso. 
Tudo é criado pela personagem em seus pensamentos, inspirada 
pelo retrato da morta, pintado por célebre pintor. Em Carolina 
Nabuco, o retrato é que adquire vida, que se torna um fantasma com 
os olhos da mulher retratada a seguirem a jovem segunda esposa, a 
espreitá-la, a julgá-la. 
Talvez nunca se saiba a verdade completa sobre o caso e menos 
ainda agora que as duas escritoras estão mortas. Carolina Nabuco 
faleceu em 1981 e Du Maurier em 1989. 
Um caso que se destina a não ter solução. O que há de certo é que o 
livro da inglesa deu origem ao filme, vendeu milhões de exemplares 
e, até hoje, é muito estudado, quer na Inglaterra quer nos Estados 
Unidos. O da brasileira, entrementes, ficou bem esquecido. 
 

 

Entretanto, Carolina Nabuco não deixou de ver o seu livro chegar às 

telas não do cinema, mas da televisão. A sucessora, anos mais tarde, ganhou 

uma versão para a TV, em uma telenovela da rede Globo.  Exibida entre 

outubro de 1978 e março de 1979 e contando com um elenco de atores e 

atrizes dos mais prestigiados, a novela, cujo título era homônimo ao da obra de 

Carolina Nabuco, trouxe para o horário das 18h00min o clima psicológico 

enigmático e de suspense ao estilo de Alfred Hitchcock, sendo reprisada entre 

1980 e 1981(FERNANDES, 1994). 

 Após a publicação de A sucessora, Carolina Nabuco lançou mais um 

romance: Chama e Cinzas (1947). Este, além de lhe valer um segundo prêmio 

concedido pela Academia Brasileira de Letras, também foi para as telas da 

Rede Globo. Conforme Fernandes (1994), de 7 de setembro de 1987 a 26 de 

março de 1988, era exibida, no horário das 18h00min, a novela Bambolê, cuja 

trama, baseada em Chama e Cinzas, não seguia à risca o enredo do romance 

sobre o qual Carolina Nabuco chegou a afirmar que foi o mais difícil de ser 

escrito, porque faltava a ela substância: ―Fui reunindo fragmentos de diálogos e 

títulos de capítulos, mas essas notas não passavam de lascas espalhadas. 

Lutava com uma grande falta de detalhes‖ (NABUCO, 2000, p. 142). Em Oito 

décadas, Carolina Nabuco registra, da seguinte forma, a maneira como havia 

trabalhado na elaboração de Chama e Cinzas: 

 
 
Estou tecendo o enredo do meu futuro romance ainda sem título. O 
primeiro personagem que ideei e ao qual já estou me afeiçoando é o 
de um banqueiro e homem de negócios de meia-idade. Sua vida 
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financeira e industrial está me saindo parecida com a do barão de 
Mauá e a de Percival Farquhar, o arrojado americano que conheci 
lutando em vão junto do governo Bernardes para, com os milhões 
americanos de que dispunha, estabelecer a indústria metalúrgica 
que engrandeceria o Brasil. Não deixarei meu personagem, o 
Rabelo, lutar em vão. 
Há muito tempo que elaborei o ambiente de família que aparece na 
primeira parte e que tracei o arcabouço dos últimos capítulos, cujo 
eixo é a ida forçada de Nica ao banquete, deixando o marido 
moribundo. 
Estes pontos não constituem ainda enredo. Quero uma rivalidade de 
amor entre as duas irmãs, mas os personagens masculinos ainda 
estão obscuros. Fiz pelo menos doze esquemas de enredo, para 
fixar os personagens Fernando e Evaristo. Enveredei por vários 
caminhos falsos, rasgando muitas páginas. Li a mamãe o rascunho. 
Li-o depois a João de Azevedo Macedo, operado da vista, a quem fui 
fazer companhia várias tardes. Recebi dele algumas sugestões, 
outras de Mariana, que bateu duas cópias na máquina, outras de Jim 
Chermont, que foi o primeiro leitor do original já mais ou menos 
terminado, todas as sugestões foram ótimas (NABUCO, 2000b, p. 
143). 

 

 
A respeito desses dois únicos romances de Carolina Nabuco, escreveu, 

na contra-capa de Chama e Cinzas, Manoel Carlos, novelista de televisão 

brasileiro: 

 

 

Quando escolhi o romance A SUCESSORA, de dona Carolina 
Nabuco, para nele me inspirar e escrever uma história de 126 
capítulos, para a televisão, já contava com o seu sucesso. Nada 
mais fácil do que sentir, lendo o romance, a força de suas 
personagens, a trama coerente e bem elaborada, a firmeza de cada 
um dos ―ganchos‖, ingredientes perfeitos e indispensáveis a uma 
novela. Mas com A SUCESSORA eu tinha ainda mais: tinha 
qualidade literária, aprofundamento psicológico, com algumas 
questões, inclusive, levantadas pela primeira vez na literatura urbana 
brasileira, à época em que o romance foi escrito. 
Agora estou diante de CHAMA E CINZAS, escrito 12 anos depois do 
primeiro, e percebo que estou novamente diante de uma história 
carregada de emoções fortes [...]. Poucos escritores brasileiros 
sabem, tão bem como Dona Carolina, incorporar o leitor aos seus 
cenários, fazendo-o circular entre as personagens e participar de 
suas vidas e emoções cotidianas. CHAMA e CINZAS reaparece nas 
livrarias muito oportunamente, uma vez que continuamos carentes 
de romances bons e, ao mesmo tempo, acessíveis ao leitor comum, 
que gosta de ler (como é hábito dizer) “da primeira à última página, 
sem conseguir parar”. Estes romances que rareiam na nossa 
literatura são os romances fascinantes, empolgantes, vertiginosos. 
Assim é CHAMA E CINZAS de Dona Carolina Nabuco (grifos 
nossos). 
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Escrito em 1947, logo, treze anos após A sucessora e não doze anos 

como disse Manoel Carlos, Chama e Cinzas aborda o ideal de feminilidade que 

dessexualiza a mulher e valoriza a associação romântica do feminino com a 

esfera do lar. Assim como o primeiro romance de Carolina Nabuco, este 

segundo traz uma representação simbólica da mulher como esposa-mãe-dona-

de-casa, valorizando como qualidades femininas a beleza e a submissão ao 

marido. Por outro lado, percebemos, em Chama e Cinzas, o registro de 

práticas de uma sociabilidade mais íntima, isto é, uma valorização do interior 

doméstico, tanto que é na intimidade do lar que as decisões sobre questões do 

espaço público são debatidas e firmadas.  

Se Chama e Cinzas comunga com a ideia patriarcal de que o lugar da 

mulher é no espaço privado, apresentando, a princípio, a esfera privada como 

sinônimo de felicidade, esta obra também mostra que não é só no espaço 

público que pesa a mão do pai, do marido, enfim, do patriarca. Pelo contrário,  

sub-repticiamente, indo de encontro ao sistema ideológico vigente à época, 

Chama e Cinzas reitera que, embora seja vista como alçada das mulheres, a 

esfera privada não pertence totalmente a elas, pois os poderes do pai, como 

afirma Perrot (2006), também são domésticos. 

Tematizando o cotidiano doméstico de mulheres presas à esfera 

perfumada do lar, Chama e Cinzas não pode ser visto apenas como um 

romance que faz apologia à ideologia do patriarcalismo. Isso seria fruto de uma 

leitura que se mostra apressada ou que estaria exigindo de sua autora certo 

engajamento político. Sem romper necessariamente com a sociedade em que 

fora formada, Carolina Nabuco, a nosso ver, neste romance, bem mais do que 

no primeiro, mostra que as lides domésticas atuaram, em alguns casos, como 

forte elemento que inibiu as mulheres de perceberem o quão perniciosa era a 

opressão que sofriam e que, devotadas aos afazeres do lar e aos cuidados 

com o marido e com os filhos, elas eram incapazes de perceber a identidade 

de anjo ou rainha do lar que lhes havia sido imposta.  

Em uma história em que se valorizam os laços familiares, Carolina 

Nabuco, no revés que se avizinha nas páginas de Chama e Cinzas, estava 

mostrando como a casa e o cuidado com a família impediam as mulheres de 
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descobrirem a ―condição feminina‖ desobrigadas de qualquer trabalho 

produtivo. Chama e Cinzas representa, portanto, a esfera privada não só como 

uma espécie de exílio, socialmente aceito, para as mulheres; mas, sobretudo, 

como um lugar de aprendizagem não apenas das prendas domésticas; mas, 

principalmente, do despertar da consciência de si mesmas. Chegar a tomar 

ciência da opressão feminina ante a dominação masculina poderá ter, para 

algumas mulheres, assim como foi para Nica, personagem principal de Chama 

e Cinzas, um gosto amargo, de cinzas. Neste caso, sem romper com as 

estruturas ideológicas da sociedade em que vivia, Carolina Nabuco, assim 

como Júlia Lopes de Almeida, estava denunciando a condição da mulher, um 

ser oprimido por uma sociedade cujos parâmetros são ditados e guiados pelo 

olhar, pela voz e pelos desejos masculinos.    

Simultaneamente à composição do segundo romance, Carolina Nabuco 

escreveu um livro de instrução religiosa, Catecismo historiado – doutrina cristã 

para primeira comunhão (1940), e mais duas biografias: A vida de Virgílio de 

Melo Franco (1962) e Santa Catarina de Sena (1957). Estes dois últimos livros 

―nasceram de uma resolução súbita de minha parte, resultante, em ambos os 

casos, de uma emoção que me pôs logo a pena à mão, deixando por algum 

tempo o romance em que eu trabalhava‖ (NABUCO, 2000b, p. 270).   

A respeito dos motivos que levaram Carolina Nabuco a escrever a 

biografia sobre Santa Catarina de Sena, ela afirma que não foi o fato de ser 

católica, mas, sim, o fato de Santa Catarina de Sena ter sido uma mulher 

extraordinária mesmo se não tivesse sido considerada uma santa. A admiração 

que tinha por esta santa poderia ter levado Carolina Nabuco a se deixar levar 

pela emoção, mas ela lembra que não se deixou guiar por  tal sentimento, pois 

possuía uma ―tendência natural de ver objetivamente as figuras que mais 

admiro‖ (NABUCO, 2000b, p. 271). 

A biografia sobre Virgílio de Mello Franco surgiu como forma de 

enaltecer o valor e pagar um tributo ao amigo que morrera em plena atividade e 

cuja figura humana Carolina Nabuco procurou, embora receasse não ter 

conseguido, colocar sobre o papel. Ao contrário das outras biografias de cujos 

acontecimentos narrados a escritora não participou, os desta terceira biografia 



53 
 

 

 

foram acompanhados por ela, já que havia sido coetânea de Virgílio de Mello 

Franco: 

 

 
A pesquisa para a biografia de Virgílio de Mello Franco foi muito 
diferente. [...] conheci-o bem, estreitamente como são ligadas as 
nossas famílias, tendo sobrinhos em comum com ele. Tive 
necessidade apenas de verificar com maior exatidão fatos que eu 
conhecia por alto. O melhor dessa pesquisa foi a conversa com os 
seus amigos, foram os depoimentos que muitos deles me vieram 
trazer em casa sem esperar que eu os procurasse. Reuni assim – e 
conservo – um grosso maço de entrevistas que já foram uma 
satisfação (NABUCO, 2000b, p. 273). 

 
 

Enquanto escrevia as biografias de Virgílio de Mello Franco e de Santa 

Catarina de Sena, Carolina Nabuco, não abandonando inteiramente a ficção, 

escreveu uma história e outra que foram reunidas no livro O ladrão de guarda-

chuva e dez contos4 (1969). Apesar de escrever contos cujo enredo gira em 

torno de situações triviais, o que faz com que as histórias sejam 

equivocadamente vistas como água-com-açúcar, isto é, banais, de fácil leitura 

e/ou até mesmo sem valor estético, escrevê-los revelou-se uma importante 

atividade para o exercício literário de Carolina Nabuco. A produção de 

narrativas curtas foi imprescindível para que ela mantivesse não só o desejo de 

se tornar escritora, mas, sobretudo, para que fosse se exercitando na arte de 

contar histórias.  

Por outro lado, ainda que a produção de histórias curtas não tenha sido 

responsável pala projeção literária de Carolina Nabuco, a escrita de pequenas 

peças narrativas teve, a nosso ver, outra importância que não pode ser deixada 

de lado: preparar a inserção de Carolina Nabuco no universo da escrita. 

Escrever contos ou crônicas era, portanto, uma forma de ir, paulatinamente, se 

familiarizando no universo da produção literária ficcional que era um território 

predominantemente masculino. Outro aspecto perceptível na contística de 

Carolina Nabuco é que as histórias aparentemente triviais mostram, em um ou 

em outro conto (cf. ―O quadro da exposição‖ ou ―O passado não se apaga‖), a 

                                                 
4
 Embora a capa deste livro registre como título ―O ladrão de guarda-chuva e dez contos‖, na 

folha de rosto do referido livro, o título sofre uma pequena alteração, sendo denominado de ―O 
ladrão de guarda-chuva e dez outras histórias‖.  
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posição marginal a que eram impelidas as mulheres, as quais sofriam com os 

estigmas criados por uma sociedade machista cuja referência sempre fora o 

masculino. Sobre os contos escritos por Carolina Nabuco, Muzart (2009, p. 

225-26) faz as seguintes observações: 

 

 
É notável o talento da escritora como memorialista, mas na ficção, 
na arte do conto particularmente, é preciso destacar a envolvência 
dos que compõem O ladrão de guarda-chuva. A narradora vai 
pintando os caracteres por meio de pequenos e delicados traços. 
(...) 
Os temas na ficção curta de Carolina Nabuco lembraram-me o 
grande contista americano O. Henry, especialista em narrativas 
sobre a vida urbana, com especial foco nas virtudes e mesquinharias 
da classe média.  
(...) Atmosfera é o que encontramos nos contos da própria Carolina 
Nabuco. A escritora cria o ambiente do conto com pequenas 
descrições, cria o enredo e chega, não diria a um suspense, mas à 
surpresa final. 

  
 

Outro livro escrito por Carolina Nabuco foi Visão dos Estados Unidos 

(1953). Reunindo um conjunto de crônicas sobre os Estados Unidos, Carolina 

Nabuco apresenta-nos impressões sobre o país onde ela viveu quando jovem e 

onde seu pai, Joaquim Nabuco, e, posteriormente, seu irmão Maurício Nabuco 

foram embaixadores. Conforme explicado na orelha do referido livro, Carolina 

Nabuco começa falando das relações entre os Estados Unidos e as outras 

nações americanas. Em seguida, em uma espécie de quadro sobre as plagas 

norte-americanas, ela fala da ―polidez do americano que a autora vê 

‗capitalizada‘‖; dos ―aspectos pitorescos da visita anual a Washington feita por 

milhares de pessoas, para as quais ‗conhecer‘ o país é um dever de todos os 

cidadãos‖; do ―interesse especial despertado pelas embaixadas de países 

estrangeiros, inclusive o Brasil‖, das ―impressões sobre a sede (...) das Nações 

Unidas (...)‖; das ―curiosidades da vida literária, destacando-se a influência dos 

best-sellers‖; da ―estranha instituição dos mortuários, verdadeiras casas de 

campo, onde os defuntos permanecem alguns dias (...)‖. Além de registrar as 

impressões sobre Middle-West, ―zona mais característica da mentalidade e do 

gênero de vida do norte-americano‖, sobre Wilde-West e sobre Williamsburg, 
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Carolina Nabuco estuda, em quatro capítulos, a situação da mulher americana 

às voltas com as lides domésticas e com as reuniões de clubes ou associações 

de cunho filantrópico.  

Neste pequeno volume, escrito ―em uma prosa leve, pontilhado de 

poesia‖, Carolina Nabuco deixa-nos um ―expressivo e sincero retrato dos 

Estados Unidos‖, o qual será tomado como pano de fundo de outro livro: 

Retrato dos Estados Unidos à luz de sua Literatura (1967). Este livro, 

pertencente ao gênero crítica literária, reúne, segundo a sua autora, textos 

sobre autores americanos, apontando o que existe de mais típico ou mais 

genuíno nos autores estadunidenses. Sobre essa obra, Muzart (2009, p. 214) 

escreveu: 

 

 
O livro, muito bem escrito e fundamentado, revela, ainda, uma 
excelente leitora com uma fina crítica. Mas é uma história da 
literatura muito pessoal, pois, a todo momento, Carolina Nabuco 
deixa transparecer a sua opinião acerca do autor analisado, do livro 
lido e dos preconceitos vislumbrados. De leitura muito agradável, é 
um dos primeiros livros de história da literatura americana, 
publicados no Brasil. Em pesquisa, antes deste livro, só encontramos 
a Pequena História da Literatura Norte-americana, de autoria de 
Breno da Silveira, de 1943, a História da Literatura Norte-americana, 
de autoria de Thomas H. Dickinson, de 1948 e Literatura americana 
no século XX, de Willard Thorp, de 1965. 
O livro foi escrito com muita simpatia da autora pelo país onde 
passou a sua juventude e do qual sempre guardou as melhores 
lembranças. 

 

 

 Retrato dos Estados Unidos à luz de sua literatura revela-se, a nosso 

ver, interessante porque é um dos poucos exemplares de livros de crítica 

literária escritos por uma mulher. Com exceção de Lúcia Vera Miguel-Pereira 

(1903-1959), único nome que nos vem à memória, neste momento, no Brasil, 

entre as mulheres de tempos pretéritos, parece existirem poucos nomes 

femininos nas incursões pela crítica literária de tempos idos. Felizmente, hoje já 

contamos com algumas renomadas críticas. Se o exercício da escrita literária e 

o seu consequente reconhecimento foram uma via crucis para as mulheres, os 

meandros da crítica literária também parecem ter sido um território selvagem 
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ao qual demoraram a chegar as tintas femininas. Acrescentemos que, se 

carecemos de uma memória e de uma tradição femininas em nossa literatura, 

carentes somos também de uma tradição e de uma memória femininas no 

âmbito da crítica literária.      

Além de ficção, biografia e crítica literária, ainda integram o acervo de 

Carolina Nabuco dois outros livros: Oito décadas (1973) e Meu livro de cozinha 

(1977). Este último apresenta algumas imagens dos hábitos alimentares 

brasileiros no início do século XX e, por isso, pode ser visto como uma obra 

sociológica que evoca lembranças pessoais da autora e na qual vêm à tona 

imagens de jantares, almoços e banquetes de que participaram a autora, seus 

familiares e amigos.  

Meu Livro de Cozinha (1977), de Carolina Nabuco, pode ser visto como 

um registro desta prática elementar, humilde, obstinada, repetida no tempo e 

no espaço, que é a arte de cozinhar. A obra, como está escrito em sua orelha, 

é mais do que a reunião de receitas de pratos raros, quitutes e petiscos. Ele é 

―um verdadeiro ensaio sob a forma ligeira de conselhos e opiniões de uma 

longa experiência sobre o que se poderia chamar ‗a arte de bem receber em 

sua casa‖. Reunindo velhas receitas esquecidas, o livro não só ―ensina a 

preparar os mais sofisticados e internacionais menus‖, sem que eles percam, 

no entanto, pelos condimentos, temperos e outros segredos, a marca brasileira; 

mas também ensina como preparar o arranjo da mesa e seus ornamentos, 

―tudo fazendo parte afinal das misteriosas e sutis combinações da arte de viver 

– o que é muito mais questão de qualidade do que de quantidade‖. Meu livro de 

cozinha consegue fazer com que saber (do latim sapore) e sabor (do latim 

sapere ―ter gosto‖), palavras ligadas pelo mesmo étimo, passem a constituir, a 

um só tempo, entrada e prato principal. Com Meu Livro de Cozinha, Carolina 

Nabuco evoca a tradição literária feminina oitocentista a que se filia Júlia Lopes 

de Almeida quando dedica boa parte de seus escritos à literatura didática, 

voltada para a educação das mulheres burguesas. 

Oito décadas (1973), livro de memórias, espécie de testamento literário, 

reúne, por sua vez, as reminiscências de Carolina Nabuco ao longo de oito 

décadas, uma a menos do que ela própria viveu. Embora procure rememorar 
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tão longo período de sua vida, Carolina Nabuco o faz, segundo Lacerda (2003), 

sem recorrer ao tom nostálgico e saudosista que marca a produção 

memorialística de outras autoras. Compromissada com a reconstrução das oito 

décadas, Carolina Nabuco toma como ponto de partida a década de 1890-

1900, período em que aconteceram fatos muito importantes na política 

brasileira. Em linhas gerais, Francisco de Assis Barbosa (2000), nas orelhas do 

livro, resume muito bem aquilo de que trata a obra: 

 
 
As reminiscências de Carolina Nabuco, ao longo desses oitenta 
anos, começam com as revoltas e guerras civis, o enterro de 
Floriano Peixoto, as lições de francês com a mãe, os estudos na 
Inglaterra, a revelação de Dickens, a descoberta da vocação literária 
com a ajuda de Graça Aranha, a presença paterna no 58 ou em 
Paquetá e depois nos hotéis e legações da Europa, mais tarde nos 
salões das Embaixadas do Brasil em Washington. 
Do período da juventude, anterior à Primeira Guerra Mundial, são as 
lembranças do convívio com Santos Dummont, seu parceiro de tênis 
nas duplas mistas em Petrópolis; no após-guerra, o encontro com 
Paul Claudel, ministro da França no Brasil. A década de 1920 é 
sobretudo a de preparação da biografia paterna (...).  

 

 

Mais do que a simples reunião de velhas memórias, Oito décadas é um 

testemunho de uma época: 

 
 
Carolina fala dos costumes, da evolução da política brasileira e 
personalidades que marcaram um período decisivo na história da 
humanidade: Einstein, Duchamp e a arte abstrata, os avanços na 
medicina, a Segunda Guerra Mundial e muitos outros (SCHUMAHER 
e BRAZIL, 2000, p. 142). 

 
 

Embora constitua o seu testamento literário, ou talvez por causa disso 

mesmo, Oito décadas não traz, conforme nota Lacerda (2003), registro de 

experiências pessoais, não faz menção, por exemplo, à convivência de 

Carolina Nabuco com os irmãos, à temporada dela no colégio ou à existência 

de possíveis namoros. Uma vez passadas as etapas da infância e da 

mocidade, ―assume lugar a escritora adulta e a voz da memorialista, com 

quase oitenta anos de idade, disposta a rememorar e a reapresentar cenários 

do passado em tinta e papel‖ (LACERDA, 2003, p. 128). 
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Por fim, acerca da obra ficcional de Carolina Nabuco, cabe registrarmos, 

aqui, as palavras de Gabriela Mistral, na orelha do livro O ladrão de guarda-

chuvas e outros dez contos (1969): 

 
 
Pocas veces me acarreó  tanta alegría um escritor no metafórico ni 
lírico. Me parece que usted sea el novelista por excelencia que hace 
solamente lo suyo sin recurrir a los géneros colaterales, para dar a 
un texto más valor o volverlo más convincente. Como usted, 
igualmente permeado de experiencia humana e igualmente limpio de 
recursos extraños, escribía sus novelas don Miguel de Unamuno, el 
español, y me lo recuerda usted  también en su saturatón racial

5
.   

 

 

Já a respeito da extensa obra de Júlia Lopes de Almeida, merecem ser 

referenciadas as seguintes palavras de Sharpe (2004): 

 
 
Sua obra tem sido classificada de forma variada na história da crítica 
literária brasileira, mas Júlia Lopes de Almeida deve ser lembrada, 
acima de tudo, como uma ficcionista que cultivava múltiplas formas 
de expressão para ganhar a vida (...). 
Em face de seu talento abrangente e do volume de textos que 
publicou, parece mais sensato dividir-lhe a obra em duas categorias 
distintas: uma, a obra de ficção, em que se incluem os romances, o 
teatro e algumas matérias de natureza imaginosa, como Eles e elas 
e os contos infantis; e, outra, a obra didática, que abrange desde os 
livros infantis educativos, antologias de ensaios pedagógicos – com 
temas tão variados que chegam a versar sobre floricultura e 
jardinagem –, os ensaios e conferências de natureza ufanista, os 
livros de viagens sobre as regiões do Brasil, até a sua obra pacifista 
Maternidade (1926), em que aborda o efeito daninho da violência: o 
egoísmo do homem, que, incapaz de resolver seus conflitos pelo 
diálogo, prefere a luta armada, provocando a destruição maior e 
mais terrível. Há ainda uma grande quantidade de escritos esparsos 
publicados em almanaques e revistas, alguns dos quais vêm sendo 
catalogados pelo neto da escritora, o engenheiro Cláudio Lopes de 
Almeida (SHARPE, 2004, p. 197-198). 

 
 

Em toda a vasta obra, Júlia Lopes de Almeida deixou registrados traços 

de uma importante época de transição da vida brasileira e que, sob 

denominação francesa, recebeu o nome de Belle Époque. Enfim, ela construiu 

                                                 
5
 ―Poucas vezes me trouxe muita alegria um escritor que não é metafórico nem lírico. Parece-

me que você é uma novelista por excelência que faz apenas o de que gosta a fim de dar ao 
texto mais valor ou torná-lo mais convincente. Semelhante a você, igualmente permeado de 
experiência humana e destituído de recursos estranhos, escrevia Miguel de Unamuno, o 
espanhol, a quem você também me lembra‖ (Tradução Livre). 
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um grande painel da sociedade brasileira finissecular, fazendo desfilar em sua 

produção artístico-literária uma galeria de seres marginalizados durante a 

última metade do século XIX e início do século XX (SHARPE, 2004).       

De acordo com Mendonça (2003), Júlia Lopes de Almeida foi uma 

mulher bastante singular em uma época em que a literatura vivia uma crise 

advinda da baixa produção literária e do ínfimo número de leitores. Ela foi uma 

intelectual que se preocupou com a mulher e com a situação desta na 

sociedade e que, desde cedo, dava mostras de sua inclinação pela escrita, em 

um contexto histórico e social no qual as preocupações das mulheres deveriam 

se limitar aos afazeres domésticos. 

Ainda que receosa, Júlia Lopes de Almeida escrevia às escondidas. Em 

O momento literário, ela, lembrando-se dessa época, faz a seguinte declaração 

a João do Rio: 

 

Pois eu em moça fazia versos. Ah! Não imagina com que encanto. 
Era como um prazer proibido. Sentia ao mesmo tempo a delícia de 
os compor e o medo de que acabassem por descobri-los. Fechava-
me no quarto, bem fechada, abria a secretária, estendia pela alvura 
do papel uma porção de rimas. 
De repente, um susto. Alguém batia à porta. E eu com a voz 
embargada, dando volta à chave da secretária: já vai! já vai! A mim 
sempre me parecia que se viessem a saber desses versos em casa, 
viria o mundo abaixo (RIO, 1994, p. 28). 

 

 

Descoberta pela irmã e entregue ao pai, D. Júlia, ao contrário do que 

pensara, não foi punida. O medo de Júlia Lopes de Almeida, ao ser delatada, é 

um aspecto bastante revelador de como era vista a mulher escritora, isto é, 

como um ser que exercia uma atividade ―pouco adequada às mulheres, pois 

estava revestida de uma tremenda coerção social e aquelas que 

transgredissem o padrão deveriam ser vítimas de sua própria vergonha‖ 

(MOREIRA, 2003, p. 77). Essa não foi a sorte de Júlia Lopes de Almeida. Ao 

contrário do que ela imaginara, seu pai, Dr. Valentim José da Silveira Lopes, 

médico e escritor, além de Visconde de São Valentim, não recriminou a filha e 

ainda fez mais, incentivando-a a continuar escrevendo, de forma que a estreia 

dela nas letras se deu em 1881, nas páginas da Gazeta de Campinas.  A partir 
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de então, a futura grande romancista passou a escrever em outros periódicos 

em um dos quais, A Semana, veio a conhecer Filinto de Almeida, de quem se 

tornou esposa em 28 de novembro de 1887.  

Júlia Lopes de Almeida parece ter sido uma mulher de sorte não só 

porque pôde escrever e fazer a sua obra circular; mas, sobretudo, porque 

contou com o apoio do pai e do marido, ―dois homens, numa época em que 

não se abria espaço para a mulher no masculino mundo das letras‖ 

(MENDONÇA, 2003, p. 280). Consciente do papel de coadjuvante da mulher 

na sociedade, é que, talvez por isso, seja perceptível na obra de Júlia Lopes de 

Almeida a luta por mudanças na situação da mulher na sociedade, 

principalmente a busca por alguns direitos, como a instrução.   

Júlia Lopes de Almeida é uma personagem importante em nossas letras 

porque pertence a um grupo de escritoras que foram responsáveis por 

lançarem os alicerces de uma tradição literária feminina em nossa literatura. Se 

bem que, como é evidente, quando ela desponta em nosso cenário literário, 

este já era um espaço que contava com a participação de outras escritoras, 

como: Nísia Floresta (1810-1885), Teresa Margarida da Silva e Orta (1711-

1787?), Maria Firmina dos Reis (1825-1917), Narcisa Amália (1852-1924), para 

citarmos as mais conhecidas. Ao contrário das escritoras oitocentistas, Júlia 

Lopes de Almeida destaca-se de suas congêneres por ter obtido 

reconhecimento da crítica não só brasileira, mas também estrangeira. Como 

exemplo disso, podemos citar uma homenagem prestada a ela por Guiomar 

Torrezão, ilustre escritora portuguesa, que afirmava, nas páginas da A 

Mensageira, do dia 15 de junho de 1899, ser Júlia Lopes de Almeida ―[...] uma 

das mais gloriosas escritoras brasileiras da atualidade‖ (MOREIRA, 2003, p. 

76). 

Mesmo tendo o reconhecimento da crítica e do público, com o qual  

estabeleceu um diálogo profícuo, Júlia Lopes de Almeida não conseguiu se 

livrar dos preconceitos e das barreiras contra as mulheres-escritoras. A vida de 

Júlia Lopes de Almeida foi marcada por um intenso labor entre as lides 

domésticas e a produção de sua obra. Mulher atuante, ela participou de 

diversos jornais e revistas femininas. Em 1919, por exemplo, a escritora, ao 
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lado de Cassilda Martins, foi co-fundadora do periódico Nosso Jornal, além de 

ter feito parte de algumas associações, como a Federação pelo Progresso 

Feminino.               

Filha de família burguesa e descendente da aristocracia nascente, Júlia 

Lopes de Almeida produziu uma obra que ―é marcada pelo compromisso com a 

mulher da classe média, educada, burguesa, idealista e ambiciosa por um 

espaço que a reconheça como cidadã e pessoa‖ (MOREIRA, 2003, p. 78), 

aspectos esses que podem ser inferidos do seguinte comentário escrito, em 

outubro de 1897, por Júlia Lopes de Almeida nas páginas de A Mensageira, 

revista literária dedicada à mulher brasileira: 

 

 

Esta revista, dedicada às mulheres, parece-me dever dirigir-se 
especialmente às mulheres incitando-as ao progresso, ao estudo, à 
reflexão, ao trabalho e a um ideal puro que as nobilite e as 
enriqueça, avolumando os seus dotes naturais. Ensinará que, sendo 
o nosso, um povo pobre, as nossas aptidões podem e devem ser 
aproveitadas em variadas profissões remuneradas e que auxiliem a 
família, sem detrimento do trabalho do homem (A MENSAGEIRA, 
1987, p. 04-05).  

 

 

Granjeando elogios de alguns críticos, como José Veríssimo, ou sendo 

vista indiferente por outros críticos da época, como Sílvio Romero ou Araripe 

Júnior, Júlia Lopes de Almeida, a despeito da indiferença desses últimos e dos 

que se lhes seguiram, como Agripino Grieco, foi aceita em seu tempo e 

desfrutou de popularidade até uma década após a sua morte. O 

reconhecimento e o carinho do público devem ter sido conseguidos graças a 

um ―estilo pessoal, marcando uma fala, particularizando sua visão de mundo, 

comumente usando a primeira pessoa e envolvendo o leitor como alguém bem 

próximo de si (...)‖ (MOREIRA, 2003, p. 80). 

Angariando um público bastante eclético, assim como foi eclética a sua 

obra, Júlia Lopes de Almeida, amada pelos leitores e respeitada por seus 

pares, foi, conforme dissemos antes, recusada para a Academia Brasileira de 

Letras, mas eleita para a Academia Carioca de Letras, onde ocupou a cadeira 



62 
 

 

 

26. Apesar de ter acumulado vários papéis, ela, dentro da ideologia que 

imperava à época, nunca se desvencilhou daquela que era a sua maior função 

– ser mãe: 

 

 

D. Júlia foi a realizadora admirável desse tipo de mulher intelectual 
na qual a relevância do espírito não prejudica as qualidades 
primaciais do coração, provando não existir antagonismo nenhum 
entre a honestidade de uma vida de esposa e de mãe de família e o 
livre exercício da inteligência e do talento (CELSO, 1935, p. 260). 

 

 

O lar dos Almeida não era aconchegante apenas para os familiares, 

mas, também, para os artistas da época, já que congregava uma parte 

significativa da intelectualidade da jovem nação que vinha participar dos serões 

promovidos naquele ―lar de artistas‖, como o denominou João do Rio ao se  

referir à casa de Santa Teresa, moradia dos Almeida. 

Júlia Lopes de Almeida foi uma figura ambivalente que, embora 

comprometida com os valores da sociedade em que vivia e que reiterava a 

domesticidade feminina e a sua devoção ao esposo, aos filhos, enfim, ao lar, 

―promove a metamorfose espiritual das mulheres, porque é na escrita que as 

suas personagens começam a pensar e o simples ato de pensar já prenuncia 

mudanças‖ (MOREIRA, 2003, p. 84). Penetrando na difícil seara da escrita e 

transitando pelos mais variados meandros de uma sociedade machista, 

misógina, Júlia Lopes de Almeida ia levando o olhar perspicaz do feminino a 

partir do qual deixou registrados traços dessa sociedade e do papel que era 

destinado à mulher.    

Incapaz de perquirir nos sutis meandros da psique humana e de ter 

criado personagens mais bem elaborados, esféricos, Júlia Lopes de Almeida 

construiu uma obra marcada pela ―linearidade na trama, não permitindo ao 

leitor se aprofundar, se deslumbrar, na busca, no devaneio, na ânsia dos 

significados mais profundos da existência‖ (MOREIRA, 2003, p. 157). Se sua 

obra não conseguiu adentrar agudamente nos dramas psicológicos e 

existenciais, isso se deveu a um dado cultural: ―as restrições sócio-culturais 
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feitas às mulheres, o rigor que vigorava nos papéis femininos, a pobreza da 

condição feminina e, acima de tudo, a então incipiente literatura brasileira‖ 

(MOREIRA, 2003, p. 157). Como romper com todo esse contexto, se ela 

mesma era fruto deste momento histórico?  

Representando e ratificando, de certa forma, os valores culturais e 

sociais de sua própria classe, ser mulher e escritora não deve ter sido fácil para 

Júlia Lopes de Almeida, apesar do apoio do pai e do marido. E a sua obra, não 

escapando ao registro da sociedade em que foi engendrada, é, talvez, o melhor 

exemplo das barreiras pelas quais a escritora passou para romper com o 

socialmente estabelecido. Eis, aí, possivelmente, o porquê de ela ter escrito 

narrativas que se inserem em uma tradição sentimental que valoriza a 

domesticidade, enquadrando-se ―no rol das escritoras dos serões de família, 

daquelas ‗bandeirantes das letras‘ brasileiras que tinham a aprovação social 

porque reforçavam o status quo, acomodavam os papéis socialmente 

aprovados de esposa, mãe e filha‖ (MOREIRA, 2003, p. 157). Transformar em 

assunto literário os acontecimentos do cotidiano familiar, falar, enfim, daquilo a 

que estavam mais próximas, como o faz D. Júlia, deve ser visto como uma 

alternativa de que se valeram as escritoras para, respondendo aos ataques 

masculinos contrários à presença feminina na esfera pública, mostrar que era 

possível uma conciliação entre o público e o privado. 

Abraçando a profissão de escritora em um tempo cruel, Júlia Lopes de 

Almeida, nascida em uma sociedade que trancafiava as mulheres entre quatro 

paredes e reprimia as suas experiências físicas, psíquicas e sociais, só podia, 

aparentemente, falar do comezinho, das trivialidades do cotidiano doméstico, 

restringindo-se, portanto, aos espaços da casa onde aconteciam as intrigas. 

Ainda assim, esta autora, não saindo completamente da ordem do discurso 

socialmente estabelecido, conseguiu apontar algumas fissuras no sistema 

ideológico vigente à época, como o casamento por interesse, a infelicidade das 

mulheres no matrimônio que são, por exemplo, abordados na novela A isca. 

Claro está que esta não foi a tônica principal do seu discurso ficcional cuja 

mensagem poderia ser resumida assim: ―as mulheres deveriam promover, 

primeiramente, suas famílias e seus maridos, em tudo e por tudo, a primazia do 
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seu existir; caso houvesse alguma sobra de tempo e energia, que fosse 

direcionada para a construção de uma atividade produtiva e remunerativa‖ 

(MOREIRA, 2003, 171).          

Júlia Lopes de Almeida, embora entre os seus leitores tenha havido 

muitos homens, escreve, sobretudo, para um público feminino que não podia 

escapar do seu ―natural e sagrado destino‖ de fêmea: ser mãe e esposa, além 

de ornamento do lar. Entretanto, como já apontado antes, as suas narrativas, 

apesar de aparentemente estarem em conformidade com as ideias vigentes, já 

apontavam para a necessidade de reformulação de ideias cristalizadas sobre o 

papel da mulher na sociedade brasileira oitocentista, ou seja, os textos dela 

foram ―hábeis, souberam negociar com o mundo masculino e com sutileza 

trabalharam a contra ideologia do sistema e ela, a escritora, a mulher, se fez 

aceita no círculo fechado do saber‖ (MOREIRA, 2003, p. 98) e, ao invés de ter 

mostrado apenas o sorriso da sociedade, ela, sub-repticiamente, foi 

apresentando as fissuras existentes nesse sorriso. Esse aspecto faz com que, 

contemporaneamente, a obra de Júlia Lopes de Almeida seja um celeiro para 

infindáveis pesquisas: 

 

 

(...) Júlia Lopes de Almeida oferece-nos a possibilidade de preencher 
mais um vazio na história da literatura brasileira. Com uma releitura 
das múltiplas vozes femininas de sua obra, podemos concretizar 
uma investigação mais aprofundada da mulher como sujeito do seu 
próprio percurso e analisar com mais especificidade o que tem sido 
denominado pela história como ―o feminino‖. Embora esse discurso 
há um século atrás possa parecer-nos mais radical do que hoje, as 
personagens da obra extensa de Júlia Lopes de Almeida chegaram 
intactos ao século XXI, como representações da ausência e da 
presença das mulheres e daquilo que as próprias mulheres têm 
internalizado como sua identidade. As inseguranças, os medos e os 
dilemas daquelas personagens nos lembram que, na luta para mudar 
as relações sociais, políticas e econômicas, temos que (re)pensar o 
sujeito de forma inteiramente nova (SHARPE, 2004, p. 207).  

 

Pertencentes à elite do país, uma era filha de um Visconde e a outra de 

um deputado do Império, Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco foram 

mulheres que, além de unidas pela natureza biológica, se assemelham por 

terem percorrido um difícil caminho na busca por se afirmarem como escritoras, 
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processo esse em que contaram com a ajuda dos pais e do marido, no caso de 

Júlia Lopes de Almeida, pois Carolina Nabuco, vivendo na casa da Rua 

Marquês do Botafogo, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, nunca chegou a 

se casar. Parece que elas se assemelham também por terem, desde cedo, 

sentido a inclinação para a escrita. Se escrever foi, inicialmente, angustiante 

para Júlia Lopes de Almeida, que se sentia como se estivesse cometendo um 

grande crime; para Carolina Nabuco, escrever foi um sonho acalentado desde 

muito cedo, sem que com ele viesse o receio de estar fazendo uma atividade 

proibida ou o desejo pelo sucesso que viria a alcançar com a publicação de 

uma valiosa obra como romancista, memorialista e biógrafa.  

Na realização do sonho de se tornarem mulheres das letras, em um 

contexto onde a caneta era um objeto masculino, tanto Júlia Lopes de Almeida 

quanto Carolina Nabuco tiveram a sorte, o que não aconteceu com outras 

escritoras, suas contemporâneas, de nascerem em famílias nas quais os dotes 

artísticos de ambas puderam ser valorizados sem que o exercício da escrita 

fosse visto como uma atividade subversiva e sem mérito. 

No caso específico de Carolina Nabuco, devemos registrar que a 

presença do pai, sob cuja sombra viveu durante muito tempo, talvez, até 

mesmo, por toda a vida, foi extremamente mais importante do que para Júlia 

Lopes de Almeida. Ao contrário desta, cujo pai foi um incentivador de sua obra 

e o seu papel se resumiu apenas a isso, Carolina Nabuco teve na figura 

paterna a fonte de inspiração não só para escrever como, principalmente, para 

despertar nela o desejo de ser escritora. Conforme está registrado em seu livro 

de memórias, embora o desejo dela pela escrita fosse algo latente, a sua mais 

cara ambição de menina, foi vendo o pai lendo e escrevendo que esse desejo 

aflorou na pequena Carolina: 

 
 
Estou aqui primeiro para agradecer a espontaneidade e a 
unanimidade do vosso gesto e depois para falar-vos de meus livros, 
isto é, de mim mesma. Peço vossa indulgência e procurarei não 
abusar. 
Minha vocação pelas letras apontou, apenas aprendi a ler e a 
escrever. Talvez ela tivesse nascido do exemplo de meu pai, que eu 
naquele tempo sempre via com a pena à mão (NABUCO, 2000b, p. 
264). 
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Lembremos que, apesar de já ter incursionado pela escrita produzindo 

contos e crônicas, Carolina Nabuco só veio a obter sucesso e recepção da 

crítica quando trouxe a lume uma biografia, justamente, sobre seu pai, Joaquim 

Nabuco. A despeito de escrever essa obra ter sido o preenchimento de uma 

lacuna há muito existente em nossas letras, tê-la escrito deve ter sido uma 

estratégia para penetrar no tão hermético mundo das letras. Ainda que 

possamos estar errados, é usando Joaquim Nabuco que Carolina Nabuco, sob 

a insígnia dele, atrai para si os olhares do público e da crítica. Tanto que ela se 

tornou mais conhecida como biógrafa do pai do que como a romancista de A 

sucessora (1934) e de Chama e Cinzas (1947), além de outras biografias que, 

parece, não lograram tanto sucesso quanto a primeira. 

Por essa linha de raciocínio, se não tivesse publicado outros livros, e 

mesmo os tendo escrito, como, de fato, o fez, Carolina Nabuco teria entrado 

para a memória de nossas letras como escritora de um livro só: A vida de 

Joaquim Nabuco, o que, no entanto, não a impediu de cair no esquecimento. A 

biografia que Nabuco fez sobre o pai parece ter sido bem recebida não por 

causa das qualidades literárias de quem a escreveu nem das qualidades 

estéticas da própria obra, que trazia algumas inovações, à época, para o 

gênero biográfico; mas, sim, em virtude da relevância, em nossa história, de 

seu personagem: Joaquim Nabuco, conforme podemos inferir a partir de 

excertos de discursos sobre a recepção crítica da obra em apreço.  

Neste caso, parece ter razão Kothe (1997, p. 94), quando assevera que 

―os textos, que entram no cânone, entram porque se quer, porque é 

conveniente que entrem, porque é preciso preencher um espaço já previsto‖. 

Esta assertiva pode ganhar foros de verdade se lembrarmos que Carolina 

Nabuco já demonstrava ter consciência desse lugar vazio em nossas letras, 

que só seria preenchido quando alguém escrevesse a história de Joaquim 

Nabuco, conforme podemos inferir a partir do excerto abaixo retirado de um 

discurso sobre a história dos livros de Carolina Nabuco, o qual foi proferido, em 

8 de junho de 1969, na Academia Pernambucana de Letras, da qual ela tornou-

se membro correspondente: 
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Anunciei aos oito anos que eu lhe escreveria a vida, como ele estava 
fazendo com a do pai, e um dito meu a esse respeito sobreviveu 
como anedota de família; dessas que os pais contam às visitas. 
Declarei, ao que parece, que na minha narração eu incluiria muitas 
mentiras. 
(...) 
Considerei sempre, porém, que escrever uma biografia de meu pai 
era a minha missão nesta vida; era meu grande dever de filha, mas 
só o deveria fazer quando possuísse um grau de maturidade 
essencial para realizá-lo. Minha mãe e meus irmãos conheciam o 
projeto e concordavam que eu não o devia empreender antes, pelo 
menos, dos vinte e cinco anos (NABUCO, 2000b, p. 264; 266). 

    

 

As afirmações feitas nos parágrafos anteriores não visam obnubilar as 

qualidades de Carolina Nabuco, mas, pelo contrário, acentuar que devido à 

relevância de Joaquim Nabuco, qualquer outro escritor poderia ter-lhe escrito 

uma biografia, se considerarmos, consoante a lição de Kothe (1997), que o 

cânone cria não só espaços a serem preenchidos por determinadas obras, 

como também ele próprio é que determina quais obras preencherão esse vazio 

latente. Sendo filha de figura tão eminente, escrever sobre a vida do pai, para 

uma pessoa que alimentava desde cedo o sonho de ser escritora, era trazer a 

lume, conforme revela a própria autora em suas memórias, o mais necessário 

dos livros que poderia vir a escrever. Talvez esta hipótese seja mais viável do 

que a anterior, mas não a descarta: crescer marcada pela necessidade de ter 

de contribuir para a glorificação do pai deve ter sido extremamente angustiante 

para Carolina Nabuco, que, ainda em seu livro de memórias, dizia não se 

animar em ver seu nome sair em letras de fôrma, porém não conseguiu libertar-

se da sombra do pai da qual pensava ter se afastado quando começou a 

escrever obras ficcionais.             

Reconhecidas, em sua época, como escritoras de valor, Júlia Lopes de 

Almeida e Carolina Nabuco foram agraciadas com prêmios e com o 

reconhecimento do público e da crítica. Apesar das críticas negativas à 

produção de muitas escritoras oitocentistas, ambas, Almeida e Nabuco, 

parecem ter constituído uma exceção, já que a obra delas foi bem recebida 

pelos seus pares e por seus leitores. Ainda sobre esse aspecto, devido à 

extensão de sua obra, bem maior do que a de Carolina Nabuco, Júlia Lopes de 
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Almeida alcançou uma projeção maior do que a conseguida pela autora de A 

sucessora (1934), já que, ao contrário daquela, que sempre quis viver à 

sombra, como algumas de suas próprias personagens, D. Júlia desenvolveu, 

ao longo de sua carreira literária, uma intensa atividade pública, seja como 

colaboradora de variados periódicos, seja como conferencista. Não queremos 

dizer que Carolina Nabuco não tenha tido uma vida pública, mas, apesar de ter 

proferido conferências no Brasil e no exterior, ela não foi uma pessoa tão 

pública como o  foi Júlia Lopes de Almeida.    

Outro aspecto que aproxima a vida dessas escritoras é o fato de que 

ambas poderiam ter feito parte do seleto grupo de escritores da Academia 

Brasileira de Letras, mas não chegaram a ocupar nenhuma de suas cadeiras. A 

primeira foi recusada não por lhe faltarem merecimentos literários e qualidades 

estéticas, mas por ter sido vítima de uma sociedade de mentalidade 

falocêntrica e machista que chegou a, inclusive, justificar a recusa a Júlia 

Lopes de Almeida, e outras coetâneas suas, como Júlia Cortines (1868-1948) e 

Francisca Júlia (1871-1920), que, ao lado da primeira, compunham a tríade das 

Júlias, alegando que ―instituições congêneres em Madrid, Lisboa e Paris não 

possuíam ainda nenhum elemento feminino em seus quadros‖ 

(DESAPARECE..., 1934, s/p). O que poderia ter sido usado como exemplo de 

avanço da casa de Machado de Assis, assim como da nossa elite pensante, foi 

utilizado para ratificar o reacionarismo de nossa intelectualidade. Sobre esse 

aspecto, o acadêmico Lúcio de Mendonça escreveu um artigo pioneiro em que 

deixa explícitos os verdadeiros motivos da exclusão das três Júlias: 

 

 

Na fundação da Academia Brasileira de Letras, era ideia de alguns 
de nós, como Valentim Magalhães e Filinto de Almeida, admitirmos a 
gente do outro sexo; mas a ideia caiu, foi vivamente combatida por 
outros, irredutíveis inimigos das machonas (sic) (...) com a tal 
exclusão, ficamos inibidos de oferecer a espíritos tão finamente 
literários como  o das três Júlias, o cenário em que poderiam brilhar 
a toda luz (MENDONÇA, 1907, p. 249). 
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No caso de Carolina Nabuco, que, ao contrário de Júlia Lopes de 

Almeida, chegou a, de fato, ser indicada, através de moção elaborada por 

Alberto de Oliveira, para uma vaga na Academia Brasileira de Letras, foi a 

própria autora que recusou a indicação em respeito aos estatutos da casa que 

não faziam referências ao ingresso de mulheres em tão nobre instituição. 

Parece que Carolina Nabuco estava deixando claro saber que, naquela 

sociedade em que nascera e em que assistira a muitas transformações, havia 

ainda lugares onde as mulheres não podiam entrar, pois muitos eram os bedéis 

a lhes barrarem o ingresso. E assim a casa do bruxo do Cosme Velho ficaria, 

durante muito tempo, sem uma única presença feminina, embora, 

curiosamente, concedesse prêmios a algumas escritoras, como a própria 

Carolina Nabuco, que foi premiada pela ABL por ter escrito A sucessora e 

Chama e Cinzas. A academia só contaria, então, com a entrada de uma 

personalidade feminina em 1977, quando Raquel de Queiroz foi eleita a 

primeira mulher imortal, e, hoje, conta também, por exemplo, com a presença 

de Nélida Pinõn, que chegou, inclusive, a presidir a casa no biênio de 1996 a 

1998, uma casa que fechara as portas a escritoras do porte de Júlia Lopes de 

Almeida, para citarmos apenas um exemplo.  

No plano da ficção, mais convergindo do que propriamente divergindo, 

Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco escreveram uma obra marcada pela 

valorização do cotidiano da domesticidade e devem ser vistas como integrantes 

de um rol de escritoras a quem devemos reconhecer como pioneiras no campo 

das letras, principalmente porque elas nasceram em uma sociedade que 

passava por mudanças sócio-culturais bastante acentuadas, especialmente no 

que tange à condição feminina. Podemos aplicar a essas autoras o que disse 

Schmidt (1995) das escritoras dos oitocentos: 

 

 
Desafiando o processo de socialização e transgredindo os padrões 
culturais, tais escritoras nos legaram uma tradição de cultura 
feminina que, muito embora desenvolvida dentro da cultura 
dominante, força a abertura de um espaço dialógico de tensões e 
contrastes que desequilibra as representações simbólicas 
congeladas pelo ponto de vista masculino. O feminino como 
passividade e conformidade dramatizado na ―estética da renúncia‖, 
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na ―temática da invisibilidade e do silêncio‖ ou na ―poética do 
abandono‖ se desdobra na prática representacional de resistência do 
sujeito consciente que estilhaça o discurso das exclusões, para 
lançar a pergunta impensada: o que acontece quando o objeto 
começa a falar? (SCHMIDT, 1995, p. 187). 

 

   

No entanto, se Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco ofereceram 

respostas para aquela pergunta, ou melhor, se elas foram esse objeto que 

começou a falar, parece que o fio que melhor as une seja o silêncio que pairou 

sobre elas e sobre suas obras. Se a primeira já conta com alguns estudos de 

fôlego, inclusive escritos por estudiosos de universidades do exterior, e se sua 

obra vem sendo reeditada; a segunda ainda está trancafiada atrás das duras 

portas do olvido e sua obra também está por ser completamente estudada, 

razão por que se justifica o presente estudo cujo objetivo principal é analisar, 

comparativamente, A intrusa (1908), de Júlia Lopes de Almeida, e A sucessora 

(1934), de Carolina Nabuco. Antes, porém, é preciso que reflitamos sobre 

alguns aspectos que marcaram a trajetória da escrita de autoria feminina no 

Brasil a fim de pensarmos como as autoras aqui estudadas podem ser 

inseridas em tal trajetória.  
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CAPÍTULO II 

 

HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA E ESCRITA DE AUTORIA 

FEMININA: REVISITANDO UMA “VELHA” QUESTÃO 

 

 
Há muito persigo a memória que resiste às 
imposições da história. Se a história tem 
regras, a memória contraria regras e 
imposições históricas. A memória é o lugar 
da liberdade. 

 
Nélida Piñon 
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Cânone Literário e Escrita de Autoria Feminina: Trajetória de 

Silêncios e Resistências 

 
 
Olha! 
Levanta agora a pálpebra descida 
E o segundo desvenda enfim do teu olhar! 
Fala! 
Descerra a boca há tanto tempo 
emudecida. 
Deixa o segredo enfim da palavra escapar! 

 
Júlia Cortines 

 

 

 

Como objetivamos mostrar ao longo deste capítulo, quando Júlia Lopes 

de Almeida e Carolina Nabuco começaram a publicar os seus escritos, elas 

estavam adentrando em um espaço onde a presença feminina não era bem-

vinda, aparecia timidamente, a agradecer as concessões que lhe eram feitas 

por escritores e críticos, os quais, embora elogiassem as mulheres que 

escreviam, eram reticentes quanto a  aceitarem-nas como escritoras. Os 

prefácios, os prólogos, as notas introdutórias ou as dedicatórias presentes em 

muitas obras de escritoras oitocentistas atestam como as mulheres-escritoras 

tinham consciência do que estavam cometendo ao publicarem seus escritos. 

Nas entrelinhas dos paratextos de autoria feminina, desenham-se, segundo 

Muzart (1990), estratégias discursivas, como as formas de modéstia ou a 

expressão, muitas vezes excessiva, de humildade, por meio das quais as 

mulheres-escritoras pediam desculpas por ousarem escrever, assumindo uma 

postura que demonstrava que elas sabiam qual era, de fato, o seu lugar, 

conforme podemos depreender do prólogo ao romance Úrsula, de  Maria 

Firmina dos Reis (1825-1917):  

 

 
Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que 
passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de 
outros, e ainda assim o dou a lume. 
Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio 
de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma 
mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e 
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conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e 
que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a 
língua de seu pais, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase 
nulo. 
Então por que o publicas? perguntará o leitor. 
Como uma tentativa, e mais ainda, por este amor materno, que não 
tem limites, que tudo desculpa – os defeitos, os achaques, as 
deformidades do filho – e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele toda 
a parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. 
(…) 
Deixai pois que a minha ÚRSULA, tímida e acanhada, sem dotes da 
natureza, nem enfeites e louçanias, caminhe entre vós (REIS, 2004, 
p. 13-14). 
 

  
A pautarmo-nos pelo prólogo acima, o cenário em que Júlia Lopes de 

Almeida e Carolina Nabuco circularam, para se afirmarem como escritoras, foi 

marcado pelo desprezo sistemático à contribuição da mulher-escritora, política 

essa que constitui uma das marcas indeléveis no processo de formação do 

nosso cânone literário. A política de exclusão, no campo literário, já está 

incrustada na própria palavra cânone. Originária do grego Kánon, através do 

latim cânon, ela significava regra. Depois, passou a adquirir o sentido 

específico de um conjunto de textos autorizados e modelares que eram escritos 

por autores – quase nunca por autoras – reconhecidos como mestres 

(PERRONE-MOISÉS, 1998).  

De origem religiosa, o termo cânone é, portanto, empregado a certos 

textos e autores que assumem caráter paradigmático e, considerados os 

píncaros do ―espírito nacional‖, são recolhidos em um ―panteão dos imortais‖. 

Nesse processo, qualquer interpretação que postule algo diverso do cânone 

tende a ser rechaçada. Por isso,  escrita e saber estão relacionados ao poder e 

são usados como formas de exclusão de determinadas vozes que tentem 

ecoar algum som em meio ao silêncio que é imposto para que se mantenha a 

ordem social em uma sociedade de base patriarcal, machista e sexista 

(TELES, 2002). 

 No entanto, o discurso hegemônico do patriarcado não conseguiu 

abafar algumas dessas vozes, principalmente a de determinadas mulheres que 

não estavam contentes em serem rotuladas de o segundo sexo. Em virtude, 

dentre outros fatores, das tentativas de subversão à ordem do pai, a integração 
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de mulheres-escritoras ao universo da escrita foi marcada por uma trajetória 

bastante dolorosa, principalmente porque escrita e saber, além de serem 

usados como forma de dominação, ―ao descreverem modos de socialização, 

papéis sociais e até mesmo sentimentos esperados em determinadas 

situações‖ (TELLES, 2002, p. 402), eram tidas como ferramentas exclusivas do 

espaço masculino e, a serviço do discurso do patriarcalismo, foram usadas 

como instrumento para calar determinadas vozes que se negaram à 

subordinação. 

Entre as vozes ―subversivas‖, estão as das mulheres-escritoras às quais, 

durante muito tempo, foram negadas a autonomia e a subjetividade 

necessárias à criação. Ou seja, dentro do cenário literário, a escrita produzida 

por mulheres teve – e continua tendo – de conviver com uma política de 

ocultamento que trouxe consequências quase que irreparáveis. Muitas foram 

as mulheres que, embora com a pena em riste, não puderam se expressar e 

tiveram sua obra  assujeitada ao Outro, ao sujeito masculino: 

 

 

(...) poderia lembrar inúmeras histórias que testemunham as 
dificuldades e as tentativas de mulheres ao longo da história, para 
serem consideradas escritoras e, assim, integrarem o cânone 
literário. Poderia, por exemplo, lembrar a utilização que muitas 
fizeram de pseudônimos masculinos, como forma de driblar a crítica 
e os leitores e, ao mesmo tempo, se protegerem da opinião pública 
(DUARTE, 1997, p. 54). 

 
 

A formação do cânone literário é, então, assim como a sociedade que o 

edifica, marcada por relações de poder entre os sexos, havendo pouca 

receptividade para textos de autoria feminina. Vivendo uma espécie de letargia 

que as impedia de criar, nomear-se, nomear as coisas e ser, sobretudo, 

criadoras de seus próprios discursos, textos e pensamentos, algumas 

mulheres-escritoras, ao adentrarem na cena literária, procuraram se insurgir 

contra uma sociedade falocêntrica responsável pela criação e pela perpetuação 

de formas discursivas por meio das quais os homens procuraram impedir e 

controlar a emancipação feminina.  
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Diante de uma sociedade que toma(va) o masculino como ponto de 

referência, as mulheres foram obrigadas a silenciarem-se e a assumirem como 

valores femininos a subordinação social, a afetividade e a fragilidade, além de 

outras marcas, como: a escuta, a espera, o guardar as palavras no fundo de si 

mesmas, aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se, calar-se (PERROT, 

2005). Tudo isso para que o domínio masculino sobre o feminino 

permanecesse como natural, impedindo que as mulheres construíssem novos 

valores sociais, uma nova moral e, inevitavelmente, uma cultura que 

conciliasse o crescimento intelectual, moral e social de ambos os sexos, isto é, 

masculino e feminino.  

A política de silenciamento que tornou invisível ―a legitimidade cultural da 

mulher como sujeito do discurso exercendo funções de significação e 

representação‖ (SCHMIDT, 1995, p. 183) perdurou, em nossa literatura, até 

meados da década de 1970, período em que apenas três escritoras eram 

conhecidas do grande público e da crítica: Raquel de Queiroz (1910-2003), 

Cecília Meireles (1901-1964) e Clarice Lispector (1920-1977). Afora essa 

tríade, não se noticiava a presença de mais nenhuma mulher em nossas letras, 

como se não tivéssemos uma memória literária feminina. As razões para esse 

silenciamento eram, eminentemente, culturais. Conforme explica Schmidt 

(1995), em nosso país, cuja tradição estética é de base europeia, perdura(va), 

em nosso imaginário, a ideia de que os homens haviam nascido para criarem 

enquanto às mulheres tinha sido concedido o abençoado e, portanto, sagrado 

dom da procriação. Logo, a criação artística só poderia ser uma atividade 

masculina: ―tal qual Deus Pai que criou o mundo e o nomeou pelo poder do 

Verbo, o artista sempre foi visto em um papel análogo ao papel divino sendo, 

portanto, considerado o progenitor de seu texto, um patriarca estético‖ 

(SCHMIDT, 1995, p. 184). Usurpada antes mesmo dos primeiros balbucios, a 

voz feminina teve de resignar-se e conformar-se em ser mero eco que, aqui ou 

acolá, podia, às vezes, mas nem sempre, reverberar através da pena e dos 

olhares masculinos: 
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Na medida em que (o paradigma masculino) adquiriu um caráter de 
universalidade, a diferença da experiência feminina foi neutralizada e 
sua representação subtraída de importância por não poder ser 
contextualizada dentro de sistemas de legibilidade que privilegiavam 
as chamadas ‗verdades humanas universais‘ e por não atingir o 
patamar de ‗excelência‘ exigido por critérios de valorização estética 
subentendidos na expressão (pouco clara, por sinal) ‗valor estético 
intrínseco‘, vigente no discurso teórico-crítico da literatura 
(SCHMIDT, 1995, p. 184). 

    

 

Que as mulheres foram silenciadas por estratégias do poder masculino é 

um fato há muito tempo já sabido, largamente discutido e denunciado. 

Entretanto, não podemos esquecer a relevância da mulher na ―fundação de 

mundos e na organização ou equilíbrio de qualquer sistema social‖ (COELHO, 

2002b, p. 17). Se, desde as origens dos tempos, o sexo feminino tem sido 

peça-chave, não podemos descartar a importância da literatura escrita por 

mulheres, principalmente a partir de meados do século XX. O interesse 

―repentino‖ pela produção literária feminina, entretanto, não é decorrente de 

causas exclusivamente literárias. É fruto de mudanças sócio-políticas e 

culturais que afetaram as relações entre masculino e feminino e reconfiguraram 

as relações de gênero:  

 

 
Se nesse naufrágio de valores as coisas mudaram de maneira 
irreversível para o homem, em relação à mulher, tais mudanças 
evoluíram em proporção geométrica e alteraram não só o seu lugar 
na sociedade, mas principalmente sua consciência do próprio eu, em 
relação à imagem-de-mulher da Tradição e em face do mundo em 
transformação. Não há dúvida de que o atual interesse pela literatura 
escrita por mulheres está visceralmente ligado a essa metamorfose 
cultural-social-ética-existencial em processo, e que vem se 
expressando na poesia, no romance, na ficção, no teatro, no ensaio, 
etc. (COELHO, 2002b, p. 17). 
 
 

A metamorfose que caracteriza os nossos ―tempos (pós)modernos‖ 

despertou a atenção não só pela literatura de autoria feminina escrita na 

contemporaneidade, mas, sobretudo, pela literatura que foi produzida por 

mulheres no passado. Essa literatura ganhou um novo interesse, já que ela traz 

em si ―a memória dos tempos em que os valores (hoje questionados ou 

deteriorados) foram instaurados como ideais a serem vividos‖ (COELHO, 
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2002b, p. 17). Esse interesse redundou no empenho em ―redescobrir a 

memória de ontem, para uma maior compreensão da vivência do passado‖ 

(COELHO, 2002b, p. 17). A revisão de nossa literatura e o seu desdobramento 

em novos capítulos podem ter uma função muito maior: ajudar na reescrita da 

própria história das mulheres e contribuir na escrita de uma memória feminina 

tecida, muitas vezes, de silêncios e para o silêncio.  

Para tanto, é preciso estudar os textos não-canônicos para que a história 

das mulheres e a de sua produção literária possam ser reconstruídas, o que 

pode transformar a visão da própria história literária a fim de que esta passe a 

levar em conta a produção literária feminina, pois já é tempo de as mulheres, 

que sempre estiveram à margem dos processos sociais e políticos, se 

debruçarem sobre elas mesmas, ―sobre as singularidades e excentricidades 

que compõem o nosso universo; temos de legitimar nossas vozes no espaço  

privilegiado do conhecimento. Já é hora, pois, de reivindicarmos uma área 

teórica sólida toda nossa‖ (MOREIRA, 2003, p. 40). Cremos que a construção 

dessa área teórica sólida deve, para ser bem alicerçada, levar em conta a 

produção daquelas escritoras que, em meio às pressões de uma sociedade 

falocêntrica, ousaram fazer da pena uma bandeira de luta, ainda que tenham, 

em seus escritos, registrado ou até mesmo sucumbido aos preconceitos da 

sociedade patriarcal. 

O regaste de produções femininas é, portanto, importante porque, por 

um lado, permite-nos a recuperação de uma identidade feminina há muito 

silenciada e, por outro lado, permite: 

 

 
o desenvolvimento de uma arqueologia literária que resgatasse 
os trabalhos das mulheres, que de diversas formas foram 
silenciados ou excluídos da história da literatura. Neste sentido, 
engaja-se no trabalho de recuperação de uma ‗identidade 
feminina‘ que aponte para as diversas formas de sua 
experiência, rejeitando, enfaticamente, a repetição e 
reprodução dos pressupostos mitológicos da crítica literária 
tradicional, que, via de regra, identifica a escrita feminina com a 
‗sensibilidade contemplativa‘, a ‗linguagem imaginativa‘ etc., 
bem como as diversas formas como a biologia, a linguística e a 
psicanálise vêm definindo a especificidade da linguagem 
feminina (HOLLANDA, 1994, p. 03). 
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De acordo com Carvalho (2001), resgatar textos de escritoras, 

produzidos em períodos anteriores aos movimentos sociais da década de 60 

do século passado, é, dentre outros aspectos, uma rara oportunidade de trazer 

a lume a produção intelectual de todo um grupo social marginalizado pela 

cultura patriarcal hegemônica para a qual as mulheres, não sendo capazes de 

construir e elaborar aspectos de nosso imaginário social, deveriam preocupar-

se apenas com as prendas domésticas. Todavia, o confinamento ao privado 

não impediu que as mulheres se tornassem, dentre outras coisas, escritoras e, 

como tal, capazes de ―modificar os termos da sua submissão na arte, e, pouco 

a pouco, na vida‖, criando ―um movimento em direção à experiência individual 

concentrada nos fatos da vida diária partilhada e na força do contexto social‖ 

(GEHA, 1994, p.148). O estudo sobre escritoras do passado ressalta, portanto, 

―a questão do cânone de então que, dotado de exacerbado poder 

discriminador, legislava intransigentemente, ora determinando os autores que 

fariam parte da posteridade, ora decretando os excluídos e voltados para o 

esquecimento‖ (CUNHA, 2007, p. 430).  

Conforme já apontamos, entre os excluídos, estavam as mulheres-

escritoras, principalmente as que escreveram e publicaram antes da segunda 

metade dos oitocentos. A restrição às obras dessas mulheres devia-se ao fato 

de que os códigos do patriarcado não permitiam a atuação da mulher fora da 

esfera privada do lar. Por causa disso, muitas foram as autoras que ficaram, 

talvez para sempre, perdidas no limbo do esquecimento, uma vez que ―há 

perdas no passado que nenhum presente mais recupera ou compensa. O que 

em certos momentos foi desperdiçado, pelo silêncio ou por assertivas mal 

formuladas, perde-se para sempre‖ (KOTHE, 1997, p. 59). Quando o que Kothe 

(1997) afirma é aplicado às escritoras do passado, vemos que, além da 

ausência de exemplares de suas obras, da carência de informações 

bibliográficas, nem mesmo os seus nomes conseguiram ficar, oficialmente, 

registrados, exceção feita a alguns poucos nomes de mulheres-escritoras.  

O resgate de textos de autoria feminina faz parte de uma história de 

resistência e não de uma história de vencidos, por dois motivos. O primeiro 

está relacionado ao fato de que, entre os excluídos, estão também mulheres 
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que pertenceram ao grupo dominante – o dos vencedores, como é o caso das 

escritoras aqui estudadas. Mesmo fazendo parte da elite de nosso país, tendo 

publicado suas obras, alcançando certa notoriedade entre o público leitor, Júlia 

Lopes de Almeida e Carolina Nabuco não deixaram, depois de seu falecimento, 

de se tornar ilustres desconhecidas no cenário nacional, político e literário, 

espaços por onde, em vida, souberam muito bem caminhar. O segundo motivo 

que faz com que a redescoberta de textos e autoras do passado configure-se 

como uma política de resistência está atrelado à dessacralização do discurso 

hegemônico do patriarcalismo por várias produções de autoria feminina a partir 

das quais as mulheres-escritoras procuraram resistir às idealizações 

construídas pelo código burguês.  

Os dois motivos anteriormente apontados fazem com que a produção de 

autoria feminina, antes de ser integrante de uma história descontínua, pertença 

a ―uma situação bem específica da sociedade burguesa, que remeteu a voz 

feminina para a margem (o limbo), desqualificando-a como não sendo 

representante dos padrões desejados – estético ou temático‖ (ALVES, 2001, p. 

12) e, em decorrência, cerceando a liberdade da voz feminina com os rígidos 

códigos do patriarcado. No entanto, entre as escritoras dos oitocentos, 

existiram algumas que procuraram enfrentar a discriminação do cânone 

literário. Embora as reações tenham sido tímidas ou até mesmo contraditórias, 

a atuação das mulheres-escritoras oitocentistas foi bastante significativa como 

as primeiras tentativas de conscientização da mulher, já que ―não foram poucas 

as autoras que externaram sua revolta contra a situação de dependência e 

ignorância em que vivia a grande maioria das mulheres brasileiras, acusando 

contundentemente o regime que as discriminava‖ (CUNHA, 2001, p. 22), o que 

pode ser percebido no fragmento abaixo escrito por Júlia Lopes de Almeida em 

uma das crônicas que compõem o livro Eles e Elas (1922): 

 

 

Sou uma boneca de carne e osso; não sou mais nada. A minha 
dependência é o motivo da felicidade que todos celebram ao redor 
de mim, como se fora favor dar um marido à sua mulher, casa, mesa 
e vestuário... A minha pena é pensar estas coisas e não saber dizê-
las, para fazê-lo compreender a minha alma. (...). Quando me 
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debruço sobre o ombro de meu marido para seguir-lhe a leitura, 
percebo no gesto suave com que ele afasta o livro dos meus olhos, 
esta significação: 
-Tu não entendes disto... vai-te embora... 
Eu retorno ao meu lugar, um tanto envergonhada da ousadia, e ele 
segue sozinho nestas altas regiões do espírito, que me são vedadas. 
(...) Ah! O lar! A sagração da mulher... Entretanto os homens, pelos 
menos meu marido... meu pai também... imiscui-se tanto na ordem 
da casa, que a gente tem vontade de cruzar os braços e deixá-los 
operar sozinhos! Afinal, quem faz e refaz, dá gostos, impõe 
vontades, não somos nós, pelo menos eu, mera conservadora... 
Tudo é ele! Tudo! A casa é o mundo que está aos seus pés, 
obediente ao seu gesto; abrem-se as portas a quem ele quer, 
fecham-se a quem lhe convém... A minha virtude deve consistir em 
ser de fácil persuasão. Meu marido quer, meu marido não quer, e 
acabou-se! Entretanto, as nossas opiniões são desencontradas; 
mas, pela minha submissão, concordamos infalivelmente! Ele nem 
dá pelo sacrifício (...) É que o sacrifício da mulher é mudo, tanto 
quanto o do marido é barulhento. 
Com que expansões, não só o meu, mas todos eles, falam da 
necessidade de trabalhar para sustentar tantas bocas, pagar mais 
isto e mais aquilo, para conforto e alegria da família que cada um 
deles constituiu!... A gente até fica vexada... ser carga é uma coisa 
bem triste!... Fardo... boneca de carne... em resumo: parece que não 
me tomam por outra coisa (…) (ALMEIDA, 1922, p. 24-28). 

 

 

Ao expor a relação de dependência da mulher, ao apontar a sua falta de 

instrução para poder ter acesso a conhecimentos que só os homens 

compartilhavam porque haviam sido instruídos ―nessas altas regiões do 

espírito‖, ao mostrar que mesmo o lar é, na realidade, domínio do masculino 

(―A casa é o mundo que está aos seus pés, obediente ao seu gesto; abrem-se 

as portas a quem ele quer, fecham-se a quem lhe convém...‖), Júlia Lopes de 

Almeida escreve uma obra marcada pela forte presença de uma atuação em 

prol da conscientização feminina sobre a situação social da mulher, o que será 

feito não apenas em suas obras literárias, mas também nos artigos que 

escreveu para a imprensa brasileira em alguns dos quais não só cartografava a 

situação de subserviência e de discriminação em que se encontravam muitas 

mulheres, como também as conclamava à conscientização, a uma espécie de 

despertar, conforme podemos inferir deste excerto  publicado nas páginas da 

revista A mensageira: ―Decididamente, minhas amigas, nós não temos 

educação! (...) José de Alencar observa, em um dos seus romances, que o 
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piano é para a mulher o mesmo que o fumo é para os homens, uma distração‖ 

(ALMEIDA, 1899, p. 47).   

No discurso engendrado por muitas mulheres-escritoras, como Júlia 

Lopes de Almeida, a educação foi uma das pilastras em que podia se assentar 

o despertar feminino, ainda que fosse uma educação em consonância com os 

preceitos burgueses patriarcais, mas, sendo ofertada às mulheres, poderia 

curar muitos dos males que lhes afetavam a alma, o espírito, o que pode ser 

depreendido deste excerto retirado das páginas de A mensageira (1987, p. 

213): 

 

 
Dizem que somos débeis (e chegam a convencer-nos) porque 
somos franzinas, ou porque somos pálidas, ou porque somos tristes! 
Não se lembram de que tudo isso é efeito de educação mal feita – 
contra a qual devemos reagir a bem de nossos filhos -, passada no 
interior da casa, sem exercício, sem convivência, sem jogos, sem 
despreocupações de preconceitos, sem estudo bem ordenado, sem 
viagens, sem variedade, sem alegria enfim!  
 
 

  Outra pilastra para o despertar feminino foi a reivindicação ao direito de 

trabalhar para além da esfera doméstica e receber uma remuneração por isso, 

principalmente no caso daquelas mulheres que, devido aos incidentes da vida, 

se encontravam, repentinamente, sem um pai ou marido-arrimo, como se 

percebe na seguinte fala presente no Livro das Noivas (1896): 

 

 
Convenci-me hoje de que todas as mulheres devem ter uma 
profissão. Conheço duas senhoras desgraçadas. Uma ficou órfã, a 
outra viúva, e nenhuma está habilitada a bem ganhar a vida. 
Lembrei-lhes o comércio. Não sabem contabilidade. Lembrei-lhes a 
tipografia, a telegrafia, a gravura, a farmácia, mas de que expediente 
se hão de haver para sustentar a família enquanto estudem? 
Este exemplo faz-me tremer: Se eu tiver filhas... por Deus! Que hei 
de prepará-las para poderem vencer estas dificuldades... (ALMEIDA, 
1896, p. 130-132). 
 

 

  No excerto acima, trabalho e educação despontam como demandas 

sociais necessárias à sobrevivência do sexo feminino.  Esta última, talvez, com 

um relevo maior, uma vez que dela dependia a realização da outra e visto que 
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somente por meio da educação a mulher poderia influir em seu próprio destino 

e, por extensão, na vida brasileira. Dessa forma, a ideologia da educação e do 

trabalho feminino esteve presente não só nas obras literárias escritas por Júlia 

Lopes de Almeida, mas também em seus ensaios e crônicas. Ao trazer esta 

ideologia para o cerne de muitas de suas obras, Júlia Lopes de Almeida estava 

apontando para a necessidade do surgimento de uma nova mulher na 

sociedade brasileira, uma mulher que, dotada de inteligência, seria capaz de 

tomar decisões próprias. Analisando a postura de D. Júlia frente à educação e 

ao trabalho femininos, Lopes (2001) chega a fazer a seguinte observação com 

a qual concordamos:      

 

 
Na imprensa, em livros, artigos e peças teatrais, Júlia Lopes de 
Almeida milita pela mudança de velhos costumes que viam a sinhá 
passiva: primeiro como filha obediente e depois mera dona de casa e 
reprodutora. O instrumento a efetuar tal metamorfose – da antiga à 
moderna brasileira – seria a instrução, a qual não só lhe possibilitaria 
visão para orientar a família como a versaria em assuntos de monta, 
além das paredes do lar. (...). Contudo, a atividade intelectual, ao 
contrário do que temiam tanto homens como mulheres de então, 
nem a faria menos feminina, nem lhe desmereceria os encantos 
físicos. Esta nova mulher, à falta de apoio masculino, poderia 
trabalhar fora, tendo maiores oportunidades no mercado (LOPES, 
2001, p. 85).     

 

 

  Apesar de pouco letradas ou de serem analfabetas, as mulheres do 

passado começaram, a partir dos meados dos oitocentos, a se tornar leitoras 

assíduas de romances. A leitura de folhetins contribuiu para que muitas leitoras 

despertassem ―a curiosidade para temas de teor informativo e cultural‖ e, 

assim, começassem ―a desenvolver e a mudar o ato de pensar‖ (CUNHA, 

2007, p. 436). No processo de auto-educação, desenvolveram papel importante 

os saraus e os salões, ―onde se dissemina a cultura importada, se divulgam 

escritores e poetas do Brasil e de além-mar, se cultivam as artes, sobretudo a 

música, além de preciosas informações sobre os avanços da ciência‖ (CUNHA, 

2007, p. 436-437). Em seguida, deslumbradas com a cultura europeia e 

incrementando as mudanças desenvolvidas em sua mentalidade, as mulheres 
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burguesas da segunda metade do século XIX começaram a escrever. Para a 

divulgação de suas ideias, elas recorreram à imprensa e também à publicação 

de livros dos mais variados gêneros, os quais vieram a lume e conferiram às 

suas autoras o mérito de terem desempenhando um papel que não lhes foi fácil 

– serem as pioneiras no processo de constituição de uma tradição literária 

feminina: 

 

 
Na impossibilidade de reconhecer-se numa tradição literária, em que 
as limitações impostas pelas imagens literárias lhes apontavam o 
papel de musa ou criatura, o que as excluía automaticamente do 
processo de criação, as escritoras, especialmente as do século 19, 
tiveram que lutar contra as incertezas, ansiedades e inseguranças 
quanto ao seu papel de autora, quanto à sua autoridade discursiva 
para afirmar e representar determinadas realidades, ausentes ou 
falseadas no espelho que a cultura lhes apresentava (SCHMIDT, 
1995, p. 187). 

 

 

Mesmo tendo conseguido uma boa repercussão entre as leitoras, as 

escritoras de outrora não escaparam das críticas depreciativas por parte dos 

leitores masculinos que ―desqualificava(m) a produção ou simplesmente a 

ignorava(m)  e, na pior das hipóteses, zombava(m)  ou caluniava(m)  as 

autoras que, tendo-se conscientizado dos seus direitos, invadiram a esfera 

pública, até então domínio exclusivo dos homens‖ (CUNHA, 2007, p. 438). 

Ademais, no processo feminino de autoeducação, não podemos esquecer o 

papel dos periódicos nos quais foram publicados artigos, crônicas, contos, 

cartas, poemas, crítica literária, o que oportunizou ―a abertura de um território 

antes desconhecido (para as mulheres brasileiras) e que atuou para o 

desenvolvimento da subjetividade feminina e abertura dos horizontes de seu 

conhecimento‖ (CUNHA, 2007, p. 439).  

Não podemos também deixar de lembrar que o que mais chama atenção 

nas escritoras pioneiras do século XIX é o fato de elas terem conseguido 

desafiar não só o cânone literário, escrevendo quando deveriam estar 

preocupadas com as lides domésticas, como também os ditames 

comportamentais, não aceitando o seu ―destino de mulher‖, indo de encontro a 
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todo um aparato ideológico que queria confiná-las à esfera do lar. Essas 

escritoras, não temendo arriscar a própria reputação, procuraram defender a 

emancipação feminina, os direitos de escolha por parte das mulheres,  ―dando 

início a um discurso do corpo e do desejo, um dos alvos preferidos da coação 

que, baseada no imaginário da época, ainda via o demônio na figura da 

mulher‖ (CUNHA, 2001, p. 24). Buscando a emancipação feminina, Júlia Lopes 

de Almeida faz a contundente análise da figura feminina na sociedade 

brasileira dos oitocentos, apontando a necessidade das mulheres de  passarem 

da apatia aparente à ação efetiva:  

 

 
Nos tempos antigos, a mulher era calma, submissa, pacífica e 
retraída; mas seria tudo isso por ter mais bom senso, mais felicidade 
e menos ambição? Não me parece. O motivo devia ser outro; o 
motivo devia estar na atmosfera que a envolvia e em que não existia 
nenhum elemento agitador. Não somos nós que mudamos os dias, 
são os dias que nos mudam a nós. 
Tudo se transforma, tudo acaba, tudo recomeça, criado pelo mesmo 
princípio, destinado para o mesmo fim. Nascemos, morremos e no 
intervalo de uma outra ação, vivemos a vida que nosso tempo nos 
impõe. 
O que ele impõe hodiernamente à mulher é o desprendimento dos 
preconceitos, a luta, sempre dolorosa, pela existência, o assalto às 
culminâncias em que os homens dominam e de onde a repelem. 
Mas, seja qual for a guerra que lhe façam, o feminismo vencerá, por 
que não nasceu da vaidade, mas da necessidade que obriga a 
triunfar (ALMEIDA, 1906, p. 72-73). 

 

 

A atuação das mulheres-escritoras não se restringiu apenas à produção 

de suas obras. Júlia Lopes de Almeida, para citarmos apenas um único 

exemplo, apesar de não ter sido membro da Academia Brasileira de Letras, 

conforme dissemos no capítulo anterior, participou das reuniões que 

culminaram na fundação da Casa de Machado de Assis. Ela também foi uma 

das participantes do movimento feminista brasileiro, marcando presença na 

Conferência Brasileira pelo Progresso Feminino. Ademais, muitas outras 

escritoras, por exemplo, não apenas escreveram em favor dos ideais 

abolicionistas e republicanos como ―participaram ativamente de reuniões e 
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eventos, tornado-se agentes nos rumos da história e nos direcionamentos 

políticos, sociais e culturais do país‖ (CUNHA, 2001, p. 25).  

Na opinião de Rago (2005), a literatura produzida pelas escritoras do 

século XIX contribuiu para a existência de uma cultura feminina e, de certa 

forma, feminista no Brasil, principalmente porque as obras delas são uma 

preciosa fonte de informações sobre a família, a vida doméstica, a visão dos 

oprimidos.  Chama e Cinzas (1947), de Carolina Nabuco, por exemplo, pode 

ser visto como uma longa crônica familiar onde estão registrados as intrigas 

familiares e os dramas íntimos que permeiam o cotidiano da família Galhardo. 

Esta é uma família dentro dos moldes patriarcais, ou melhor, dentro do que, 

reduzindo-se as dimensões da família patriarcal, se ―convencionou chamar de 

família nuclear burguesa, composta apenas do casal e dos filhos‖ (XAVIER, 

1998, p. 113).  

Álvaro, o pai, é viúvo e tem quatro filhas: Ana, mais conhecida como 

Nica, Cristina, Iolanda e, a mais nova, Geninha. Todas elas moram na casa do 

bairro do Flamengo e são responsáveis pela manutenção e pela ordem da casa 

cujas necessidades são providas por Álvaro, que, antigo diplomata, cargo de 

que foi destituído após contrair muitas dívidas e não ter podido pagá-las, era 

descendente de família ilustre do Antigo Império, mas se encontra em 

decadência e vive de pedir emprestado dinheiro que, muitas vezes, não paga, 

ou da renda haurida com o jogo que realiza em sua casa. Álvaro, apesar de ser 

visto como o senhor da casa, não consegue cumprir com o papel que lhe é 

reservado por uma sociedade de base patriarcal, ou seja, ele não cumpre, a 

contento, com o papel de provedor do lar. Embora endividado, Álvaro era 

contrário ao fato de suas filhas trabalharem fora do lar: 

 

 
Álvaro opunha-se a que as meninas trabalhassem. Dizia que lugar 
de mulher é em casa. Tinha nisso o apoio de tia Chiquinha, a 
principal representante da família materna, uma tia-avó que não 
evoluíra com os tempos. Tia Chiquinha dispunha no caso de um 
argumento melhor que palavras. Viúva rica e sem filhos, era quem 
dava às meninas uma mesada para vestidos e passeios (NABUCO, 
1979, p. 28). 
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Apesar de o trabalho ter sido uma das demandas sociais reivindicadas 

para o sexo feminino, o excerto acima traz o registro de uma época em que, 

sendo o lugar da mulher em casa, ainda se insistia em argumentar ser 

―desnecessária‖ a entrada de mulheres no mercado de trabalho, principalmente 

porque a presença feminina no espaço público era vista como uma 

possibilidade a que as mulheres queriam ter acesso para poderem conseguir 

dinheiro a ser gasto com futilidades, comprando vestidos e indo a passeios, 

conforme podemos inferir do trecho de Chama e Cinzas. Assim como algumas 

obras de outras escritoras que produziram durante os oitocentos e meados dos 

novecentos, Chama e Cinzas de Carolina Nabuco registra o quanto era difícil 

para as mulheres, presas à esfera privada, romperem com ideias que, assim 

como a tia-avó das meninas Galhardo, ―não evoluíram com o tempo‖.  

Devemos registrar que a recusa à participação feminina no espaço 

público atendia a ―um esforço de propagação de um modelo imaginário da 

família, orientado para a intimidade do lar, onde devem ser cultivadas as 

virtudes burguesas‖ (RAGO, 1997, p. 75). Avultaram, então, vários 

procedimentos estratégicos masculinos que tentaram impedir a livre circulação 

das mulheres nos espaços públicos e lançaram, em consonância com todo um 

discurso moralista e filantrópico, sobre os ombros femininos ―o anátema do 

pecado, o sentimento de culpa diante do abandono do lar, dos filhos carentes, 

do marido extenuado pelas longas horas de trabalho‖ (RAGO, 1997, p. 63). 

Neste cenário, em que a esfera pública era apresentada como fonte de 

corrupção da mulher e do desvio do seu destino sagrado: o de mãe, esposa, 

dona de casa, restava às meninas Galhardo, impedidas de trabalhar no espaço 

público, assim como a muitas mulheres nas mesmas condições delas, apenas 

circular pelos espaços privados do lar.  

Álvaro, apesar dos descalabros econômicos causados à família, não se 

descuidara da educação de suas filhas e soube educá-las dentro dos princípios 

da ideologia que tinha como objetivo prepará-las não para a vida, mas, sim, 

para exercer a sua função essencial: a de domésticas. Sendo assim, 

integrando uma família burguesa, onde as relações de gênero são bem 

pontuais, cabia às meninas Galhardo ocuparem-se com as lides domésticas, 
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como costura, bordado e a arrumação da casa, ou preocuparem-se com a sua 

própria beleza, atividades que  não gozam de prestígio dentro de nossa 

sociedade, já que são vistas, em sua maioria, como meras futilidades 

femininas, embora, dentro do imaginário social, seja esperado que as mulheres 

realizem tais atividades: 

 

 
Agora um trovão rompeu inopinadamente. O dia antes estivera 
bonito. Nica prestou pouca atenção à mudança do tempo, ocupada 
como estava com seus vestidos, com os usados que arrumava e 
com os futuros que planejava. Achava-se com muito pouca roupa, e 
queria, precisava ser mais elegante que nunca. Apesar de Fernando 
falar tanto contra o luxo e futilidade, ela descobrira que, na prática, 
ele era, pelo contrário, sensível a tudo isso na indumentária feminina 
(NABUCO, 1979, p. 70).   

 

 

 Em consonância com os valores burgueses patriarcais que 

orquestravam a classe a que pertenciam, as escritoras oitocentistas, na 

reivindicação em prol do trabalho feminino, vão fazer apologia ao exercício das 

prendas domésticas, das atividades mais caseiras e sossegadas, tipicamente 

associadas à mulher. Consequentemente, as filhas de Álvaro têm de cumprir o 

papel que uma sociedade de base patriarcal reservava-lhes. Todas elas (Nica, 

Cristina, Geninha e Iolanda) são mulheres que estão presas aos laços de 

família e, portanto, dentro de um sistema extremamente gendrado no qual elas 

têm de ficar confinadas à esfera do lar e assumir o governo da casa, 

preocupando-se apenas com as prendas domésticas, com os mínimos detalhes 

da vida cotidiana de cada um dos membros da família, com todos os pequenos 

fatos do dia-a-dia e com a prevenção de qualquer sinal de doença. 

Outra preocupação recorrente entre as irmãs Galhardo é com o 

casamento, tônica de muitos romances escritos durante os oitocentos, seja por 

escritores, seja por escritoras. O matrimônio era visto como a suprema 

aspiração das mulheres e para o qual elas se preparavam por toda a vida, 

sendo educadas nas lides domésticas e ensinadas, no caso das mulheres da 

classe dominante, a brilharem nos salões de bailes onde poderiam encontrar 

um pretendente que as retirasse do lar paterno e lhes concedesse o trono de 
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rainhas do lar. Dessa forma, vivendo em uma sociedade na qual as mulheres 

eram educadas para se casarem, as filhas de Álvaro não podiam fugir ao seu 

―destino‖: ―– Se eu não estiver casada antes dos vinte e um anos, eu me 

emprego no escritório do Rabelo. Ele já disse que eu dou uma ótima secretária‖ 

(NABUCO, 1979, p. 28). Esta fala de Nica, protagonista de Chama e Cinzas, 

não só reitera o fato de que, dentro da ideologia patriarcal, o único destino da 

mulher era o casamento como também nos ajuda a pensar nos papéis que 

eram destinados às mulheres no espaço público, já que o campo de atuação 

de muitas delas fora do lar circunscrevia-se ―ao de ajudante, assistente, ou 

seja, a uma função de subordinação a um chefe masculino em atividades que a 

colocaram desde sempre à margem de qualquer processo decisório‖ (RAGO, 

1997, p. 65). Por isso, caso não viesse a se casar, restaria a Nica empregar-se 

no escritório de Rabelo, amigo da família e, depois, esposo da protagonista, 

para exercer o papel de secretária. Ademais, educadas para a domesticidade, 

as meninas Galhardo são instruídas para serem boas donas-de-casa, ótimas 

esposas e graciosas mães, estereótipos femininos construídos em 

conformidade com a ideologia do patriarcalismo, ou seja, elas ―eram mestras 

na arte de fazer as honras de casa, com gentileza e simplicidade‖ (NABUCO, 

1979, p. 42).  

Acrescentemos que, no casamento, cabia ao homem o papel principal 

enquanto à mulher era destinado o papel de coadjuvante em nome do qual ela 

deveria deixar de lado os seus sonhos para fazer parte, então, de um enredo 

que não foi construído para ela nem por ela, isto é, cabia-lhe o papel 

secundário de auxiliar do esposo:  

 
 
(Nica) via-se, no futuro que sonhava como esposa feliz de Fernando, 
às vezes em lugarejos perdidos do interior, onde o mandassem 
servir. Via-se ao lado dele, vivendo contente num lar muito simples, 
dentro de um orçamento apertado pelo soldo militar, com que teriam 
que viver.   
(...) 
(...) o que Nica queria sobretudo, e quase unicamente, era 
compartilhar da vida de Fernando, fosse qual fosse. Quer ele 
vencesse, quer não, quer fosse obscuro, quer chegasse, mesmo, a 
fazer-se um nome brilhante (...), o que ela queria era estar ao seu 
lado, auxiliando-o (NABUCO, 1979, p. 54-55).  
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É por terem experienciado as agruras das desigualdades de 

sexo/gênero que as mulheres-escritoras vão também, em suas obras, dar 

ensejo à apologia à igualdade entre os sexos, de maneira que, sobretudo, as 

mulheres-protagonistas possam desfrutar de novos horizontes existenciais e 

materiais: 

 

 
Por que não o hei de enganar do mesmo modo? Em consciência, 
não há homens nem mulheres: há seres com iguais direitos naturais, 
mesmas fraquezas e iguais responsabilidades... 
Mas não há meio dos homens admitirem semelhantes verdades. 
Eles teceram a sociedade com malhas de dois tamanhos – grandes 
para eles, para que seus pecados e faltas saiam e entrem sem 
deixar sinais; e extremamente miudinhas para nós , as mulheres 
(ALMEIDA, 1922, p. 137). 

   

 

As observações até agora apontadas sobre a escrita feminina 

oitocentista conduzem-nos a afirmar que ela funcionou como um espaço social 

para que as mulheres-escritoras pudessem expressar o modo de pensar e, ao 

mesmo tempo, participar das discussões que animavam a vida social e cultural 

de seu tempo. Nos escritos delas, avultaram questões de interesse social e 

nacional que traziam para o espaço público temas ligados ao campo da moral, 

do cotidiano e dos costumes, além de outros como:  sexualidade, amor, 

casamento, adultério, prostituição. Em outros termos, quando muitas mulheres 

começaram a penetrar no terreno da escrita, foi justamente o espaço privado, 

onde permaneceram fechadas, nas casas e nos sobrados,  providos por  pais 

e/ou maridos, que emergiu, na prosa ou na poesia, como cenário por onde 

desfilavam mulheres igualmente confinadas ao espaço privado da família e, 

consequentemente,  mantidas sob o jugo patriarcal.  

Não nos causa estranheza o fato de que, vivendo, durante muito tempo, 

em espaços desenhados e planejados pela arquitetura masculina, as mulheres 

escolhessem justamente esses espaços para falarem e dizerem quem eram. 

Os seus escritos não podiam, portanto, deixar de revelar os efeitos 

individualizadores da crença nas tradicionais divisões entre os papéis sexuais e 

entre as esferas pública e privada, como podemos ilustrar a partir do excerto 
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abaixo, retirado do romance Chama e Cinzas, de Carolina Nabuco, no qual o 

narrador relata que, apesar dos anseios da protagonista de participar de 

questões sobre assuntos da esfera pública, ela, presa às injunções do sistema 

de sexo/gênero, deveria voltar a atenção às atividades femininas como 

preocupar-se com as costureiras ou com os convites enviados às figuras mais 

importantes da sociedade:  

 
 
Quando Nica e suas amigas voltaram para a sala, formaram em vez 
de se reunirem ao grupo que fumava, outro grupo, em separado, e 
começaram a discutir  assuntos femininos. Nica teria preferido ouvir 
falar sobre a companhia. Procurava, embora estivesse de costas, e 
não muito próxima do outro grupo, ouvir o que podia da conversa 
dos homens. Respondia aqui, escutava lá (NABUCO, 1979, p. 129; 
itálicos nossos). 

 

 

No trecho acima, sintagmas como assuntos femininos e conversa dos 

homens apontam para a separação entre as esferas de atuação do masculino 

e do feminino em meio à sociedade. Ou seja, há assuntos dos quais as 

mulheres não podem tomar parte, pois são de homens e, por isso, elas têm de 

se contentar em formar um subgrupo e ficar ouvindo os assuntos discutidos 

pelos homens sem poder participar deles. Sobre este aspecto, Woolf (2004), no 

início do século passado, escreveu as seguintes palavras: 

 

 
Mas, nesse ponto, eu já estava exatamente na porta de entrada da 
própria biblioteca. Devo tê-la aberto, pois instantaneamente emergiu, 
como um anjo da guarda a barrar o caminho com um agitar de túnica 
negra, e não de asas brancas, um cavalheiro reprovador, grisalho e 
gentil, que deplorou em voz baixa, e a fazer-me sinais para que 
saísse, que as damas só são admitidas na biblioteca acompanhadas 
por um fellow da faculdade ou providas de uma carta de 
apresentação (WOLF, 2004, p. 12). 

 
 

Embora haja um intervalo temporal um pouco largo entre as palavras da 

escritora Virginia Wollf e a publicação do romance Chama e Cinzas, a situação 

descrita no fragmento anterior é semelhante à por que passa a personagem 

Nica, que é obrigada, assim como as demais mulheres do seu grupo, a ficar de 
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fora da conversa dos homens porque é mulher e, sem uma carta de aceite, não 

poderia fazer parte da discussão sobre a implantação da companhia de 

mineração e transporte, a M e T, empresa que seu esposo, Rabelo, queria 

implantar no Brasil. Ao longo de toda a trama do romance, Nica será obrigada a 

colocar-se sempre à margem das discussões referentes à esfera pública, 

discutindo apenas aquilo que, socialmente, já vem determinado pelo seu sexo: 

as prendas domésticas, tais como desenhar, bordar, cozinhar, arrumar; mas 

não sobre os negócios públicos.  

Mesmo vista como menor, sem valor, a escrita feminina funcionou, para 

as escritoras do passado, como meio de inserção na esfera pública, 

permitindo-lhes que, ao mesmo tempo em que abriam espaço para a 

participação no fechado espaço público, construíssem uma comunidade de 

interesses entre elas e suas leitoras. O estudo das obras dessas autoras é 

importante para compreender como elas, as escritoras, a partir do que 

escreveram, desempenharam um papel importante na constituição de uma 

tradição literária brasileira feminina. As obras deixadas por essas mulheres-

escritoras são imprescindíveis na compreensão do papel da própria mulher 

dentro da sociedade onde as escritoras viviam, já que os seus escritos trazem 

as marcas das desigualdades entre os sexos e revelam muito da posição 

inferior das mulheres em épocas anteriores a nossa, inclusive porque elas, a 

princípio, tinham de escrever sobre assuntos pré-determinados, os quais não 

deviam fugir da esfera do lar e da família.   

As mulheres dos tempos idos que escreviam sobre assuntos ―cor- de- 

rosa‖ e com ―gosto de água-com-açúcar‖ estavam dando os primeiros passos 

na formação de uma tradição literária feminina imprescindível na formação 

literária das autoras contemporâneas. Aliás, se as nossas pioneiras das Letras 

escreviam sobre a vida cotidiana no lar e no casamento, a atuação delas 

contribuiu para o aparecimento das novas escritoras. Estas, não negando 

temas como o amor, o cotidiano familiar, ressignificaram esses temas e fizeram 

com que a narrativa de autoria feminina de 1960 para cá passasse a ter na 

condição feminina, vivida e mimetizada esteticamente, um elemento 
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estruturante e não apenas ―um simples tema literário, mas a substância mesma 

de que se nutre a narrativa‖ (XAVIER, 1991, p.11). 

Acreditamos que o caminho trilhado pelas escritoras na 

contemporaneidade já começara a ser delineado por mulheres-escritoras, 

injustamente, esquecidas. Ainda que nas narrativas de autoria feminina do 

século XIX e início do século XX encontremos a reduplicação da ideologia 

patriarcal e avultem, nos enredos dessas histórias, inúmeras ―rainhas do lar‖, 

tais obras constituem, conforme vimos reiterando, os alicerces de uma tradição 

literária feminina brasileira, a qual, grosso modo, só a partir de Clarice Lispector 

começará a problematizar mais agudamente a ―condição feminina‖, pondo, de 

forma mais contundente, em questão a ideologia patriarcal dominante. 

Se as narrativas do passado se enquadram no padrão vigente à época e 

reiteravam a ideologia do patriarcalismo, que separava tão rigidamente 

mulheres de homens, demarcando os espaços sociais e geográficos, pautados 

em concepções biologizantes a respeito das diferenças de sexo e gênero; as 

narrativas de autoria feminina contemporâneas tornam mais agudo o conflito 

vivido por suas personagens, o que é fruto de ―uma consciência informada 

pelas teorias científicas mais recentes‖. Mimetizando as mudanças nas 

estruturas sociais, as narrativas contemporâneas apresentam ―(...) 

personagens femininas (que) vivem conflitos interiores, que as tornam seres 

divididos, pulverizados diante dos mais variados papéis sociais a serem 

vividos‖ (XAVIER, 1991, p.16). Por outro lado, ―ultrapassada a encruzilhada, 

encontrados os caminhos, a narrativa de autoria feminina buscará outros 

temas, outra linguagem como forma de expressão‖ (XAVIER, 1991, p.16).     

O caminho que se desenha para a narrativa de autoria feminina na 

contemporaneidade, para não ser desprovido de memória e projeto, não pode 

deixar de lado a contribuição de autoras de tempos idos sobre as quais pouco 

ainda se sabe, devido a décadas de exclusão e ocultamento. O resgate de 

autoras e de obras é, portanto,  uma luta política que visa, por um lado, à 

desconstrução dos cânones literários que eram (e são) vistos como instâncias 

balizadoras das obras que deveriam ou não fazer parte de um seleto grupo, o 

dos canonizados. Por outro lado, o caráter político dessa grande empreitada, 
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que é o resgate das mulheres-escritoras e de suas obras, torna-se mais 

acentuado, quando, por meio desse empreendimento, se busca, justamente, a 

(re)construção, em nossa literatura, de uma memória literária feminina cujos 

caminhos, como argutamente reitera Perrot (2005), ―entre fugacidade de traços 

e oceano de esquecimento‖, são bastante estreitos. 

Acrescentemos que pensar na (re)construção de uma memória literária 

feminina é extremamente importante, sobretudo, para os estudos acerca da 

mulher, já que a memória, se tomada como propriedade de conservar certas 

informações, nos leva, em primeiro lugar, a ―um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, 

ou que ele representa como passadas‖ (LE GOFF, 1994, p. 423). Em segundo 

lugar, o estudo da memória, ainda consoante este historiador francês, pode 

―evocar, de forma metafórica ou de forma concreta, traços e problemas da 

memória histórica e da memória social‖ (LE GOFF, 1994, p. 423), os quais, a 

nosso ver, podem estar mimetizados na prosa de escritoras, principalmente 

nas de tempos pretéritos. 

A (re)construção da memória literária configura-se como uma atitude 

política que visa, portanto, à revisão de nosso passado histórico-literário. O 

estudo de obras de autoras que foram, estrategicamente, imersas no limbo é 

imprescindível aos estudos sobre mulher e literatura para que, assim, se 

desvelem os silêncios da História, já que estes são bastante reveladores dos 

mecanismos de manipulação da memória coletiva. Sendo assim, escrevendo 

suas obras, as autoras do passado, embora possa não ter sido esse o objetivo 

precípuo delas, estavam buscando um antídoto para o silêncio que lhes fora 

imposto. 

Ao contrário do século XVIII, conhecido como aquele que confinou a 

mulher na esfera privada do lar, o século XIX é marcado pela ―irrupção de uma 

presença e de uma fala femininas em locais que lhes era até então proibidos, 

ou pouco familiares (...)‖ (PERROT, 2005, p. 09). No Brasil, o século XIX muda 

o horizonte sonoro das vozes femininas. A partir dos oitocentos,  mediante a 

produção literária feminina, torna-se possível descortinar a posição secundária 

e subordinada da mulher nos espaços sociais. No século XIX,  veio à tona um 
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imenso reservatório de textos da esfera privada (correspondências, diários, 

autobiografias) e de textos da esfera pública (romances, poemas, artigos, 

conferências). Concernente aos escritos do âmbito do privado, podemos dizer 

que:  

 

 

Muito preciosos para o conhecimento da vida e do coração das 
mulheres, estes documentos do privado têm limites sociais estreitos, 
desenhados por um acesso eminentemente variável à escrita. O 
silêncio é quebrado apenas pelas privilegiadas da cultura. Ao 
contrário, ele pesa ainda mais para as operárias e camponesas cuja 
individualidade nos escapa. Nós as percebemos em grupo, nos 
campos, na feira, nas bodas ou nas peregrinações, através de 
imagens, fotografias ou descrições etnográficas que apagam 
necessariamente particularidades e conflitos, mantendo a ilusão de 
um comunitarismo rural um tanto imobilizado. Dos conflitos, ouvimos 
apenas o eco quando eles perturbaram suficientemente a ordem 
pública para tornarem-se caso de polícia e de justiça. Delinquentes e 
mais frequentemente vítimas, as mulheres aparecem então ligadas à 
contravenção (PERROT, 2005, p. 30). 
 
 

Já os escritos da esfera pública, mais especificamente romances, 

poemas, contos ou crônicas, tornam-se relevantes, uma vez que trazem 

representações femininas produzidas pelas próprias mulheres, as quais foram 

mais imaginadas do que descritas ou contadas. Por isso, ao (re)fazer a história 

das mulheres, deparamo-nos, inevitavelmente, com ―este bloco de 

representações que as cobre e que é preciso necessariamente analisar, sem 

saber como elas mesmas as viam e as viviam (...)‖ (PERROT, 2005, p. 11), até 

porque as representações em torno do feminino eram, sobretudo, criações 

pautadas em uma óptica masculina para um imaginário masculino.  

O estudo de obras oitocentistas é relevante também porque tais obras 

trazem traços de uma presença feminina no universo da escrita, os quais, por 

sua vez, são importantes na (re)construção de uma memória feminina, já que 

um dos grandes problemas na reconstrução da história das mulheres é a falta, 

justamente, de indícios de uma presença feminina ao longo da História, embora 

essa deficiência seja diferente conforme cada época, o que não minimiza o fato 

de que a história das mulheres pode ver vista como fragmentos que, só de uns 

anos para cá, vêm sendo reconstruídos.  
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De acordo com Kamita (2005), há ainda a necessidade de reencontrar 

os acontecimentos, as autoras, os textos que podem tornar real o desejo por 

uma memória feminina, a qual pode não mudar, significativamente, o lugar ou a 

―condição feminina‖, mas, certamente, poderá nos ajudar a compreendê-los 

melhor. Nesse sentido, um dos méritos do feminismo foi propiciar condições a 

partir das quais se pôde pôr em desconfiança a opacidade a que foram 

condenadas muitas mulheres, em especial as escritoras do passado. No caso 

específico das mulheres-escritoras de outrora, tornando-se visíveis as suas 

obras, garantiu-se, em tese, pois há muito ainda o que se descortinar das 

espessas neblinas do silêncio, um espaço para que a produção literária 

feminina fosse lida e estudada, ainda que com limitações e posto que seja bem 

maior o número de escritoras a serem resgatadas e, portanto, devidamente 

reavaliadas. 

Tornam-se ainda mais relevantes os trabalhos de resgate que vêm se 

efetivando nos últimos anos e que têm apontado para a necessidade premente 

de uma revisão e, consequente, reescrita de nossa história literária ―oficial‖ 

onde as mulheres possam, a partir de então, ocupar um espaço sem que seja 

necessário conceder-lhes pequenos e invisíveis guetos. Trazer à tona as 

mulheres-escritoras e suas obras, as quais foram imersas nas águas do rio 

Lete que se espraia em nossas Letras e parece ditar-lhes o curso, é 

estabelecer um percurso a partir do qual poderemos ―conhecer o que se 

passou, como ocorreu, protagonistas e antagonistas desse enredo, descobrir 

obras que jamais deveriam ter permanecido ocultas em algum canto de 

biblioteca sem que as pudéssemos avaliar‖ (KAMITA, 2005, p. 150).  

O trabalho de resgate da produção literária feminina tem, portanto, 

evidenciado que a pouca visibilidade dada aos textos produzidos por mulheres 

pode passar-nos a falsa impressão de que os escritos femininos, ao contrário 

dos escritos de autoria masculina, eram desprovidos de qualidades estéticas, 

daí por que não  figuraram em nossas antologias e histórias literárias. Ora, 

mostrando o quão despicienda é a ideia que nega a qualidade estética dos 

textos de autoria feminina, os trabalhos de resgate vêm apontar, justamente, o 

contrário, isto é, que a ausência das mulheres na cena literária, e não do 
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cenário literário, onde pululam mulheres sejam como musas inspiradoras, 

sejam como personagens estereotipadas, foi algo direcionado ideologicamente, 

pois não se podia admitir que um espaço considerado masculino fosse 

penetrado por mulheres. Enfim, as mulheres-escritoras, ao buscarem fazer da 

escrita literária um exercício feminino, estavam se insurgindo contra o papel 

passivo de musas inspiradoras e dando os primeiros passos na busca para se 

tornarem sujeitos da criação em um território selvagem: o da escrita, onde 

essas escritoras, na ânsia por visibilidade, desenvolveram várias práticas de 

escrita que lhes permitiram ir paulatinamente resistindo às investidas de uma 

política de silenciamento contra elas, apenas porque ousaram fazer das Letras 

uma bandeira de luta na busca por visibilidade social e por novas formas de ser 

e de existir.   

Como escrever era uma prerrogativa masculina, fazer da escrita um 

exercício efetivo foi bastante angustiante para o feminino. Mesmo sabendo 

escrever, o que não era a realidade de muitas mulheres, sobre o que 

escreveriam as mulheres-escritoras, se se deveria escrever sobre feitos viris? 

De que grandes feitos haviam participado? Diante de um cenário marcado por 

uma miríade de adversidades, escrever revelou-se para as mulheres um 

grande conflito pessoal e social, uma vez que escrever era considerado algo 

que quebrava a concepção de feminilidade, de fragilidade própria do feminino. 

Escrever era, portanto, uma atividade que exigia atividade mental, conexões 

com o mundo da ação, aspectos estes que estavam distantes da concepção 

que se tinha acerca da condição feminina e dos atributos inerentes ao sexo 

frágil. Como se tornar visível no universo patriarcal, sem ser vista como uma 

intrusa? Como manejar a pena, objeto fálico, para dela poder desfrutar daquilo 

que só aos homens era dado conhecer?  

Como resposta a essas perguntas, aventamos a seguinte hipótese: as 

mulheres aprenderam a escrever e fizeram da escrita um exercício de 

resistência a toda aquela política de silenciamento que, durante séculos, lhes 

havia sido imposta. De acordo com Oliveira (2008), podemos, a princípio, 

definir o termo resistência como força que se opõe a outra. Logo, resistir 

acarreta ―oposição, divergência, transgressão, ruptura, insatisfação que implica 
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relação de poder‖ (OLIVEIRA, 2008, p.35). Para este autor, a resistência seria 

uma tensão que emerge com o intuito de alterar as relações de poder. Nesse 

caso, a resistência seria, então, ―a força da vontade que resiste a outra força, 

exterior ao sujeito‖ (OLIVEIRA, 2008, p. 37).  

Podemos exemplificar o que vem a ser resistência, na concepção 

apresentada no parágrafo anterior, recorrendo um pouco à história da trajetória 

da escrita de autoria feminina no Brasil. Consoante já dissemos, para as 

nossas primeiras bandeirantes das Letras, escrever representou uma força da 

vontade que resistiu à pressão ideológica de uma outra força que lhes era 

adversa: não escrever. Essa última era exterior às mulheres-escritoras porque 

advinha de um conjunto de discursos que reiteravam ser o ato de escrever não 

pertencente ao universo feminino e, portanto, proibido a toda e qualquer 

mulher.       

Embora, segundo afirma Oliveira (2008), a oposição, a divergência, a 

transgressão, a ruptura e a insatisfação sejam marcas da resistência, devemos 

frisar que, a nosso ver, em se tratando de escrita de autoria feminina no Brasil 

oitocentista, a resistência foi desenvolvida pelas mulheres-escritoras não no 

embate direto. Pelo contrário, elas foram negociando com as estruturas do 

poder e com os valores do patriarcado, trazendo-os, sobretudo, para o interior 

de seus escritos, o que pode ser tomado como estratégias de resistência e de 

inserção. Estabelecendo tais negociações, as mulheres-escritoras puderam, 

paulatinamente, adentrar no domínio masculino. Sob essa perspectiva, 

acreditamos que o que as auxiliou a adentrarem no tão hermético mundo da 

escrita foi o fato de elas terem desenvolvido o que estamos chamando de 

práticas de escrita feminina.  

Se recorrermos a um dicionário, eis o significado atribuído ao vocábulo 

prática: ―s.f.1 ação, execução, exercício 2 realização concreta de uma teoria 3 

capacidade que resulta da experiência 4 maneira usual de fazer ou agir; 

costume, hábito‖ (DICIONÁRIO HOUAISS, 2004, p. 388). Quanto ao vocábulo 

feminino, estamos empregando-o para designar tudo aquilo que diz respeito à 

mulher, ou seja, ―‗feminino‘ despojadamente se refere ao sexo feminino, e, 

quando um livro é de autoria feminina, significa, apenas, que foi escrito por 
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uma mulher‖ (XAVIER, 1991, p. 11), já que, como reitera a crítica citada, 

considerando-se a tênue relação entre sujeito e linguagem, ―quando uma 

mulher articula um discurso, este traz a marca de suas experiências, de sua 

condição‖ (XAVIER, 1991, p. 13). Já o sintagma feminista está sendo utilizado 

de forma ampla, para fazer alusão a certa consciência das mulheres-escritoras 

oitocentistas sobre a situação de inferioridade a que muitas mulheres eram 

submetidas na sociedade. Não estamos, porém, querendo nos referir ao 

movimento feminista brasileiro, muito embora algumas de suas bandeiras de 

luta, tais como o direito ao voto, à educação, ao trabalho, à igualdade entre os 

sexos, já viessem sendo esboçadas por algumas escritoras, muito antes da 

deflagração do movimento como uma organização política encabeçada por 

mulheres. Por esta razão, optamos por manter os adjetivos feminino/feministas 

unidos, sempre que nos referirmos às práticas de escrita desenvolvidas por 

mulheres anteriormente ao século XX.  

Dessa forma, ao atrelarmos ao sintagma nominal prática o sintagma 

preposicional de escrita feminina/feminista, estamos querendo designar, agora 

com todo o grupo nominal, o exercício social e simbólico da escrita 

desenvolvido por mulheres. Compreendido de forma ampla, podemos inserir, 

dentro das práticas de escrita feminina/feminista, textos dos mais diversos 

gêneros textuais seja com fins estéticos, seja com fins pragmáticos. Desse 

modo, no estudo das práticas de escrita feminina, textos como romance, 

crônicas, contos, poesias serão colocados ao lado de outros escritos como 

receitas, álbuns de família, livros de assentamento, diários. Todos esses textos 

terão importância para os estudos interessados na reflexão sobre escrita de 

autoria feminina, ainda que as formas de análise exigidas por cada um deles 

sejam diferentes. 

Na história da literatura de autoria feminina, o desenvolvimento da 

prática de escrita dos mais diferentes gêneros textuais, sobretudo os literários, 

pode ser visto como algo que ocorreu marcado pela necessidade das mulheres 

de se inscreverem no mundo das Letras e pelo risco iminente de serem 

apagadas desse dominus masculino.  Inscrever-se e poder ser apagada parece 

ter sido o dilema que atormentou muitas das mulheres que se aventuraram a 
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escrever. Algumas, embora indecisas sobre se deviam guardar seus escritos 

ou apagá-los, optaram pela primeira alternativa; e hoje é possível ter acesso ao 

modo como viveram, pensaram e representaram a realidade de que faziam 

parte. Outras, infelizmente, acabaram se livrando de seus escritos por achá-los 

inúteis, frívolos. Dessas, restam apenas referências esparsas, mas nenhuma 

obra; ou, o que é pior, o completo apagamento. 

No entanto, mesmo dentre as mulheres que escreveram, a escrita, para 

usar uma expressão de Chartier (2007), não foi capaz de ―conjurar contra a 

fatalidade da perda‖. Delas, perderam-se as obras, esqueceram-se os nomes, 

apagaram-se os traços. Embora saibamos que os escritos não tenham sido 

feitos para durarem e que o apagamento, apesar de temido, é necessário, 

sabemos também que, no caso das mulheres e de outras minorias, a política 

de esquecimento não foi involuntária. Pelo contrário, ela foi bastante proposital, 

instituída, direcionada, pensada, executada e reiterada.  

Mesmo assim, as mulheres não esmoreceram e partiram na luta contra a 

imposição do silêncio, o qual, sendo o Verbo Deus e, portanto, Homem, era, 

então, o comum das mulheres: ―o silêncio é um mandamento reiterado através 

dos séculos pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de 

comportamento‖ (PERROT, 2005, p.09). Apesar de emparedadas por uma 

política de silenciamento, elas procuraram formas para subvertê-la e/ou para 

resistir, fazendo do silêncio uma arma a favor de si próprias: 

 

 

Evidentemente, as mulheres não respeitaram essas injunções. Seus 
sussurros e seus murmúrios correm na casa, insinuam-se nos 
vilarejos, fazedores de boas ou más reputações, circulam na cidade, 
misturados aos barulhos do mercado ou das lojas, inflado às vezes 
por suspeitos e insidiosos rumores que flutuam nas margens da 
opinião. Teme-se a sua conversa fiada e sua tagaralice, formas, no 
entanto, desvalorizadas da fala. Os dominados podem sempre 
esquivar-se, desviar as proibições, preencher os vazios do poder, as 
lacunas da História (PERROT, 2005, p.10). 

        

 

Se o acesso ao livro ou à escrita (literária, sobretudo), ―modo de 

comunicação distanciada e serpentina, capaz de enganar as clausuras (e de) 
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penetrar na intimidade mais bem guardada‖ (PERROT, 2005, p.10), foi negado 

às mulheres, era preciso procurar outras formas para falarem de si mesmas e 

para deixarem, ao menos, indícios, vestígios de uma presença e de uma 

memória feminina que, apesar de esgarçadas, foram resistindo não só ao 

tempo, mas, sobretudo, às políticas de silenciamento e ocultamento.  

A consideração crescente pela vida privada, familiar ou pessoal fez com 

que os estudiosos e estudiosas lançassem olhares sobre fontes vistas, 

negligentemente, como não convencionais: cadernos de receitas, álbuns de 

fotografias, diários íntimos, cadernos de anotações, livros de assentamentos, 

cartas, fotografias. Esses são alguns exemplos de fontes de que as mulheres 

se valeram para resistirem ―à impossibilidade de falar(em) de si mesma(s) e do 

seu próprio ser, ou, ao menos, o que se pode saber dele‖ (PERROT, 2005, 

p.10). Portanto, as fontes tidas como não-oficiais são uma via alternativa para o 

resgate de algumas das práticas da memória feminina, as quais, por sua vez, 

acreditamos, podem revelar traços do feminino, sobretudo em esferas privadas.  

Como fomos forjados em uma tradição que cristalizou formas de ser e 

de existir e canonizou, por sua vez, determinadas fontes para estudos 

científicos, é preciso, pois, fazer ouvir os murmúrios de outras fontes, dar voz 

ao silêncio que, durante muito tempo, foi a marca que as singularizava. Se 

certas fontes foram credenciadas; outras não receberam as devidas 

credenciais para serem reconhecidas como objeto de registro histórico e, 

portanto, tomadas como elementos de análises científicas, visto que foram, de 

chofre, denominadas como insignificantes. Como as fontes ―oficiais‖ pouco ou 

quase nada falam das mulheres, cujos traços foram apagados, sobremaneira 

na esfera privada, quanto na pública, é preciso buscar também fontes 

alternativas a partir das quais traços do feminino se façam notar e mostrem a 

resistência das mulheres às investidas da opressão masculina.  

Visto que a escrita era um fruto proibido para as mulheres, era-lhes 

permitido, nas raras exceções, aproximarem-se desse fruto desde que ele não 

as fizesse cair em tentação.  Escrever, por exemplo, manuais de boas 

maneiras, receitas culinárias ou registrar como manter a casa em ordem era, 

dentro do código patriarcal, referendar os valores do sermo paternus. Todavia, 
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escrevendo sobre aquilo a que estavam mais próximas, as mulheres foram, 

paulatinamente, adentrando no universo da escrita.  

Estudar os textos produzidos por mulheres é um exercício para entender 

também as práticas da memória feminina, já que, ―no teatro da memória, as 

mulheres são uma leve sombra‖, uma vez que não lhes foi dado poder para 

gozar de espaço na narrativa histórica tradicional: ―esta privilegia a cena 

pública – a política, a guerra – onde elas (as mulheres) aparecem pouco‖ 

(PERROT, 2005, p.33). Portanto, é preciso que, ao lado de fontes ―oficiais‖ 

como romances, poemas, peças teatrais, estudemos também textos em que a 

história oficial não foi escrita/inscrita e nos quais a presença feminina se faça 

notar, já que ela foi alijada da narrativa histórica. Por outro lado, não queremos 

dizer que devamos deixar de estudar os textos literários. Não é a nossa 

proposta, pois tanto os textos literários de autoria feminina quanto os outros 

textos que, embora não recebam o qualificativo de literário, foram igualmente 

escritos por mulheres são elementos importantes naquilo que se constitui uma 

grande empreitada: a construção de uma memória (literária ou não) feminina 

na cultura brasileira.  

Se nas receitas, nos cadernos de assentamentos, elas ousaram 

―escrever alguma lembrança ou uma confissão que se juntava na linha adiante 

com o preço do pó de café e da cebola‖ (TELLES, 1997, p.60), nos romances, 

contos ou poesias, as lembranças, as confissões e os sonhos integraram o 

universo de muitas personagens trancafiadas na esfera da servidão, do 

confinamento e cujos anseios de liberdade, em alguns casos, não passaram de 

efêmeros suspiros. Portanto, seja escrevendo livros de receitas, cadernos de 

anotações, diários, seja colecionando fotos em seus álbuns de família, seja 

produzindo poesias, contos, crônicas ou romances, a presença das mulheres 

no universo da escrita é importante não só como forma de auto-afirmação, 

mas, sobretudo, como forma de entender, a partir de um  discurso próprio, 

como essas mulheres se incorporaram à cultura de seu país, no que diz 

respeito a seus mitos, crenças, imaginário e ideologia (SHARPE, 1997).  

Os escritos femininos, soterrados por uma tradição patriarcal, podem 

dizer muito das mulheres que não se mantiveram inertes na busca por 
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reconhecimento em espaços restritos apenas aos homens. Os textos 

produzidos por elas trazem indícios do início da trajetória de mulheres que 

procuraram adentrar em um espaço onde a participação feminina não era bem 

vista, revelando, portanto, os primeiros esforços dessas pioneiras no duro 

processo de se apresentarem como escritoras em um país cuja tradição 

literária era escrita com a pena masculina, o que fez com que a produção 

literária feminina e seus temas fossem vistos como inferiores e indignos, 

portanto, de circularem em nossas vitrines literárias. Entretanto, no capítulo a 

seguir, mostraremos como, a partir de temas aparentemente amenos, Júlia 

Lopes de Almeida e Carolina Nabuco fizeram de suas obras elemento 

imprescindível não só à compreensão da presença feminina em nossa 

literatura, mas, sobretudo, à cultura brasileira. 
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CAPÍTULO III 

 

DO ESPAÇO DA MULHER EM A INTRUSA E A SUCESSORA: 

INTERSECÇÕES ENTRE JÚLIA LOPES E CAROLINA NABUCO  

 

Mais do que qualquer outro, o 
olhar sobre as mulheres é 
mediatizado; é preciso decifrar 
a natureza desta mediação. 

 
Michelle Perrot 
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A composição estética de A intrusa e de A sucessora: uma visão do 
conjunto  
 
 
 

 
A menor fenda 
De uma vidraça ou de um vaso 
Pode trazer a ventura 

[de uma grande lembrança 
Os objetos nus 
Mostram sua fina aresta 
Cintilam de repente 
Ao sol 
Mas perdidos na noite 
Se fartam assim muitas horas 
Longas  
Ou breves  

 
Jean Follain 

 
 
 

Considerando-se que ―no fim das contas a construção estrutural é o 

maior responsável pela força e eficácia de um romance‖ (CANDIDO, 2002, p. 

58), daí por que, como reitera o referido crítico, deve-se, no estudo da obra 

literária, dar relevância maior à análise de sua composição, sem descurar da 

comparação com o mundo, tendo-se, entretanto, o cuidado de não priorizar 

uma em detrimento da outra, procuraremos, nesta primeira secção do presente 

capítulo, voltar nossas atenções para os componentes estruturais que dão 

forma às obras das autoras em estudo e que servirão de base para as 

reflexões, feitas na secção subsequente, sobre as instâncias ideológicas da 

sociedade de que o romance, como objeto estético e ideológico, não pode 

escapar porque tais instâncias, inevitavelmente, já vêm plasmadas no texto 

ficcional. Feita essa observação e obedecendo à ordem cronológica de 

publicação das obras escolhidas como corpus, iniciemos nossa leitura, 

portanto, com o romance de Júlia Lopes de Almeida.     

A intrusa, assim como boa parte dos romances do século XIX e início do 

século XX, apresenta um narrador onisciente de terceira pessoa, apesar de no 

primeiro capítulo da obra termos a impressão de que ela inicia-se sem a 

presença de um narrador a conduzir as ações e os personagens, como se a 
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história narrasse a si própria, visto que somos postos, de imediato, diante da 

fala dos personagens: 

 

 

– Que temporal! 
– E um friozinho! Conhecem vocês nada mais gostoso do que ouvir-
se o barulho da chuva quando se está agasalhado? Eu estou me 
regalando... 
– Sempre o mesmo egoísta! Como estás em tua casa... mas... 
desalmado, lembra-te de nós! São quase horas de me ir recolhendo 
aos meus penates. E ali o padre Assunção, caso não fique pelo 
caminho, terá também que marchar um bom pedaço a pé. Ao Teles, 
esse o bonde leva-o até o quarto de dormir! Nasceu empelicado 
(ALMEIDA, 1994, p.03). 

 

 

Com essa abertura em forma de diálogo, tem-se a impressão de que a 

trama romanesca irá se desenvolver à revelia de um narrador, permitindo-se, 

assim, que o leitor tenha acesso apenas ao que as personagens falam ou 

fazem. Todavia, embora, conforme Kayser (1976), no século XVIII, tenham sido 

compostos romances completamente dialogados, essa técnica, fenômeno 

típico de apresentação dramática, é dificilmente sustentável em textos longos. 

Em virtude disso, talvez, em lugar desse narrador em modo dramático, segue-

se um narrador onisciente que, ainda no primeiro capítulo, emerge logo após o 

diálogo transcrito anteriormente:  

 

 

Por essa feia noite de chuva, conversam em casa do advogado 
Argemiro Cláudio, no Cosme Velho, o seu grande amigo padre 
Assunção, o deputado Armindo Teles e o Adolfo Caldas, homem de 
quarenta anos, sem profissão determinada, mas muito bem aceito 
nas rodas políticas e literárias, que frequentava assiduamente. 
Tinham jantado tarde, fumavam agora na biblioteca de Argemiro, 
sentados à mesa do pôquer. 
Menos por virtude que por começo, padre Assunção não quisera 
tomar parte no jogo e andava pela sala sacudindo o pano da batina a 
cada impulso das suas largas passadas. Era alto, magro anguloso, 
de uma cor pálida; e nas suas feições acentuadas, em que melhor 
condiria o sarcasmo, havia uma tal expressão de candura (…) 
(ALMEIDA, 1994, p.03). 
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Se o início do romance em análise é marcado pelo contato direto entre o 

leitor e o universo ficcional, o narrador, como mostra o excerto acima, assume 

a posição de intermediário entre o narratário e o que acontece na narrativa e 

com os personagens. Sob esse aspecto, A intrusa é um romance construído a 

partir da presença/ausência do narrador e a partir da acentuada recorrência de 

diálogos, momento em que o narrador se ausenta da história por algum tempo. 

Apesar da existência de momentos em que o narrador desaparece para nos 

colocar diante do que os personagens falam ou pensam e em virtude de ser 

quase impossível manter a ação romanesca sustentada apenas pela força de 

diálogos, o que vai predominar na condução da ação no romance em análise é 

a presença de um narrador demiurgo que dispõe de liberdade para narrar à 

vontade, para colocar-se acima dos fatos narrados, adotando, portanto, um 

ponto de vista divino, já que ele não só ―tudo conhece da história (...) mas 

também tudo pode esquadrinhar, inclusive a vida mental das personagens‖ 

(MOISÉS, 2004, p. 411).  

Aliás, a relevância da existência da focalização ou do ponto de vista 

como componente estrutural está no fato de que, mediante o foco narrativo, é 

possível perceber ―as relações que o narrador mantém com o universo 

diegético e também com o narratário, o que equivale a dizer que representa um 

fator de primordial relevância na constituição do discurso narrativo‖ (AGUIAR e 

SILVA, 1979, p. 319). Em A intrusa, é pelas palavras do narrador, pelos seus 

pensamentos e sensações que somos guiados e levados à descrição dos 

personagens, dos ambientes e dos espaços ficcionais. Assim, tomando, como 

exemplo, o mesmo trecho que consta na página anterior, o uso de adjetivos 

(feia, grande, largas, pálida, acentuadas), de sintagmas nominais ou 

preposicionados (homem de quarenta anos, sem profissão determinada), além 

da utilização da descrição de personagens (Era alto, magro anguloso, de uma 

cor pálida; e nas suas feições acentuadas, em que melhor condiria o sarcasmo, 

havia uma tal expressão de candura) ou ambientes, nos revela a existência de 

um narrador que se interpõe entre o narratário e a ação romanesca com mais 

liberdade, mais independência e mais autonomia, embora o faça de maneira 

neutra, abstendo-se de intervir na história, procurando exilar-se em absoluto da 



107 
 

 

 

narrativa. Em outras palavras, em A intrusa, o narrador é marcado por uma 

presença discreta e, por meio do contar e do mostrar equilibrados, ele dá-nos a 

impressão de que a narrativa desenvolve-se por si própria.    

Em A sucessora, de Carolina Nabuco, segunda obra que integra o 

corpus desta tese, o foco narrativo também é construído a partir da utilização 

da terceira pessoa e, assim como o de A intrusa, o narrador onisciente de A 

sucessora dá a impressão, em alguns momentos, de ter se ausentado da 

narrativa, como podemos perceber já no capítulo inicial no qual é feita a 

descrição da mansão do casal protagonista da trama: 

 

 
A volta ao Rio. O encostar do grande transatlântico. Os primeiros 
passos em terra firme, entre a escada de bordo e a limusine que os 
esperava. Depois, o movimento embalador do belo carro; o alvoroço 
da Avenida Rio Branco ao cair da tarde, na hora do êxodo para os 
lares. 
Tudo, até o grito dos jornaleiros, apregoando vespertinos, encantava 
Marina. Os marcos familiares da cidade surgindo um por um. As 
vitrinas que se iluminavam. O cansaço delicioso que a vencia. O 
aconchego em que viajava, com os olhos distraídos pela agitação 
exterior e a mão presa na de Roberto. A sensação feliz de se lhe 
abrirem na vida largos horizontes de ventura.  
E, de repente, ante seus olhos, o cenário da baía, empolgante e 
irreal. As luzes acendendo-se, desenhando os contornos da cidade e 
enfeitando-lhe os morros como jóias. O deslizar pela Avenida Beira-
Mar. A Rua Paissandu com a ala dupla de palmeiras enfileirando-se 
contra o céu crepuscular. A casa... O olhar de Roberto, brilhante de 
expectativa, virando-se para Marina, procurando colher sua primeira 
impressão, gozar do seu prazer.  
Marina contava com este aspecto de palácio, mas não com as orlas 
de palmeiras do jardim, desdobrando as da rua, velhas e nobres 
como aquelas (NABUCO, 1940, p. 05-06). 

 

 

Considerando-se o fragmento acima, ele aponta para a existência de 

uma focalização externa que, gradativamente, vai oferecendo ao narratário 

uma visão panorâmica da cidade do Rio de Janeiro para, depois, focalizar, de 

um ângulo mais restrito, a casa de Roberto Steen.  A instituição da focalização 

a partir do campo de consciência do narrador onisciente faculta ao elemento 

focalizado uma descrição ligeira e objetiva, como atesta a incidência de frases 

nominais (A volta ao Rio. O encostar do grande transatlântico) e de períodos 
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simples, o que confere à descrição feita pelo narrador, espécie de câmera a 

observar o espaço diante de seu campo de visão, uma marcante visualidade e 

um ritmo sincopado e ágil.  

Apesar da coincidência na escolha do mesmo foco narrativo, que 

apresenta uma visão totalizadora sobre os acontecimentos narrados e os 

personagens envolvidos na narração, a maneira como as autoras em estudo 

manipulam o ponto de vista narrativo em suas obras revela nuances bastante 

sutis. Em Carolina Nabuco, além de servir como expediente para a descrição 

não só das características superficiais e materialmente observáveis da cidade 

do Rio de Janeiro e, depois, da mansão dos Steen, como também da reação 

das personagens diante de um cenário suntuoso, marcando a posição histórica 

e social das personagens, a utilização de uma focalização externa revela 

―evidente influência das técnicas cinematográficas e da linguagem jornalística 

sobre a literatura, a partir da década de 1930, principalmente através do neo-

realismo norte-americano‖ (COELHO, 2002b, p. 110). Neste caso, o narrador 

do romance de Carolina Nabuco assemelha-se a um cameraman e a narrativa, 

em determinados momentos, como o da abertura do romance, é conduzida 

como se fosse uma película cinematográfica.      

Em Júlia Lopes de Almeida, a utilização de um narrador onisciente como 

expediente narrativo permite-lhe não só passear pela sociedade brasileira do 

final do século XIX e meados do século XX como também pintar quadros de 

um Rio de Janeiro marcado pela necessidade imperiosa de civilizar-se, embora 

ainda apresentasse uma miríade de contrastes, frutos do antagonismo entre o 

que éramos e o que gostaríamos de ser. Nesse sentido, a exploração do 

espaço, a partir da óptica de um narrador de terceira pessoa, é bastante 

elucidativa em A intrusa, já que, recorrendo a essa modalidade de foco 

narrativo, a romancista fica muito mais livre para, dentro do espaço urbano, 

perscrutar os meandros da cidade do Rio de Janeiro, dos bairros aristocráticos, 

da gente fina fluminense, dos supercivilizados ao mesmo tempo em que 

também pode ir delineando uma cartografia das áreas suburbanas, como 

aponta o excerto a seguir:  
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O trem dos subúrbios ia partir, quando Adolfo e Argemiro entraram 
na gare da Central. Adiante deles corria uma multidão pressurosa e 
atrapalhada, sobraçando embrulhos e arrastando crianças. 
– A hora do jantar aqui é uma hora perigosa, Argemiro! E digam que 
o feijãozinho não tem prestígio! 
Nesse instante sentiram-se empurrados. Eram umas senhoras que 
lhes tomavam a dianteira no assalto, muito nervosas, olhando para 
trás, a contar-se, com medo que não ficasse alguma extraviada. 
– Isto é uma ignomínia. Obriga tua sogra a vir cá para baixo. 
– Imagina se não lhe tenho pedido! Cada vez que vou ver minha filha 
é este horror! E perco um tempo! (ALMEIDA, 1994, p. 25). 

 

 

Conforme é possível perceber no trecho acima, ao contrário de alguns 

escritores que superestimaram a modernização do Rio de Janeiro, ocorrida 

durante o limiar do século XX, e que, de acordo com Brito Broca (1960, p. 05), 

atribuíram, em suas crônicas, romances e contos, a essa cidade ―ambientes e 

tipos que aqui na realidade não existiram‖; Júlia Lopes de Almeida, no romance 

em tela, vai, apesar de descrever os requintes de civilização, fazer também a 

descrição de um Rio de Janeiro completamente desglamourizado e marcado 

pela presença crescente de subúrbios: 

 

 
O trem corria de estação em estação, com os seus guinchos 
ensurdecedores. Uma criança chorava no colo da mãe aflita; um 
grupo de rapazes amarelos e desdentados falava de eleições do 
Clube Riachuelo, ao pé de uma senhora de cabelos grisalhos, bem 
vestida, e que viajava só.   
Lá fora a paisagem estendia-se larga, banhada de sol escaldante. 
Um véu fino de pó dourava a atmosfera. Laranjeiras pequenas, de 
grandes frutos dourados, alegravam aqui e acolá um ou outro ponto 
dos campos mal tratados, onde em gramados secos trilhas barrentas 
descreviam linhas tortuosas. 
– Isto é desconsolador... – observou Argemiro, apontando para a 
extensa pradaria, onde em vários trechos se agrupavam casinhas 
feias. 
– E este trem poderia rolar entre pomares cheirosos. O Brasil é a 
terra da flor esquisita e da fruta saborosa. De um lado e de outro 
destas estradas, se tivéssemos camponeses e agricultores de bom 
gosto, veríamos, Argemiro, lindas orquídeas suspensas na galharia 
de árvores frutíferas. Olha bem para aquilo! É preciso não ter 
absolutamente gosto nem instinto, para se fazer uma cerca assim, 
de paus tortos, aqui no país do bambu. Do lindíssimo bambu! Ah! o 
japonês! que povo feliz e aproveitador... Vou lembrar ao Barreto 
instalarmos aqui uma colônia de japoneses, com a condição de 
fazerem eles mesmos as suas casas e trazerem muitas musmés 
bonitas... (ALMEIDA, 1994, p. 27).  
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Em A sucessora, o espaço também desponta como categoria relevante. 

Assim como em Júlia Lopes de Almeida, a construção espacial dentro do 

romance de Carolina Nabuco sinaliza para as mudanças por que vinha 

passando a cidade do Rio de Janeiro, representando, assim, os ares de 

modernidade que sopravam em direção do Brasil, os quais não só estavam 

modificando a geografia da cidade, com o alargamento e a urbanização de ruas 

e avenidas, como também estavam trazendo novos hábitos, redesenhando a 

vida social e cultural fluminense, como o gosto pelo cinema ou a participação 

no carnaval e suas folias: 

 

 
A referência ao carnaval insuflou animação à conversa. Roberto, 
Germana e Vasco puseram-se a discutir projetos para os três dias de 
folia. 
(...) 
A conversa dos outros continuavam. De vez em quando, consultavam 
Marina. Germana lembrou que as mulheres do grupo deviriam ir aos 
bailes vestidas iguais. 
– Vestido de noite com grinalda de flores para o baile do Cassino. 
Para o Teatro Municipal uma fantasia completa. Russa? ... Havaiana? 
... 
(…) 
Passaram o carnaval entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, procurando 
as melhores festas e corsos mais alegres. O grupo estava uníssono, 
e disposto a não perder divertimento. Animavam-se uns aos outros. 
Só Marina destoava do entusiasmo. Ficava muitas vezes abstrata, 
esquecendo-se de brincar. 
– Você parece uma velha, diziam-lhe as outras. Tão quieta! Olhe que 
você gastou de lança perfume! ... o vidro está inteirinho. 
(...) 
Marina retomou logo, então, sua dignidade tranquila, de dama ilustre 
no meio de desconhecidos. Depois foram ver os cordões de pretos. 
Postaram-se, como turistas, no meio da aglomeração popular da 
Praça Onze de Junho, onde não havia brancos senão os de seu 
grupo elegantíssimo. Os cordões seguiam-se e entrecruzavam-se, 
infindáveis, trazendo, nos passos e nos ritmos, a África intangível e 
vibrante ao coração de uma cidade moderna. Quase todos, negros e 
negras, vindos dos vários subúrbios, vestiam as saias largas, os 
chalés vistosos e os colares tilitantes, da Baía. Uma mulher trazia 
uma criança de peito, amarrada ao colo, como um bronze reluzente, 
oscilando ao compasso de maxixe em que ia a mãe (NABUCO, 1940, 
p. 203-211).     

 

 

Na descrição anterior, desfilam aspectos que caracterizam a 

modernidade de que estava se revestindo a cidade do Rio de Janeiro e que 
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hoje existem apenas como uma saudosa lembrança. Carolina Nabuco faz a 

descrição de um Rio de Janeiro auspicioso no qual as classes menos 

favorecidas aparecem, apenas, como elemento exótico a integrar a paisagem 

de euforia e alegria que embalava o carnaval. É um Rio de Janeiro de 

opulência e de habitantes burgueses e ricos. Outro, porém, é o Rio de Janeiro 

descrito em A intrusa. Assim como grande parte dos romancistas de sua 

época, Júlia Lopes de Almeida procurou, em seus romances, retratar a 

paisagem brasileira. Em muitos momentos de A intrusa, é uma cidade muito 

pouco maravilhosa que Júlia Lopes de Almeida cartografa, de maneira que o 

encanto/elogio que verificamos em Carolina Nabuco cede lugar, em Júlia Lopes 

de Almeida, ao desencanto. Mais do que Carolina Nabuco, Júlia Lopes de 

Almeida, na esteira dos ficcionistas oitocentistas, registra as paisagens da 

então capital da República sob os mais diversos ângulos: das ruas centrais e 

do comércio elegante aos arrabaldes cheios de cortiços e pobreza, passando 

também por espaços recortados da cidade como os colégios internos 

semelhantes a O ateneu, de Raul Pompeia.  

Entretanto, em A intrusa, não são descritas apenas as mazelas sociais. 

Como a metaforizar os contrastes presentes na cidade do Rio de Janeiro 

finissecular, temos também a descrição de outro espaço: o das chácaras e 

jardins que marcavam uma etapa entre o campo e a vida cada vez mais 

dominadora das cidades. Nesse outro espaço, vivem os barões do Cerro 

Alegre, sob cujos cuidados estava Maria da Glória, filha de Argemiro. 

Devemos, porém, frisar que o fato de o barão e a baronesa morarem em uma 

chácara, distante da cidade, não é algo que possa passar despercebido. 

Representantes de um antigo regime político, o Império, não caberia a eles 

outro espaço senão a parte campesina da cidade onde, ―à sombra das suas 

mangueiras‖, vivendo em um velho palacete, o barão podia sentir-se mais 

longe da República, e a baronesa podia manter o prestígio de outrora: 

 

 

 Minha sogra tem razão; ela vive como uma abadessa de convento 
rico; tem um prestígio por toda aquela redondeza que nem calculas... 
Muito boa, muito esmoler, é o centro de uma população de pobres e 
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de famílias que, se não dependem dela materialmente, 
acostumaram-se à sua tutela moral e não a dispensam (ALMEIDA, 
1994, p. 25). 

 
 

Ainda com relação à espacialidade, cumpre registrarmos as palavras de 

Ronaldo Menegaz (1994), impressas nas orelhas da terceira edição de A 

intrusa. De acordo com ele, Júlia Lopes de Almeida cria, no referido romance, 

um Rio de Janeiro com tintas europeias e de caráter primeiro mundista. Como 

exemplo disso, citemos o trabalho de descrição da competição de regatas 

realizada na praia do Botafogo:  

 

 
A praia do botafogo regorgitava; era dia de regatas. Por todo o cais o 
povo apinhado olhava para o mar coalhado de barcas, palpitante de 
luz. Nas arquibancadas, à beira de água, as toaletes claras das 
moças despertavam a ideia de grandes flores variegadas, 
desabrochadas ao sol, e, na rua, carros e bondes arrastavam-se 
cheios, vagarosos, por entre a multidão. Mas a beleza era o mar, 
cuja superfície apenas enrugada de um azul violento, toda se 
paletava de escaminhas de ouro. Andavam pelo terceiro páreo. 
Baleeiras velozes, bem remadas, demandavam-se balouçar pela 
água, molemente, enquanto espalmavam as asas tranquilamente.  
(...) 
Os nomes dos clubes andavam no ar, como as gaivotas. Afinal, um 
deles ganhou o páreo. Rompeu a música e a baleeira vitoriosa veio 
receber as saudações, que rebentavam em palmas por todo o cais, 
como uma onda. 
(...) 
À roda comentavam o páreo. Havia descontentes; moças 
indignadas, outras quase chorosas, rapazes amuados. Tinham 
perdido. Mas outros e outras gesticulavam com alegria por aquele 
triunfo, que dava mais uma medalha ao clube da sua simpatia. 
Falava-se alto nas arquibancadas. Os sons da banda de marinheiros 
no Toureiro da Carmen não permitiam segredos. 
Em toda a linha do cais os guarda-sóis de cores diferentes, 
lembravam uma vegetação movediça de cogumelos fantásticos, 
desde os pequeninos, das crianças que assistiam à desta sentadas 
no paredão, com o olhar estúpido para o quadro policromo, até os 
grandes, protetores de velhos prudentes e amigos da sombra. 
Corria uma aragem forte. Agitavam-se no ar os galhardetes vistosos 
e as bambinelas do pavilhão central, como a acenar a toda a gente 
que fosse para ali, gozar aquele quadro. 
(...) 
Voavam as flâmulas e os galhardetes; outra baleeira veio passear o 
seu triunfo, beirando o cais, onde a multidão estrondeava em 
palmas. 
Na lindeza do céu, de um azul carregado e límpido, ressaltavam as 
cores maravilhosamente. Os perfis dos morros, rochosos uns, 
verdejantes outros, destacavam-se em todas as suas linhas, com 
surpreendentes minúcias. Nas arquibancadas as linhas das 
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mulheres eram como orlas de flores de matiz viçoso que as ondas 
tivessem deposto na terra maravilhada (ALMEIDA, 1994, p.159; 160-
162). 

 

 

Ainda consoante Ronaldo Menegaz (1994), na descrição da regata, Júlia 

Lopes de Almeida, empregando um ―todo colorido luminoso‖ e descrevendo ―o 

movimento dos participantes e assistentes, apresentados em seus diferentes 

planos‖, consegue recriar ―um quadro daqueles pintores expressionistas que 

costumavam fixar momentos de lazer‖, um quadro que desperta no habitante 

atual saudades de ―alguma coisa que ele aqui nunca viveu‖. Nesse ponto, 

torna-se importante acrescentarmos, na esteira de Aguiar e Silva (1979), que a 

descrição, recurso bastante utilizado por Júlia Lopes de Almeida, não só se 

apresenta, na sintagmática narrativa, como uma pausa ou uma síncope, mas 

também como um elemento de que se vale a romancista para figurar o espaço 

em que ocorre a diegese6 e para veicular informações sobre os personagens e 

objetos do universo narrativo, contribuindo, assim, para tornar verossímil aquilo 

que foi descrito, para enraizar o real na diegese. O gosto pela descrição que 

marca boa parte da obra de Júlia Lopes de Almeida pode ser verificado em 

Carolina Nabuco, como se ambas as escritoras, por meio da expressividade 

advinda da descrição como recurso estilístico, estivessem imbuídas em um 

único projeto: o registro, via literatura, da paisagem brasileira, a qual, segundo 

a óptica do narrador de A sucessora, é descrita da seguinte maneira: 

 

 

De ambos os lados, colinas ondulantes fechavam a vista, 
sucedendo-se sem interrupção, sem abrir horizontes, sem deixar 
uma fresta por onde pudesse escapar o olhar de Marina, ávido de 
espaço. Verdejavam os morros em toda a superfície, sem nada que 
prendesse a atenção senão a linha altiva de algum coqueiro contra o 
céu. 
(...) 

                                                 
6
 Por diegese, entendamos ―o universo espacial-temporal no qual se desenrola a história‖, ou 

seja, ―o universo do significado, o 'mundo possível' que enquadra, valida e confere 
inteligibilidade à história‖, a qual, por sua vez, diz respeito ―à realidade evocada pelo texto 
narrativo (acontecimentos e personagens)‖ e que constitui o significado ou conteúdo narrativo 
(REIS e LOPES, 1988, p. 26-27; 49).  
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Na imensa monotonia da paisagem, só variavam os tons de verde. 
Iam do pálido ao escuro, mesclados às vezes de outros tons, 
derivados do ouro, do branco ou do vermelho, e, de repente, onde 
passara o tição do homem, interrompidos pelo negro de uma 
queimada. 
Junto ao pântano, um lençol de lírios selvagens enchia o ar de 
doçura capitosa, e uma vez Marina percebeu o bater das asas de um 
bem-te-vi tardio. Não houve outras interrupções à monotonia do 
cenário. 
(...) 
O crepúsculo caiu rapidamente, tropicalmente, velando o céu como 
uma gaze, deixando-o luminoso ainda, mas sem cor precisa. (...). 
Marina sentia a vastidão sufocante que o Ford ia atravessando 
valentemente, até nos lances ladeirentos. Tinha a sensação de estar 
perdida no mundo (...). 
Sentia sempre opressão diante da natureza do Brasil. Não da 
fazenda, o pequenino centro de vida formado em torno da casa-
grande de Santa Rosa, e que entrara no coração, mas diante do 
aspecto que agora se lhe apresentava, do Brasil bravio, 
abandonado, desta natureza tão diversa da europeia, das paisagens 
firmadas em sua memória por tantas recordações de infância, 
trazidas das viagens, e reavivadas sempre nas leituras. Aqui 
nenhuma das renovações de quadros que lhe pareceram tão belos, 
nem os tenros verdes de abril, nem os galhos desnudados do 
inverno; nem as flores dos jardins campestres com as trepadeiras 
enfeitando os casebres. O homem ainda não criara, nesta terra nova, 
beleza alguma. Sua colaboração não passara por enquanto do 
combate perene, contra a vegetação que, da noite para o dia, 
apagava os traços humanos. 
Era a natureza europeia que o espírito civilizado de Marina amava 
como se fosse sua, e não esta, não a tropical. Nas zonas 
temperadas de terras distantes, onde aparecia por todo lado a obra 
do homem e onde à noite sua candeia guiava o viajante, era que 
Marina podia encontrar paz. Eram suas belezas, já muito descritas, 
já contadas através dos séculos, que a empolgavam, com a força do 
que fora dito e sabido por muitas gerações, formando um quadro 
grato aos sentidos, claro ao pensar. Os nomes de suas plantas eram 
o que ela conhecia melhor, ensinados pelas leituras. As flores que 
preferia eram as flores que colhera em pequena, no meio dos 
campos de trigo ou de relva. Por padrão da beleza das árvores, 
serviam-lhe os carvalhos que sombreavam os parques onde brincara 
em criança, viajante de passagem. 
No Brasil, só se deixara conquistar, sem iniciação, pelas árvores que 
se coloriam por inteiro na florescência. O ouro puro dos ipês, as 
variedades infinitas das acácias, o rosado da flor de paina, o roxo 
das quaresmas. Na incipiente literatura brasileira, ninguém ainda lhe 
despertara a percepção, ninguém lhe apontara o que os seus olhos 
não sabiam ver. Agora, fulminantemente, quase chegando à 
fazenda, ela mesma descobriu que, embora seus pensamentos 
estivessem sempre em outros cenários, era este que lhe pertencia. 
Compreendeu que era filha desta terra brasileira, filha até a medula, 
desta natureza misteriosa e temível, onde lutaram seus avós, e de 
onde lhe vinha essa nostalgia da alma que a perseguia. 
Num rasgo de exaltação, pressentiu que o Brasil ainda acharia quem 
o cantasse dignamente, que a beleza que ela ainda mal desvendava 
aparecia aos seus descendentes muito clara, através de palavras de 
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gênio, e que vozes surgiriam em tempo para exprimir aquilo que ela, 
Marina, hoje apenas sabia sentir (NABUCO, 1940, p. 232-237).          

 

Neste excerto, a descrição da paisagem brasileira é sustentada pela 

dicotomia entre o nacional e o estrangeiro, a qual, ideologicamente, se 

compromete com a (re)valorização da paisagem nacional e com o sentimento 

de brasilidade e a partir da qual é possível extrair algumas implicações 

ideológicas. No lugar de servir apenas como ―principal instrumento de que o 

romancista dispõe para figurar o espaço em que decorre a diegese‖ (AGUIAR e 

SILVA, 1979, p. 287), a descrição em Carolina Nabuco, assim como em Júlia 

Lopes de Almeida, tomando-se as obras escolhidas como corpus, exerce uma 

importante função dentro do enredo, uma vez que a partir dela é possível 

perceber uma preocupação com a construção de uma identidade nacional, 

aspecto que, embora não constitua o escopo desta tese, não pode passar 

despercebido na análise dos romances em tela.  

A ideia de construção de uma identidade nacional, mediante a literatura, 

é uma das marcas mais singulares do romance brasileiro desde a época do 

Romantismo, o qual foi responsável pela criação de paisagens brasileiras: 

cidade e campo, litoral e interior, norte-sul-leste-oeste. De Alencar a Jorge 

Amado, a paisagem brasileira tornou-se um elemento constitutivo da ficção 

brasileira. A preocupação com a representação de paisagens brasileiras 

atendia aos anseios do projeto, desencadeado no século XIX, de construção de 

uma identidade nacional (LAJOLO, 2004). Os intelectuais brasileiros – e talvez 

este seja um traço comum a todos os intelectuais latino-americanos – se 

atribuíram a missão de construir e organizar a nação. Nesse período, essa 

missão se traduzia no trabalho de documentar e descrever a natureza, os 

hábitos e os costumes das regiões. O melhor exemplo desse projeto é a obra 

de José de Alencar, a qual buscava abarcar a totalidade e a diversidade da 

sociedade e das manifestações culturais brasileiras e na qual encontramos 

representadas e documentadas as regiões, e descritos os hábitos e costumes 

do sertanejo e do gaúcho, do mundo urbano e do mundo rural. No projeto de 

construção de uma identidade nacional, o abrasileiramento da paisagem foi 

uma das estratégias de que mais se valeram nossos ficcionistas.  
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Sob o aspecto do abrasileiramento da paisagem, Júlia Lopes de Almeida 

e Carolina Nabuco estão dialogando com uma tradição de escritores que viram 

na natureza o elemento diferenciador para se opor à civilização europeia. No 

caso de Carolina Nabuco, devemos frisar que o olhar sobre a natureza 

brasileira sacraliza um único quadro de referências, qual seja: o de uma 

natureza opressora, diante da qual a colaboração do homem ―(...) não passara 

por enquanto do combate perene, contra a vegetação que, da noite para o dia, 

apagava os traços humanos‖ (NABUCO, 1940, p. 235).  No entanto, como o 

narrador de A sucessora comporta-se semelhantemente a ―um cicerone dotado 

de grande liberdade que vai mostrando ao leitor o que entende que este deve 

ver e apreciar‖ (AGUIAR e SILVA, 1979, p. 289), o olhar que ele volta para a 

descrição da paisagem brasileira leva-nos a perceber, à primeira vista, uma 

hiper-valorização da paisagem europeia em detrimento das plagas nacionais. É 

preciso certa acuidade para percebermos que essa possível hiper-valorização 

se desfaz em uma leitura mais acurada das palavras do narrador. Para tanto, é 

necessário perceber que a relação de Marina com a paisagem estrangeira é 

decorrente de leituras de autores europeus e não haurida do contado direto 

dela com a paisagem europeia, apesar de ter vivido por lá quando criança.  

Diante da redescoberta do Brasil a partir da contemplação de sua 

paisagem e da consequente descoberta da brasilidade, já que Marina 

compreendeu que ―era filha desta terra brasileira, filha até a medula, desta 

natureza misteriosa e temível, onde lutaram seus avós, e de onde lhe vinha 

essa nostalgia da alma que a perseguia na vida‖ (NABUCO, 1940, p. 236), ela, 

a protagonista, se vê obrigada a reconhecer o quanto estivera distante de seu 

país e de sua flora, sobre os quais o seu olhar se voltava emoldurado pela 

percepção estrangeira e marcado pela auto-referência europeia como 

parâmetro de civilização. A dicotomia paisagem europeia versus paisagem 

brasileira desfaz-se, sendo esta última a que se sobreleva, revelando uma 

mudança na óptica da personagem (e do narrador, já que é ele quem filtra as 

percepções de Marina sobre aquilo que ela vê ou sente). Se, antes, era a 

paisagem do Velho Mundo que acalentava o espírito de Marina; agora, é a 

paisagem brasileira, com toda a sua rusticidade, que, vista antes como 
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asfixiante, lhe serve como lenitivo, uma vez que passa a existir entre Marina e 

a paisagem de seu país uma familiaridade que a faz escolher a paisagem que, 

antes, fora vista como periférica e que, dentro da diegese do romance em 

pauta, é apresentada como um dos pilares na construção e consolidação de 

uma ―literatura nacional‖.  

Nesse sentido, o narrador de A sucessora, em um impulso patriótico, 

preocupado em cantar a sua terra, revela-se ufanista e, em certo sentido, 

superficial, assumindo uma postura que se correlaciona com a visão romântica 

mitificadora, apesar de o contexto sociocultural ser bastante diverso daquele 

em que produziram nossos românticos. O ufanismo da protagonista do 

romance em tela está sedimentado em bases emocionais e instintivas, que faz 

com que Marina, de acordo com as palavras da voz narrativa, em um rasgo de 

exaltação, pressentisse que: 

 

 

(...) o Brasil ainda acharia quem o cantasse dignamente, que a 
beleza que ela ainda mal desvendava aparecia aos seus 
descendentes muito clara, através de palavras de gênio, e que vozes 
surgiriam em tempo para exprimir aquilo que ela, Marina, hoje 
apenas sabia sentir (NABUCO, 1940, p. 236-237).  

 

 

Talvez tenha sido a presença do ufanismo que fez com que Álvaro Lins, 

segundo a própria Carolina Nabuco, tenha tecido algumas restrições à 

descrição da paisagem em A sucessora: 

 

 
O grande crítico, meu bom amigo Álvaro Lins, comentando 
elogiosamente esse livro, fez uma reserva quanto às minhas 
descrições da natureza e dos costumes de Santa Rosa. Eu gostaria 
de saber por que essas não lhe agradaram, mas não cheguei a lhe 
perguntar. Não tenho dúvida, porém, de que suas razões fossem as 
melhores (NABUCO, 2000, p. 19). 

  

 

Enfim, na representação da cidade do Rio de Janeiro, mediante a 

construção do espaço ficcional, é pertinente dizer que Júlia Lopes de Almeida 
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ficou presa entre o romantismo/realismo-naturalismo, embalada nas teorias 

positivistas, enquanto Carolina Nabuco ficou entre o romantismo 

sentimentalista burguês e o realismo capitalista explorado na concepção da 

cidade cosmopolita e na queda dos valores bucólicos. Ainda considerando a 

construção do espaço narrativo nos romances em comento, podemos afirmar 

que, em A sucessora, mais do que em A intrusa, o espaço é prioritário e 

fundamental, já que, além de determinante no desenvolvimento do enredo, 

condiciona os caracteres de muitos dos personagens, sobretudo o da 

protagonista: Marina. A relevância do espaço como marcador textual em A 

sucessora torna-se mais evidente se levarmos em consideração o 

deslocamento de Marina, personagem principal, ao longo da narrativa e os 

efeitos que o deslocamento provoca nela. Do ambiente rural para o urbano, da 

casa da mãe para a do marido, Marina transita por espaços antagônicos que 

lhe aumentam mais e mais as incertezas, as dúvidas, as angústias e os medos, 

fazendo com que a relação entre espaço e personagem seja responsável pelo 

clima tenso que permeia a narrativa de A sucessora. 

O reflexo da tensão entre Marina e o novo espaço físico e social, a 

cidade do Rio de Janeiro, fica evidente quando o narrador nos fala das crises 

nervosas de que é acometida a referida personagem. Considerando-se o foco 

narrativo, a escolha de um narrador de terceira pessoa é significativa, porque, 

sendo ele a instância produtora do discurso narrativo, funciona como 

intermediário entre os acontecimentos da narrativa e a percepção desses 

mesmos acontecimentos pelo seu narratário. Sendo assim, como Marina não 

consegue falar de suas angústias, como entre ela e os que a rodeiam medeia a 

incomunicabilidade, pois diante deles, mesmo que as ideias destes se 

contraponham às delas, Marina prefere calar-se, é somente através desse 

narrador  que o narratário tem acesso às angústias ―existenciais‖ da 

personagem e pode compartilhar de suas afetações psicológicas, que, para 

Roberto, esposo da protagonista, não passavam de simples crises nervosas, 

mas o enredo mostra que são oriundas de uma crise de pertencimento 

decorrente do fato de Marina ter sido criada em um espaço diferente do da 
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cidade, isto é, ela tem  valores e tradições que diferem dos que povoam o 

mundo do seu marido: 

 

 

Mas Marina vinha de outro meio. O Brasil dela era o velho Brasil 
agreste dos antepassados fazendeiros. Roberto tinha sangue 
estrangeiro, tinha avós dos Flandres, emigrantes de terceira classe. 
Os de Marina haviam sido por muitas gerações proprietários de 
Santa Rosa, a fazenda mais antiga do Estado do Rio. Eram donos 
de toda a terra que divisavam das janelas da grande casa colonial, 
alegre de azulejos, a casa solarenga em que Marina nascera, e que 
pertencia por herança à sua mãe. Através dos tempos coloniais e do 
Império, Santa Rosa criara na família fortunas e questões, até a 
Abolição que a sorvera. Agora agonizava (NABUCO, 1940, p. 08-09).  

 

 

Se Marina vinha de um meio que, agora, agonizava, Roberto vinha de 

um outro em que o dinheiro e o progresso ditavam as normas e que, em 

comparação ao universo de Santa Rosa, despontava como uma forma distinta 

de civilização: 

 

 

Este era o outro Brasil, o Brasil novo, industrial, no qual nascera 
Roberto, e que chamava os braços da lavoura para as cidades, as 
fábricas e a tuberculose, mas que não produzira ainda, mesmo na 
capital, senão um fraco punhado de residências como esta e de 
fortunas como a que Roberto gastava largamente, na vida 
organizada para o casal por Alice, no fausto que destacava dos 
hábitos de seus amigos e que atraía a atenção dos invejosos  
(NABUCO, 1940, p. 10). 

 

 

Os fragmentos acima corroboram a relevância do espaço como primeira 

categoria de análise do romance em pauta, uma vez que esse marcador textual 

não só sinaliza para a crise de pertencimento por que passa Marina, como 

também aponta para a tensão gerada pelo processo iminente de modernização 

por que o Brasil se via obrigado a passar nos idos do terceiro decênio do 

século XX. Ademais, os mesmos fragmentos vêm ratificar a assertiva de 

Hollanda (2006), segundo a qual o Brasil é um país cuja estrutura social teve 

suas bases assentadas fora dos meios urbanos. Na opinião do eminente 
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sociólogo brasileiro, se não herdamos dos portugueses uma civilização 

agrícola, recebemos deles uma civilização rural. Esse aspecto singular de 

nossa formação social se faz notar em A sucessora a partir de uma perspectiva 

histórica diferente. Se antes as propriedades agrárias é que determinavam a 

organização social, já que todos os aspectos da vida do país gravitavam em 

torno das decisões da aristocracia rural, o romance de Carolina Nabuco vem 

mostrar as modificações no cenário social, uma vez que, em consonância com 

os ares dos tempos modernos, os privilégios daquela classe foram, amiúde, 

sendo minados.  

Em outras palavras, aquele Brasil de raízes coloniais, escravocratas e 

rurais precisou, diante dos progressos modernos advindos sob os auspícios 

dos novos tempos, modernizar-se. No romance em tela, Carolina Nabuco fala 

desses dois Brasis distintos que passam a se opor como ―ao racional se opõe o 

tradicional, ao abstrato o corpóreo e o sensível, o citadino e cosmopolita ao 

regional ou paroquial‖ (HOLLANDA, 2006, p. 75).  A sucessora registra, 

portanto, não só as tensões do confronto de classes sociais com interesses 

divergentes como também as modificações na fisionomia de um país que, 

embora almejasse vestir trajes modernos, ainda não havia se desvencilhado 

das indumentárias da economia de base rural e patriarcal. No encontro desses 

dois espaços, o Brasil agrário e escravista e o Brasil industrial e capitalista, 

Marina sente-se duplamente angustiada, pois, além de estar preocupada em 

ocupar um lugar que antes pertencera a Alice Steen, a primeira esposa de 

Roberto, casado em segundas núpcias com Marina, esta tem de aprender a 

viver em uma sociedade regida por regras e convenções diferentes das que 

regiam a sua que estava circunscrita à fazenda Santa Rosa: 

 

 

Mas nunca Marina conhecera o luxo e resistia-lhe 
inconscientemente. A fazenda protegera-a do amor ao dinheiro, não 
lhe dando modos de o gastar. Em Santa Rosa a vida era fácil e as 
necessidades poucas, mas não havia nada que se parecesse com 
esta riqueza de cortinas e tapetes, de reluzentes painéis, de 
madeiras novas e de sedas frescas como na loja. Sua mãe nunca se 
lembrara de enfeitar com flores as grandes salas conventuais. Eram 
caiadas as paredes, e nuas as janelas, mas os anos haviam criado 
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uma alma para os velhos móveis de jacarandá. As recordações de 
infância de Marina brincavam em redor deles, pelas salas que as 
peças maciças não conseguiam encher (NABUCO, 1940, p. 09-10).    

 

 

As angústias de Marina e o deslocamento que ela sente podem ser 

lidos, no plano metafórico, como o retrato da difícil passagem das relações 

sociais senhoriais às relações sociais do tipo burguês. De um lado, tínhamos o 

declínio do latifúndio da sociedade rural tradicional que era composta pelos 

grandes proprietários de terras. Do outro lado, assistíamos à ascensão de 

novos valores hauridos da nascente sociedade moderna composta por 

industriais e representantes do alto-comércio. Salientemos que, em A 

sucessora, o choque entre a aristocracia rural brasileira decadente e a classe 

dos novos ricos, assim como, em A intrusa, o advento da República e o 

consequente declínio do Império, são eventos políticos muito importantes na 

história de nosso país e que se encontram registrados a partir da percepção 

feminina, o que torna mais relevante o estudo das obras em apreço, 

principalmente se consideramos que a história da intelectualidade brasileira 

ainda se apresenta destituída da percepção das mulheres.  

A contribuição de A sucessora e de A intrusa, assim como de outras 

obras escritas por mulheres no começo do século XX, é também servir como 

um registro de ―modos específicos de dramatização do crescimento urbano, da 

expansão industrial e da modernização dos costumes, nas primeiras décadas 

do século 20‖ (RAGO, 2005, p. 196), além de trazer, a partir de um olhar 

feminino, uma percepção da história da sociedade brasileira em um período no 

qual a conjuntura da modernidade determinava os rumos do país que se via 

obrigado, para mostrar índices de progresso, a se equiparar a outras nações de 

primeiro mundo. A necessidade de modernização acarretou profundas 

mudanças na estrutura social, política e econômica, as quais eram fruto da 

decadência da monocultura e da aristocracia rural brasileira, e da 

implementação da industrialização e da emergência de uma burguesia 

industrial, ávida por status social, o que determinou a mudança do eixo 

econômico do campo para a cidade. Consequentemente, as oligarquias rurais 
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tiveram seus espaços ocupados pela burguesia urbana, o que determinou uma 

reorganização da estrutura social brasileira dividida entre forças conservadoras 

e inovadoras. Em A intrusa, a baronesa representa a permanência de forças 

conservadores, papel esse que, em A sucessora, caberá à mãe, D. Emília, e a 

Miguel, primo, de Mariana. As protagonistas das duas obras, por sua vez, 

representam uma espécie de simbiose entre tais forças, uma vez que, ao 

passo que se comportam de forma conservadora, mantêm, em alguns 

momentos, posturas bastante inovadoras para a época e para a condição 

social e de sexo/gênero delas.    

 No caso de A sucessora, considerando-se o enredo da obra, a crise de 

pertencimento que acomete Marina torna-se mais evidente quando nos 

detemos na reflexão sobre a configuração espacial do referido romance, pois, 

conforme já acentuamos, é a partir do deslocamento do meio rural para o meio 

urbano que Marina se sentirá descentrada, sem bases fixas. A sensação de 

não ter um centro no qual se apoiar é decorrente do fato de a personagem 

passar a ser inserida em um espaço que não foi construído por ela, nem para 

ela e que ainda está impregnado pelas marcas, gostos e cheiros da primeira 

esposa em relação à qual Marina se vê como a outra, a segunda esposa. No 

novo ambiente, Marina terá de conviver também com a indiferença até mesmo 

dos empregados para quem ela sempre será a outra e alguns dos quais lhe 

nutrem um secreto rancor. Na difícil tarefa de substituir Alice Steen, criatura de 

um extraordinário magnetismo, e de integrar-se a esse ―admirável mundo 

novo‖, Marina, jovem ingênua e pueril, entra em choque com os valores 

culturais que são diferentes daqueles em que a sua identidade fora forjada. Ela 

fazia parte de uma sociedade em que as tradições tendem a se cristalizar, 

porque contém e perpetua as experiências de gerações: ―as tradições em 

Santa Rosa eram imutáveis. D. Emília educara a filha como ela mesma fora 

educada‖ (NABUCO, 1940, p. 210).   

A mãe de Marina e a sua própria casa representam a perpetuação de 

valores alicerçadas na tradição patriarcal. D Emília é o centro político e social 

em Santa Rosa. Ela é a detentora de enorme poder sobre seus dependentes e 

agregados. D. Emília pode ser, então, associada a muitas matriarcas que, na 
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falta do cônjuge, seja porque este estava longe, seja porque morrera, não só 

conduziram a administração de fazendas e escravos, como também a política 

partidária da família. De acordo com Rocha-Coutinho (1994, p. 68), as 

mulheres matriarcas, quase da mesma forma e com o mesmo vigor dos 

homens, ―exerceram o mando patriarcal (...) e, às vezes, até com mais energia 

do que seus maridos e filhos, mostrando que o regime de opressão da mulher 

devia-se não apenas ao sexo como também a fatores econômicos, sociais e 

políticos‖. Sobre a presença de tais mulheres, Freire (1951) assinala que: 

 

 
(...) através de toda a época patriarcal, houve mulheres, sobretudo 
senhoras de engenho, em quem explodiu uma energia social, e não 
simplesmente doméstica, maior que a do comum dos homens. 
Energia para administrar fazendas, como as Donas Joaquinas do 
Pompeu; energia para dirigir a política partidária da família, em toda 
uma região, como as Donas Franciscas do Rio Formoso; energia 
guerreira, como das matronas pernambucanas que se distinguiram 
durante a guerra contra os holandeses (…) (FREIRE, 1951, p. 256). 

 

 

Típica representante de mulheres que, diante da ausência do marido ou 

do pai, se veem obrigadas a assumirem o papel de ―o homem da casa‖, D. 

Emília desempenha, diante de todos os que estão ao seu redor, a função de 

patriarca, exercendo sobre eles, portanto, o domínio. Para corroborar a nossa 

afirmação, lembremos que a casa de D. Emília, universo a partir do qual ela 

exerce o seu poder, abriga uma leva de escravos que, mesmo livres após a 

abolição, permaneceram como seres cativos e submissos ao seu poder, cuja 

autoridade não sofria réplica e segundo cuja vontade tudo se fazia.  Santa 

Rosa é, no espaço ficcional, a representação dos antigos engenhos da zona de 

matas. Assim como estes, a fazenda Santa Rosa é o antigo espaço da 

autarquia dos domínios rurais, um organismo completo que bastava a si 

próprio. Apesar das dificuldades advindas com a modernização dos tempos, 

Santa Rosa mantinha-se alicerçada em seus antigos costumes, conservando-

os atavicamente, daí por que a presença dos escravos, recém-libertos, a 

distribuição da alimentação diária a eles, a existência das relações sociais 
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mediadas agora não mais por relações senhoriais, mas, sim, pela política do 

favor: 

 
 
Outrora Santa Rosa fora um centro de vidas, mas hoje não era 
senão uma miragem do passado, sobrevivendo em redor de Dona 
Emília. (...) Muita carapinha grisalha. Gente que envelhecera com 
ela, ali mesmo, e que a chamava de Sinhá.  Meia dúzia que haviam 
sido escravos de seus pais, naquele mesmo quadro, onde nada 
mudava senão sob o efeito da decadência. Afilhadas de todas as 
idades. Doentes que ela tratara – a velha sala de enfermaria nunca 
saíra de atividade. Crianças que cresciam nas dependências do 
velho casarão, com espaço para quem quisesse, e na cozinha uma 
panela inesgotável de feijão com carne-seca. Gente válida que se 
encostara ali por ter o melhor dos títulos: a caridade da fazendeira, 
título que ela era a primeira a alegar: ‗Os avós deste passaram a 
vida na enxada para meus pais‘. Empregados preguiçosos que, 
apesar de pouco remunerados, gostavam do pouco trabalho. Dentro 
de casa, como antigamente, havia excesso de pessoal para o 
serviço, e tempo de sobra para conversar na cozinha. Cada serviço 
era subdividido. Havia uma velha para preparar o café saboroso. 
Cozinheiras que se revezavam para executar os petiscos especiais 
de cada uma. Um molecote para espantar, com um abanador de 
cabo comprido, moscas impertinentes. Tudo isso entrava, saía, 
recebia ordens, dava vida e movimento à casa, e, a Dona Emília, a 
impressão de uma pequena soberania (NABUCO, 1940. 42-43). 
 
 

O excerto acima ilustra muito bem a vigência das relações sociais 

alicerçadas na prática do favor, a qual foi uma das marcas mais singulares de 

nosso Brasil, sobretudo durante o período oitocentista. De acordo com Schwarz 

(2000, p. 20), essa prática, sendo ―a nossa mediação quase universal‖, 

condiciona a ascensão social e, ―ponto por ponto, pratica a dependência da 

pessoa, a exceção à regra, a cultura interessada, remuneração e serviços 

pessoais‖. A prática do favor no Brasil oitocentista funcionava como uma 

estratégia mediante a qual se alimentava a ilusão de que nenhuma das partes 

envolvidas era escrava da outra: ―Mesmo o mais miserável dos favorecidos via 

reconhecido nele, no favor, a sua livre pessoa, o que transformava prestação e 

contraprestação, por modestas que fossem, numa cerimônia de superioridade 

social, valiosa em si mesma‖ (SCHWARZ, 2000, p. 20).  

Por essa razão, é que podemos entender o porquê de Dona Emília, a 

mãe de Marina, não só ser o epicentro de uma ―(...) vida patriarcal, que 

continua(va) como nos tempos da escravidão‖ (NABUCO, 1940, p. 62), como 
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também objeto de admiração por parte do mesmo povo humilde: ―Famílias de 

foreiros; gente da vila; matutos que, vivendo entre o chão da terra e o teto de 

sapé, nunca conheceram fome nem frio, e a quem bastavam dois dias de 

trabalho por semana para satisfazer as poucas necessidades‖ (NABUCO, 

1940, p. 59).  

A posição privilegiada de Dona Emília, ou nas palavras de Marina, a sua 

aristocracia, vem confirmar as palavras de Schwarz (2000, p. 21), para quem, 

dentro do sistema da política do favor, ―o favorecido conscientemente 

engrandece a si e ao seu benfeitor, que por sua vez não vê (...) motivos para 

desmenti-lo‖. Como compensação simbólica por prestar favores àquela leva de 

―muitos dependentes, humilde gente a quem Dona Emília parcelava tarefas em 

troca de agasalho e comida‖ (NABUCO, 1940, p. 43), a mãe de Marina não só 

mantinha a sua fidalguia como ainda era reconhecida como ―a mola real da 

riqueza e do poder‖ dentro daquele mundo que ―hoje não era senão uma 

miragem do passado‖ (NABUCO, 1940, p. 42) e no qual ―a gente vê que tudo 

aqui está(va) igualzinho ao que era no passado, que nada mudou desde que o 

Imperador se hospedou em Santa Rosa (...).‖ (NABUCO, 1940, p. 57). Esse 

mundo, alicerçado em práticas sociais anacrônicas, para Roberto, típico 

representante da nova sociedade capitalista, parecia ser improvável: 

 
 
– Todo este quadro, que é o seu, me parece inverossímil, disse 
Roberto. Esta vida patriarcal, que continua como nos tempos da 
escravidão. Esta existência, sem telefone, sem eletricidade, longe de 
tudo, a trinta quilômetros de uma vilazinha à-toa com cinema de 
terceira classe. Sua mocidade enterrada aqui, sua beleza escondida 
como a de uma princezinha na torre. Seu ar distante. E tudo mais... a 
cerimônia na capela, a voz de sua mãe. Doma Emília, além do mais, 
é o guia espiritual desta gente, não é? (NABUCO, 1940, p. 62).    

 
 

No entanto, como vínhamos apontando, no início do século XIX, o Brasil 

era, ainda, um enorme país rural onde a vida urbana praticamente inexistia. É a 

esse Brasil de raízes rústicas que pertence Marina. Santa Rosa, a fazenda 

onde nascera, é o símbolo do país baseado na escravidão e na exploração 

agrária.  
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Já em A intrusa, pouco sabemos sobre a família da protagonista. 

Apenas, próximo do final da narrativa, é que, para mostrar o quanto Alice Galba 

era digna de ocupar o posto de esposa do viúvo Argemiro, somos dados a 

conhecer a procedência daquela de que todos do romance falam, mas que, 

quase nunca, disse uma palavra. De acordo com o padre Assunção, 

personagem encarregado de se inteirar a respeito da governanta, Alice Galba é 

uma mulher nobre que, surpreendida pela miséria inesperada, se viu compelida 

a prestar serviços remunerados não para o benefício de si mesma, mas para 

manter uma velha paralítica e um velho cego, antigos trabalhadores do pai 

dela. Nesse ponto, é possível notar mais uma diferença entre os romances em 

análise, sobretudo, no que tange à representação das protagonistas. Alice 

Galba, de A intrusa, vê-se obrigada a trabalhar e o exercício das prendas 

domésticas, a educação da filha do patrão e o controle dos gastos domésticos 

serão provas que ela tem de vencer para, ao final, mostrar-se digna de assumir 

o posto de esposa. Em A sucessora, o mesmo posto é, de certa forma, 

―cobiçado‖ pela protagonista. Entretanto, Marina precisa vencer as provas a 

que é exposta não para casar-se com Roberto Steen, mas para mostrar que, 

realizando o que, socialmente, se esperava dela, isto é, a administração do lar, 

o cuidado com o marido e com a vida doméstica, ela fosse digna de ser a 

representação da esposa exemplar. Embora abordando de ângulos diferentes, 

ambas as obras, A intrusa e A sucessora, mostram o casamento como a 

aspiração feminina por excelência.    

 Conforme vimos apontando, em boa parte desta secção, a construção 

do espaço narrativo apresenta-se como um dos pontos de estruturação que 

adquire relevância nos romances em comento, a qual é decorrente ―não só 

(das) articulações funcionais que estabelece com as categorias restantes, mas 

também (das) incidências semânticas que o caracterizam‖ (REIS e LOPES, 

1988, p. 204). Nas duas obras, exercem igual importância um mesmo 

macroespaço: a cidade do Rio de Janeiro, e um mesmo microespaço: a casa 

onde moram os protagonistas. No caso específico do microespaço, ele torna-se 

relevante, mais do que o macroespaço, porque é em seu interior que se 

evidencia a tensão que marcará as protagonistas dos referidos romances, 
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sobretudo, a do de Carolina Nabuco. Enfim, se o meio rural e o urbano são 

macrocosmos por onde desfilam personagens de A intrusa e de A sucessora, o 

ambiente privado da casa é o ―eixo microcósmico em função do qual se vai 

definindo a condição histórica e social dos personagens‖ (REIS e LOPES, 

1988, p. 205). 

 No caso do romance de Júlia Lopes de Almeida, apesar de o narrador 

apresentar as ações das personagens em espaços exteriores, com referências 

a ruas e bairros do Rio de Janeiro (Cosme Velho, Madureira, Largo do 

Machado, Botafogo) ou a lugares públicos como a estação de trem ou o Teatro 

Lírico, considerado o ponto de encontro da elite carioca e dedicado 

exclusivamente à apresentação de óperas, é o espaço privado do lar que 

adquire importância maior no que se refere à espacialidade em A intrusa. É por 

adentrar na esfera privada que Alice Galba, a protagonista de A intrusa, assim 

como Marina, de A sucessora, desperta as animosidades em alguns 

personagens. Como sabemos pelo enredo, Argemiro, advogado, enviuvara e, 

em virtude disso, deixara sua única filha, Maria da Glória, com os seus sogros, 

os barões de Cerro Alegre. Contudo, querendo ter a filha mais perto de si e 

preocupado com a formação dela, já que, distante da cidade e sob a tutela dos 

avós, ela estava se tornando uma ―selvagenzinha‖, Argemiro resolve contratar 

uma governanta que não só pudesse servir de preceptora de Maria da Glória 

como também colocar em ordem a sua casa até então entregue aos 

desmandos e desmazelos de Feliciano, ex-escravo e cria da baronesa.  

Apesar de alguns amigos tentarem demovê-lo da ideia, argumentando 

que a presença de uma mulher em casa poderia colocar a sua reputação em 

risco e, portanto, ele estaria chamando o perigo para dentro do seu lar, 

Argemiro mantém-se irresoluto, contra-argumentando que ―uma casa sem 

mulher (...) é um túmulo com janelas: toda a vida está lá fora‖ (ALMEIDA, 1994, 

p. 03). Por isso, justificava-se: 

 

 
– Preciso de uma mulher em casa, que não seja boçal como uma 
criada, mas que não tenha pretensões a outra coisa. Saberei indicar-
lhe o seu lugar. Nem quero vê-la, mas sentir-lhe apenas a influência 
na casa. É a minha primeira condição.  
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(...) 
Quero uma mulher que tenha boa vista, bom olfato e bom gosto. São 
as qualidades que eu exijo, por essenciais, numa boa dona de casa. 
Quero uma moça educada (ALMEIDA, 1994, p. 10-11). 
 
 

Possuindo as qualidades necessárias para ocupar o lugar vazio na casa 

de Argemiro, Alice Galba, posto que vista como ―uma mulher mercenária, uma 

alugada, pouco mais do que uma criada‖ (ALMEIDA, 1994, p. 35), vai, pouco a 

pouco, promover visíveis mudanças no lar de Argemiro. Se este, antes da 

chegada da governanta, podia ser descrito como uma ―ode do desperdício‖; 

com a presença dela, vai sendo transformado. Para Argemiro: 

 
 
A verdade, que ele sentia, que o penetrava por todos os poros, era 
que a sua casa nunca lhe soubera tão bem. Havia um conforto novo, 
um aroma de malva ou de pomar florido, melhor luz, melhor ar, por 
aqueles compartimentos que o Feliciano, quando sozinho, enchia do 
cheiro dos cigarros e dos charutos (ALMEIDA, 1994, p. 61). 

 
 

E as alterações não ocorrem apenas no âmbito material, do conforto no 

lar. No plano afetivo, também se fazem notar algumas transformações. Desde 

a chegada de Alice Galba à casa de Argemiro, ele pôde, todos os sábados, 

desfrutar da companhia da filha:  

 

 

Num belo sábado, o Barão do Cerro Alegra trouxe a neta à cidade e 
foi depô-la no escritório do pai, que a esperava, já impaciente.  
(...) 
Maria da Glória agarrou-se ao pai, atordoada com o burburinho do 
povo com que ia esbarrando [...]. Queria ver tudo, retinha Argemiro 
em frente das vitrines, embarafustava pelas lojas; e como via em 
exposição muitas coisas que não tivera nunca, exigia-as do pai, que, 
dócil como a cera mole, ia comprando tudo, sentindo-se ainda feliz 
por satisfazer assim a sua Maria, só dele, nesse sábado bendito. 
(...) 
– Seja boa e é o que se quer... precisas tratá-la [a Alice] com 
delicadeza e amizade; ouviste? É graças a ela que te tenho hoje 
aqui... [...] Ora, minha Glória! Tomara já ver-te moça e tomando 
conta definitivamente disto tudo, para ter-te sempre aqui... sempre! 
(...) 
Argemiro não cessava de olhar para a filha, num embevecimento de 
noivo, muito solícito em servi-la, provocando-lhe as expansões, com 
uma alegria de moço (ALMEIDA, 1994, p. 37; 39–40).          
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Entretanto, a princípio, são as mudanças no interior de sua casa, 

revestida, agora, de outra atmosfera mais agradável, que fazem com que 

Argemiro passe a admirar Alice:  

 

 
Desde que esta mulher entrou em minha casa eu sou outro homem, 
muito mais tranquilo e muito mais feliz. Nunca a vejo, mas sinto-a; a 
sua alma de moça como que enche estas salas vazias de juventude 
e de alegria. Sozinho com os criados, eu abandonava-me. Ia às 
vezes para o almoço de chambre e de chinelos; passava pelo jardim 
sem olhar para os canteiros; e, no escrúpulo de alterar as coisas da 
antiga ordem em que as dispusera minha mulher, deixava-as 
envelhecer monotonamente, sem uma reforma que as alegrasse. Eu 
estava mofado, tinha bolor na alma.  
(...) 
A pouco e pouco as coisas mudas que me rodeavam, e que só 
sugeriam ideias saudosas e melancólicas, foram se despedindo 
desse aspecto doentio e talvez tolo e animando-se em novos 
polimentos ou cores risonhas, que me davam saúde. Cadeiras 
velhas, esgarçadas no estofo, atiradas para uma alcova do porão, 
subiram lustradas e estofadas de novo para os cantos 
desguarnecidos das salas, onde o conforto é muito maior do que foi 
sempre!(...) (ALMEIDA, 1994, p. 108-109).     

 

 

Se Argemiro está contente por sua vida ter se tornado agradável, fácil e 

boa, a presença de Alice passou a desagradar à baronesa, sua sogra, e a 

Feliciano, empregado de confiança da família, que deixou de ter o controle 

sobre as lides e os gastos domésticos, função da qual tirava bastante proveito:  

 

 

Desde que aquela senhora entrou lá em casa, não fui mais senhor 
de arrumar uma camisa do patrão nas gavetas, nem de mexer nos 
seus papéis. Eu tenho de levar o tabuleiro da roupa para perto da 
cômoda e ela é quem ajeita tudo. Outro dia pareceu-me, não afirmo, 
vê-la pôr um raminho verde embaixo das camisas de meia... a 
senhora sabe que há certas artes de feitiçaria que só o diabo as 
entende... ela depois fecha tudo a chave... Quem poderá livrar o 
patrão? (ALMEIDA, 1994, p. 91).  
 
 

Na fala de Feliciano, podemos perceber não só que ele não se 

apresenta como um escravo, mas como alguém que desfrutava de regalias 

dentro da casa de Argemiro, antes da chegada de Alice; mas também como um 

personagem que, ―revoltado contra a natureza que o fizera negro, (detestando) 
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o branco com o ódio da inveja, que é o mais perene‖ (ALMEIDA, 1994, p.115), 

atua como uma espécie de ―demônio familiar‖, já que, demasiado imiscuído nas 

intimidades domésticas, é responsável pelos gastos vultosos na casa de 

Argemiro e pela criação de intrigas contra Alice, as quais, depois, se revelam 

falsas. 

A baronesa, por sua vez, arvorando-se do direito de preservar a 

memória e o lugar da filha morta, cujo retrato já estava muito desbotado e 

esvaindo-se, via em Alice a figura de uma usurpadora: 

 

 
– Os retratos de tua mãe ainda estão nos mesmos lugares? 
– Estão... um em cima do piano... outro no escritório... outro no 
quarto de papai...         
(...) 
– Minha pobre filha! 
– O do quarto de papai está ficando branco... 
– Até desaparecer! É que a imagem de Maria está sumindo ao 
mesmo tempo da memória e do papel! – disse a baronesa abafando 
um suspiro. 
(...)  
– Está tudo acabado! Venceu e domina a todos. Glória, a filha da 
minha filha, talvez já ame à outra mais do que a mim!... Tem 
trabalhado, a maldita... e não há quem defenda a minha pobre Maria! 
Nem o Assunção... ninguém!... 
(...) 
Maria morreu sorrindo, com os dedos embaraçados nos cabelos do 
esposo... Não falara na filha... não olhara para a mãe. Fora toda dele 
[Argemiro]... e ele repelia aquela imagem angelical, para substituí-la 
pela de uma mercenária! Aquela amaldiçoada. 
Como expulsá-la dali! Não estaria perdendo muito tempo?... 
(ALMEIDA, 1994, p. 122-123). 

 

 

Entretanto, o apego demasiado da baronesa à imagem da filha morta – 

―enquanto eu viver, meu amor, será lembrada a tua última vontade... não me 

esqueci; eu vivo só para a tua memória... – (ALMEIDA, 1994, p. 169), pode ser 

lido não só como sintoma de uma mãe que se nega a reconhecer a ausência 

da filha; mas também como metáfora para um fato da história nacional que já 

havia se tornado irrevogável e contra o qual a baronesa não poderia, portanto, 

mais lutar: a perda do poder, com a chegada da República; assim como ela 

não podia evitar a ação do tempo no retrato da filha morta – ―Pela porta aberta 
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da saleta ela via na parede da fronteira o retrato da filha, muito desbotado, 

esvaindo-se, cercado por uma moldura de ébano‖ (ALMEIDA, 1994, p. 169).   

Voltando à representação do espaço narrativo, o privado, como instância 

espacial bastante proeminente em ambos os romances, é o local onde se trava 

uma luta entre personagens que assumem posturas completamente antípodas 

uns em relação aos outros. Se de um lado, em A Intrusa, temos a baronesa e o 

escravo Feliciano, por exemplo, representando pensamentos reacionários, 

enquanto Argemiro e Alice Galba constituem forças inovadoras na maneira de 

agir e de pensar; em A sucessora, também vamos ter personagens análogos a 

esses de A intrusa. Marina, a protagonista de A sucessora, representa a força 

conservadora, enquanto Alice Steen, a esposa morta que paira como um 

fantasma entre o ex-marido e a nova esposa, é a representação dos ares 

modernos. O privado, no romance de Carolina Nabuco, será o espaço de que a 

protagonista, Marina, terá de se apossar para poder se firmar como esposa de 

Roberto Steen. O percurso trilhado por ela é bastante atribulado e marcado 

pelo conflito não só com as convenções e constrições da sociedade, mas, 

principalmente, com a luta com a primeira esposa com a qual a protagonista se 

compara constantemente. Nas comparações conflitivas, Marina sente que 

perde, pois não consegue ter os predicados que a primeira esposa tinha 

tampouco achar uma única falha na falecida. Marina sente-se confusa e 

despreparada para o mundo de luxo e de novidades a que pertencera Alice 

Steen e no qual ela, Marina, se viu obrigada a ingressar pelo casamento: 

 
 

Estranhava ainda nos espelhos a imagem elegantíssima da jovem 
senhora, casada há um mês e que sua mãe desconheceria. Na lua-
de-mel, através de grandes hotéis da Argentina e do Uruguai, as 
toilettes haviam pela primeira vez assumido para ela papel 
importante. Em solteira, na fazenda, a moda não lhe entrava nas 
preocupações. Para Santa Rosa bastavam vestidos de algodão, e, 
cada ano, um de seda, para receber hóspedes de cerimônia. Já 
datavam de sua adolescência as viagens à Europa, suspensas 
desde a morte do pai (NABUCO, 1940, p. 07-08). 
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Marina não se sente deslocada apenas porque precisa se submeter ao 

gosto experiente do marido e da cunhada ou porque lhe faltava ―discernimento 

para julgar da qualidade dos tecidos ou da perícia do corte‖ (NABUCO, 1940, p. 

08). A sua crise de pertencimento vem, sobretudo, da competição que se 

estabelece, imaginariamente, entre ela e Alice Steen para saber quem vai ser a 

dona da casa, espaço da individualidade e do segredo, da explosão dos 

sentimentos: alegria, dor, angústia. As angústias de Marina tornam-se mais 

intensas quando ela está na mansão dos Steen. Embora, como afirma Certeau 

(2005), o espaço doméstico seja o nosso lugar, de onde, de tudo fazemos, para 

não nos retirarmos, já que é o lugar em que nos sentimos bem, a esfera 

privada revela-se para Marina um lugar estranho, que lhe traz desconforto, 

justamente porque, se a casa é o nosso lugar e não o do outro, a mansão dos 

Steen não se apresenta para Marina como sendo o seu lugar, mas, o da outra 

– o da primeira esposa:  

 

 
Do espelho Marina virou-se enfim para a casa. Jubilosamente 
Roberto esperava-lhe o juízo. Sentia-se seguro, apoiado nos 
comentários que ouvira sempre de visitantes, apoiado no gosto de 
Alice, sua primeira mulher, que montara este seu lar com carinho e 
com uma larga parcela da fortuna do marido (NABUCO, 1940, p. 08). 

 

   

Já em A intrusa, o privado também é motivo de disputa entre Alice Galba 

e a baronesa que, ―a pouco e pouco, autorizada pela ausência do genro, (...) 

tomara posse da casa‖ (ALMEIDA, 1994, p. 165). Tal espaço, todavia, 

encontra-se despojado do aspecto asfixiante que tanto sufoca a protagonista 

de A sucessora. O doméstico na obra de Júlia Lopes de Almeida emerge como 

um espaço de realização para o homem e para a mulher, além de ser 

representado a partir de uma perspectiva diferente daquela assumida por 

escritoras do século XX, para as quais o doméstico se configura como espaço 

de aprisionamento feminino. Em Carolina Nabuco, se o doméstico não se 

revela como aprazível à protagonista, ele não o é porque ainda encontra sendo 
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orquestrado conforme os desígnios da antiga dona: Alice Steen, a primeira 

esposa. 

Sendo espaço da construção do imaginário privado e repositório de 

histórias cotidianas daqueles que a habitam e que deixam impressas marcas 

que revelam relações de saber, poder e prazer no âmbito da esfera privada, a 

casa, em A sucessora, é um elemento que centraliza o espaço ao longo do 

enredo do romance de Carolina Nabuco.  Em virtude da sua importância dentro 

da referida obra, não nos é possível deixar de lado a relação que se estabelece 

entre a protagonista e a mansão dos Steen. Para tanto, é preciso 

considerarmos que a casa se nos apresenta não apenas como um espaço 

físico, mas como um espaço simbólico que figura como representação de um 

código de valores e ideias com os quais a protagonista entra em choque não só 

porque esses valores e ideias lhe são (in)diferentes, mas, sobretudo, porque 

eles foram erigidos para (e pel)a primeira esposa de Roberto Steen.  

Embora a casa possa ser vista como um lugar de refúgio contra a 

desordem presente no espaço que lhe é externo, ela não se apresenta para a 

protagonista de A sucessora como um lugar apaziguador. Ao invés de ser o 

locus amoenus, a mansão dos Steen é um locus horrendus para Marina, já que 

a morada dos Steen funciona como a referência da identidade de outra que 

obviamente não é Marina: Alice Steen, a esposa falecida. Espaço marcado 

pela subjetividade daquela que jaz, a casa no romance em análise é o cenário 

de produção tanto de histórias pretéritas (Roberto e Alice Steen) quanto de 

histórias a serem construídas (Roberto e Marina), como podemos perceber no 

excerto abaixo no qual, após o retorno da viagem de núpcias, Roberto traz a 

nova esposa para a mansão dos Steen, e ela não só é apresentada aos 

empregados antigos como o jantar é servido à hora antiga: 

 

 

Era calvo e gordo o Antonio, magra e seca a mulher que se 
aproximou e se pôs a falar com loquacidade.  

 Espero que tudo esteja a seu agrado, minha senhora. Arranjamos 
tudo pelo melhor. Dona Germana veio aqui esta tarde correr a casa e 
tratar das flores. Saiu a pouco. O chefe preparou o jantar para oito 
horas, a hora antiga (NABUCO, 1940, p. 06). 
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A apropriação de um espaço, construído por outra e ainda regido por 

ordens à moda antiga, é marcada pelo aparente insucesso, fazendo com que 

Marina sinta-se destituída de sólidas localizações, e a casa desponte como um 

lugar que não lhe oferece abrigo. O processo de identificação dela a essa nova 

paisagem cultural e social, representado pela inserção na mansão dos Steen, 

não foi confortável. Como se sentir segura em uma casa que abriga não só os 

pertences da falecida mas ainda  lhe cultiva a memória? 

 

 
A luz das velas lançava reflexos finos sobre as pratas e os cristais. 
Lançava sombras trêmulas sobre a renda da toalha. A vizinha de 
mesa de Roberto, a gorda Madame Sanches, dizia-lhe, toda 
derramada em amabilidade:  
– Seu cozinheiro é o melhor do Rio. Eu sempre digo. 
E logo, fazendo chover elogios: 
– Nunca vi pratas nem flores tão bonitas. 
(...) 
Roberto escutava com meia-atenção amável, mas perfunctória. 
Madame Sanches, procurando um assunto que o interessasse mais, 
falou em Marina. 
(...) 
E, ao lado de Marina, nos pensamentos de todos, a imagem de Alice 
ia e vinha, ocupando por acessos a cadeira que fora sua. A maioria 
dos convidados pertencia ao que Germana e [seu irmão] Roberto 
chamavam ―o grupo‖, gente ciosa que cercara Alice, pela sua alegria 
e hospitalidade, pela piscina do jardim e os campos de tênis, e que 
adotara Marina como a uma herança esdrúxula, dispostos a festejá-
la como à outra, e a procurá-la igualmente como se a intimidade 
fosse com a casa e não com a anfitriã (NABUCO, 1940, p. 82; 87).     

 

 

 Alice Steen, ainda que morta, mantém-se presente e viva. A casa que 

ela construiu a seu gosto e com a fortuna do marido guarda a si, e os objetos 

ainda estão dispostos do jeito que ela havia ordenado, mantendo, assim, a 

personalidade de sua antiga ocupante. A casa dos Steen, em sua 

suntuosidade, ainda diz muito da primeira dona cujos traços, a partir dos 

objetos presentes e dos costumes estabelecidos pela falecida, Marina tenta, 

debalde, apagar. Por isso, a casa tornar-se-á para a segunda esposa um 

espaço asfixiante porque está impregnado de vivências, registros e marcas de 

Alice Steen, diante da qual Marina se sente não como sucessora, mas, 

sobretudo, como uma intrusa:  
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Haviam sido retirados da casa os objetos de uso pessoal de Alice, 
queimados os seus papeis, distribuídas as suas roupas, mas restava 
muita coisa que ninguém se lembrara de recolher. Seus tacos de golf 
e suas raquetes de tênis permaneciam a um canto do vestiário. E 
aos poucos, outros objetos, – móveis, obras de arte, – de que Marina 
não desconfiara, de repente revelavam uma associação inesperada 
com Alice. Casualmente, uma palavra de Roberto ou de Germana, 
ou dos criados, emprestava ao objeto uma data precisa, uma razão 
de existir.  
(...) 
A qualquer momento, inesperadamente, apareciam novas ligações 
entre Alice e as coisas de casa. Tudo, nas salas numerosas e 
cheias, nas paredes vastas e ornadas de louças, pratas e cristais, 
tudo fora compra de Alice, ou presente feito a ela, tudo portanto 
escolhido por ela ou para ela, e tudo refletindo um momento do seu 
gosto (NABUCO, 1940, p. 106-107). 

 

  

Embora a casa seja, em nosso imaginário, um espaço eminentemente 

feminino, já que cabe às mulheres, na ideologia do patriarcado, cuidar da 

manutenção e da ordem da casa, esta é vista, assim como as mulheres, como 

propriedade e posse masculina, ou seja, ―a mulher ‗reina‘ no lar dentro do 

privado da casa, delibera sobre as questões imediatas dos filhos, mas é o pai 

quem comanda em última instância‖ (ALMEIDA, 1987 apud XAVIER, 1998, p. 

26). Na perspectiva patriarcal, a inserção de Marina na mansão dos Steen 

pode ser lida como uma representação de duas dimensões intrínsecas ao 

patriarcalismo: a passagem da dominação do pai para a dominação do marido. 

Em outras palavras, Marina muda-se de casa, deixa de ser submissa ao pai 

para ser submissa ao marido, continuando, portanto, na mesma esfera de 

dominação masculina, uma vez que ―o núcleo do poder patriarcal consistiu, 

acima de tudo, no poder do pai sobre a filha e no do marido sobre a mulher‖ 

(THERBORN, 2006, p. 30).  

O choque que sente a protagonista advém da redefinição de seu papel 

feminino. Marina deixa de exercer a função de filha e passa a assumir outra: a 

de esposa de Roberto Steen, cujo sobrenome serve como sinônimo de poder, 

de prestígio e de elevada posição social. Sob esse aspecto, entendemos por 

que se afirma que o grande drama da protagonista é suceder Alice, a primeira 

esposa, visto que esta sabia comportar-se como uma esposa de um Steen, 

dando destaque a um título de honra: ―Agora, examinando com mais vagar o 
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álbum, Marina verificou que Roberto aparecia poucas vezes. Era Alice que 

enchia todas as páginas‖ (NABUCO, 1940, p. 98). No entanto, pautar-se 

apenas pela sucessão da primeira pela segunda esposa, é deixar-se guiar, 

como um leitor ingênuo de romances de época, por uma leitura acanhada. O 

drama da protagonista não se reduz a uma mera questão de sucessão, mas 

advém da performance de um papel social: ser esposa, independentemente de 

quem seja o marido.  Como, ao assumir esse papel social, lhe são reservadas 

novas e absorventes atividades no espaço doméstico, as quais serão 

responsáveis pela remodelação de sua identidade, Marina entra em tensão 

com o espaço doméstico e com a sua antiga proprietária que, ao contrário de 

Marina, sabia abrilhantar as conquistas do marido: 

 

 

A voz de Laurita corria sempre: 
– Nunca vi criatura mais destemida que Alice. Tudo que ela via fazer, 
queria logo experimentar, sobretudo havendo perigo. N‘água ela 
fazia loucuras. Mergulhos de toda espécie. Apostava corrida com 
homens. Aceitava qualquer desafio. Uma vez em Copacabana 
arriscou a vida para salvar uma criança, e os jornais todos falaram. 
(...) 
Em cada retrato aparecia uma Alice diversa e no entanto a mesma, 
trajando as modas de cada ano, vestida ora para o esporte, ora para 
cidade, posando ora de pé, ora sentada, ora só, ora acompanhada. 
Raras vezes sofria o envelhecimento esdrúxulo de modas passadas. 
Raras vezes traía consciência da máquina. Numa, estava a bordo, 
com o vento esborrifando-lhe o cabelo. Em outra, à janela de um 
trem, mordendo um sanduíche. Aqui, em Veneza, de braço com 
Roberto. Ali, nas ruínas do Coliseu, abrindo o guarda-sol. Alice em 
praias, montanhas e arvoredos; e em todas as luzes, no sol, na 
sombra e entre arabescos de sombra e sol (NABUCO, 1940, p. 98-
100). 
 
 

A imposição social do papel de esposa foi comum a muitas mulheres, 

principalmente a partir do século XVIII, quando emergiu uma nova classe – a 

burguesa –, a qual, decorrente de profundas transformações nos burgos, 

reorganizou as vivências familiares e domésticas, o tempo e as atividades 

femininas. Nesse período, em consonância com os novos valores perpetuados 

pela sociedade, emerge a figura de ―uma nova mulher nas relações da 

chamada família burguesa, agora, marcada pela valorização da intimidade e da 

maternidade‖ (D‘INCAO, 2002, p. 223). De acordo com o imaginário burguês 
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que se delineia a partir de então, o quadro familiar ideal deveria levar em 

consideração as seguintes premissas: ―um sólido ambiente familiar, o lar 

acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido, às crianças e 

desobrigada de qualquer trabalho produtivo [...]‖ (D‘INCAO, 2002, p. 223). 

Entrar na ordem desse discurso, como revelará o enredo de A sucessora, se 

mostrará para Marina um árduo exercício, justamente porque lhe será imposto 

um papel fixo: ser esposa, função essa para a qual Alice Galba, a protagonista 

de A intrusa, dará provas, ao longo de todo o enredo do romance, de que 

estará preparada para exercer com êxito, ao contrário da protagonista do 

romance de Carolina Nabuco.    

 Embora pouca coisa se saiba sobre a sua vida e o que dela é 

apresentado advenha dos juízos desencontrados dos outros personagens, 

Alice Galba constitui a personagem principal de toda a trama do romance 

escrito por Júlia Lopes de Almeida, já que, mesmo invisível, é ela que move a 

história e os personagens. Por isso, em um romance como A intrusa, a análise 

de personagem, sobretudo a da protagonista, precede as outras categorias, 

embora o espaço e o narrador possam ser também categorias priorizadas. 

Aliás, a construção da protagonista parece ser mais um ponto de contato entre 

as obras aqui analisadas. 

Em A intrusa, a protagonista não é apenas central e decisiva para a 

compreensão das visões coexistentes na obra. A construção da protagonista 

representa o acabamento formal mais bem realizado do romance. Isso faz com 

que, em uma classificação tipológica do romance, como a proposta por Kayser 

(1976), segundo a qual, considerando-se o tratamento dado ao evento, à 

personagem ou ao espaço, teríamos, respectivamente, três gêneros de 

romance: o de ação, o de personagem e o de espaço, A intrusa e A sucessora 

insiram-se em uma tradição romanesca bastante pródiga em nossa literatura: a 

de romances de personagem.  

Como nos romances de personagem, o título é, em geral, muito 

significativo, uma vez que sinaliza para o nome do(a) protagonista. No caso 

dos romances em análise, posto que não apresentem o nome da personagem 

que exerce a função de protagonista, eles trazem como título o epíteto a partir 
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do qual a protagonista será designada pelos demais personagens e que, de 

certa forma, vai assumir o lugar de nome próprio, uma vez que servirá como 

identificador das protagonistas. No romance de Júlia Lopes de Almeida, A 

intrusa, o epíteto que nomeia a obra e a personagem principal traz imiscuído 

em si uma carga semântica negativa que foi atribuída a Alice Galba, a 

protagonista, por ocupar um lugar que, embora vazio, não deveria ser dela: o 

de dona da casa de Argemiro, razão pela qual é vista como uma intrusa. Já no 

romance de Carolina Nabuco, A sucessora, o epíteto atribuído a Marina 

apresenta-se, de certa maneira, despojado da semântica negativa e pejorativa 

que envolve o vocábulo que nomeia a protagonista do romance de Júlia Lopes 

de Almeida, daí por que nos parece que todas as adversidades por que passa 

Marina eram provas necessárias para que ela, de fato, pudesse suceder a Alice 

Steen, a esposa morta.    

 Ainda que quase não apareça e sejam raras as vezes  em que ela 

mesma tem voz, Alice Galba ocupa uma posição fulcral no desenvolvimento da 

diegese romanesca de A intrusa e constitui a grande incógnita da obra. Sendo 

a personagem uma construção linguística cujo modo de ser e de existir está 

condicionado às leis particulares que regem o texto, é possível apontar em uma 

narrativa as formas encontradas pelo(a) escritor(a) para construir as 

personagens, para caracterizá-las. Nesse sentido, em A intrusa, Júlia Lopes de 

Almeida, a partir da utilização de um narrador onisciente, constrói, por meio das 

pistas fornecidas pela narração, pelas descrições e pelo diálogo, o perfil das 

personagens que transitam pela intriga e sinalizam o mundo que ela quer 

representar. A presença de um narrador onisciente permite que se simule ―um 

registro contínuo, focalizando a personagem nos momentos precisos que 

interessam ao andamento da história e à materialização dos seres que vivem‖ 

(BRAIT, 1990, p. 56).  

Sendo o narrador, portanto, um dos elementos a partir do qual é possível 

caracterizar a personagem, é ele que se encarrega de apresentar-nos, 

primeiramente, Alice Galba, a qual é descrita como uma moça que ―desceu 

para a rua, com ar vexado‖ e vestia um vestido de lã preta e calçava umas 

―botinas esfoladas, tortas no calcanhar‖, indícios de sua condição humilde e 



139 
 

 

 

carente. Para Argemiro, a impressão que Alice lhe causou foi a de ser ela ―uma 

figura meio encolhida, que lhe pareceu ter um ombro mais alto que o outro e 

cujas feições [Argemiro] não viu, porque vinham cobertas com um véu bordado 

[...]‖ (ALMEIDA, 1994, p. 13). O mesmo modo de construção da protagonista 

escolhido por Júlia Lopes de Almeida será utilizado por Carolina Nabuco para 

construir não a protagonista de seu romance, mas aquela que, de certa forma, 

funciona como antagonista e que tem o mesmo nome da heroína de A intrusa: 

Alice Steen, cuja presença invisível faz com que ela, na opinião de Álvaro Lins, 

seja elevada à categoria de heroína principal, ou seja, ―aquela que faz mover 

toda a história e todos os personagens‖ (LINS, 1941, p. 237). Em parte, a 

observação é pertinente. No entanto, é Marina que, devido à obsessão com o 

retrato de Alice, dá vida a este e, por conseguinte, àquela que ele representa.  

Sobre o retrato da esposa falecida, não podemos deixar de dizer que 

ele, dentre os elementos narrativos presentes em A sucessora, é essencial e, 

portanto, intrínseco à narrativa. Usando a terminologia de Tomachévski (1976), 

podemos afirmar que o retrato de Alice Steen constitui um motivo associado. 

Ao contrário dos motivos livres, que dizem respeito aos elementos acidentais 

de uma estória, os motivos associados são aqueles que não podem ser 

excluídos da fábula narrativa sob pena de danificar sua sucessão causal. Os 

motivos associados são, portanto, essenciais e não acidentais. A ausência do 

retrato de Alice da parede da sala arruinaria a sequência narrativa do romance 

em estudo, comprometendo os nexos de causa e efeito. O retrato é um 

elemento tão importante na diegese do romance que este, em sua gênese, fora 

pensado como um conto cujo título era justamente ―o retrato da primeira 

esposa‖: 

 

 
Eu tinha um projeto de conto para o qual já escolhera título, ―O 
retrato da primeira mulher‖. Seria uma espécie de diálogo entre uma 
esposa morta e aquela que lhe sucedeu. Cuidei de aproveitar e 
estender esse esboço, a fim de transformá-lo em romance. 
Acrescentei pormenores e episódios que pudessem dar mais vida às 
figuras principais e firmar o contraste entre as duas esposas – uma 
viva, outra morta (NABUCO, 2000, p. 139-140). 
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Do projeto inicial, o conto, ao seu resultado final, o romance, a presença 

do retrato de Alice é fulcral, já que, estruturalmente, assegura, como elemento 

nuclear, a integridade do enredo e, dentro do universo diegético, atua como 

desencadeador das crises nervosas de que é acometida a protagonista, uma 

vez que ele funciona como a presentificação de Alice, a esposa morta, que 

domina a cena literária como um espírito, pairando entre os novos amantes, 

sobretudo a julgar a segunda esposa: 

 
 

Na parede central, com os olhos pretos e brilhantes dirigidos para a 
porta, com a mão levantada acolhedoramente, Alice, fazendo de 
dona de casa, parecia receber a sucessora como a uma hóspede 
passageira, e dizer ao marido: ―Amo-te e quero-te feliz. Não receio a 
comparação‖  (NABUCO, 1940, p. 10).  

 
 

Sendo plana, assim como os demais personagens do romance em 

análise, Alice Galba, assim como a personagem homônima do romance de 

Carolina Nabuco, é construída, sobretudo, a partir das descrições do narrador e 

de outras personagens: 

 

‗Decididamente, esta rapariga não é uma rapariga vulgar‘ – pensava 
de si para si Assunção, olhando para a moça. Havia no seu vestido 
pobre, de lã barata, uma elegância reservada e distinta. O cabelo, 
sem frisados, de um castanho escuro, desnudava-lhe a testa clara, 
enrolando-se num penteado de uma graça discreta. As mãos bem 
tratadas, longas e pálidas, traçavam os gestos com firmeza de quem 
conhece o seu valor; e a sua voz, um pouco grave, tinha a doçura de 
uma queixa disfarçada. As feições vulgares não lhe ofereciam 
nenhum traço característico, e o padre Assunção impôs-se 
penitências, para castigar sua vaidade, presumindo que na curta 
convivência de duas horas, pudesse conhecer bem uma mulher! 
Começava a ter medo de simpatizar com esta, e que esse 
sentimento lhe tolhesse mais tarde ações imprescindíveis para a 
salvação do amigo e de Maria... (ALMEIDA. 1994, p. 46). 

 

 

No fragmento acima, podemos visualizar a figura da protagonista do 

romance de Júlia Lopes de Almeida. A visualização, oferecida pelo olhar do 

padre Assunção, amigo de Argemiro, reitera o caráter ilibado da governanta, 

afirmando não ser ela uma ―rapariga vulgar‖, ao mesmo tempo em que 
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descreve minuciosamente os aspectos físicos e os trajes dela, o que não só 

acentua os traços de humildade, de probidade e de pobreza de Alice Galba 

como também faz com que ela, desprovida de voz, porque invisível, ganhe 

forma e existência a partir de um meticuloso trabalho de descrição a partir da 

linguagem. Alice acaba sendo uma construção discursiva elaborada pelos 

outros personagens, de forma que, para Argemiro, ―ela (...) não é uma mulher, 

mas uma alma. Não a vejo, não lhe toco, a sua imagem material é-me tão 

indiferente como um pedaço de pau ou uma pedra. Para mim, basta-me a sua 

representação, neste aroma, peculiar dela e que erra sutilmente por toda a 

minha casa (...)‖ (ALMEIDA, 1994, p. 142).  

Embora seja vista apenas como uma sombra, ―uma mulher singular que 

se sujeitava ao papel de governanta da casa de um viúvo só‖, Alice Galba, 

―sempre bem arranjadinha nos seus vestidos surrados, sempre sorridente e 

sempre simples‖, torna-se uma persona non grata para duas personagens: a 

baronesa e a Pedrosa. Para esta, Alice representa um empecilho ao desejo da 

Pedrosa de casar a filha com Argemiro. Para aquela, cuja descrição é bastante 

primorosa e dá ―a medida do declínio de uma classe e de seu desespero diante 

da perda do poder‖ (XAVIER, 1994, p. III), Alice representa uma intrusa, que 

veio não só tomar posse dos bens de Argemiro, como também fazê-lo 

esquecer que havia prometido à mulher, em seu leito de morte: jamais voltar a 

casar-se.  

Para tornar a promessa ainda acesa, a baronesa, com a ajuda de 

Feliciano, outro para quem a presença de Alice é indesejável, vai empreender 

um conjunto de manobras que ―não só a tornam mais vulnerável como anulam 

sua antiga dignidade; no afã de não perder o prestígio, ela causa pena e 

repulsa ao mesmo tempo‖ (XAVIER, 1994, p. V). Apesar das tentativas de 

encontrar em Alice um único senão, ―deve ter ao menos um defeitozinho, e 

olha que o da curiosidade é quase virtuoso‖, o que se encontra nela são 

apenas virtudes, conforme reconhece o próprio Argemiro:  

 
 
(...) Logo esta mulher é uma mulher educada, desenha, aí está esse 
lírio, que o prova; sabe música e escreve com firme caligrafia. Glória 
tem aqui uma excelente companheira e a minha casa uma alma 
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inteligente, que lhe faltava desde a morte de Maria, que aliás não era 
tão prendada... (…) (ALMEIDA, 1994, p. 62). 

 

 

As virtudes de Alice Galba serão confirmadas pelo padre Assunção, que, 

elemento importante na trama romanesca por ter sido imbuído da missão de 

investigar a vida da governanta para ter a certeza de que ela era capaz não só 

de administrar a casa de Argemiro como também de cuidar da educação de 

Maria da Glória, descobre-lhe o passado que em nenhum momento desabona 

o caráter dela:  

 

 
– Esta moça, que toda a gente recebeu com certa malignidade, de 
que eu não fui isento, exerce o cargo de governanta desta casa para 
manter uma velha paralítica e um velho cego, verdadeiros cacos 
humanos, que ela visita todas as quartas-feiras piedosamente e de 
quem é o amparo. Filha única de um advogado brasileiro, 
Constantino Galba, e neta materna do General Vitalino Ortiz, logo 
que perdeu a mãe, foi mandada a educar num dos melhores colégios 
da França, onde viveu até que, por morte do pai, ficando quase 
reduzida à miséria, voltou ao Brasil. Aqui, por toda a família viu-se 
entre dois criados, uma velha que já fora ama do pai, e o marido, 
antigo camarada do avô. Bens, só tinha uma casinhola velha em que 
se acomodou com o casal dos derradeiros amigos. Encararam os 
três a vida com ânimo. O homem trabalhava ainda e viveram quase 
sete anos dos recursos desse trabalho e de outros, incertos, de d. 
Alice: costuras... pinturas... bordados... Afinal lá chegou um dia em 
que o velho teve de sair de cena. Cegou. Trabalha demais. Com o 
desgosto e outras fadigas da idade, fica-lhe a mulher paralítica; e eis 
a nossa d. Alice entre esses dois seres de redobrado peso. 
Redobrou também ela de atividade nos trabalhos manuais... propôs-
se a dar lições... mas não lhe apareciam discípulos; os trabalhos, 
mal remunerados, não  matavam a fome aos seus velhos... Foi por 
essa ocasião que apareceu no Jornal do Comércio um anúncio 
oferecendo um bom ordenado a uma senhora para governar a casa 
de um viúvo. Ela não hesitou. Os seus velhos teriam pão, ela um 
pouco mais de descanso... A filha do advogado, a neta do general, 
sujeitou-se a esse emprego para matar a fome aos seus criados. 
(...) 
– A pobreza apura os dotes naturais da criatura; ela trouxe para aqui 
a experiência do sacrifício... Ouçam agora: quando leva o dinheiro 
para casa, o velho, zeloso, apalpa-lhe o pescoço, os pulsos, os 
dedos, a ver se ela tem joias... A velha acha tudo pouco! Ele prega-
lhe moral... desconfia... a outra queixa-se de necessidades. Ela 
sossega a um, promete à outra e volta para os sarcasmos dessa 
situação e para as pirracinhas do Feliciano (ALMEIDA, 1994, p. 187-
188). 
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Digna de consideração e possuidora de ―uma perfeição moral difícil de 

atingir‖, Alice Galba, ao final da narrativa, consegue não só se livrar das 

desconfianças dos demais personagens e inocentar-se das intrigas tramadas 

por Feliciano e pela baronesa, como também se casar com Argemiro. E, assim, 

a narrativa encerra-se com sabor de happy end. Este será o mesmo desfecho 

que Carolina Nabuco dará ao seu romance, uma vez que, superados os 

problemas da sucessão, Marina parte com o esposo em uma viagem de 

segundas núpcias.  

Para finalizar esta secção, resta-nos dizer que os romances A intrusa e 

A sucessora são uma trama bem alicerçada, já que as significações dos seus 

elementos narrativos lhes conferem unidade: a escolha de um narrador 

onisciente, a criação de personagens planas, o uso de descrições e de 

diálogos são elementos de que se valem as romancistas para construírem uma 

bem estruturada história que, nas palavras de Ronaldo Menegaz (1994) sobre 

A intrusa, mas que podem também ser aplicadas a A sucessora, ―paga seu 

tributo a um idealismo bastante romântico, mas cuja leitura proporciona grande 

prazer, inclusive porque nos remete a outras instâncias da arte, como o 

cinema, a pintura e a existência ética e esteticamente correta‖. 

Acrescentaríamos que ambas as obras despertam-nos prazer também não só 

porque pintam um painel do Brasil entre a passagem dos oitocentos para os 

novecentos, mas, sobretudo, porque, na esteira da produção oitocentista 

feminina brasileira, falam daquele que foi um dos grandes temas de nossa 

literatura à época: o lugar da mulher na sociedade brasileira oitocentista. 
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O lugar do feminino no discurso da narrativa de A intrusa e de A 

sucessora: reverberações para além da voz social 

 

 

Eu, mulher, sou o referente empírico 
direto de tudo o que tem sido 
teorizado sobre o feminino, o sujeito 
feminino e o feminino [...] eu paguei 
em meu próprio corpo por todas as 
metáforas e imagens que nossa 
cultura considerou adequado produzir 
sobre a mulher. 
 

Rose Braidotti 

 

 

Nesta secção, para a qual convergem as discussões empreendidas na 

secção anterior, faz-se necessário esclarecermos em que acepção estaremos 

utilizando, ao longo do presente texto, estes dois termos: lugar e discurso. O 

primeiro será tomado como significando não espaço físico ocupado por alguém 

ou por algum objeto, mas como espaço simbólico de representação. O 

segundo termo, mais difícil de precisar, será tomado a partir das contribuições 

da narratologia e da linguística. 

Sob o prisma da narratologia, entendemos discurso como o plano de 

expressão dos conteúdos narrados, isto é, o como se conta determinado 

conjunto de ações e fatos que compõem uma narrativa. Nesse sentido, a 

análise do discurso narrativo pressupõe a identificação dos ―processos de 

composição que individualizam o modo narrativo: elaboração do tempo, 

modalidades de representação dos diferentes segmentos de informação 

diegética, caracterização da instância responsável pela narração, configuração 

do espaço e do retrato das personagens (...)‖ (REIS e LOPES, 1988, p. 28). 

Esses processos de composição, na análise dos aspectos relevantes da 

manifestação do discurso, trazem algumas implicações dentre as quais está o 

fato de ―a análise do discurso narrativo (ser) constituída prioritariamente pela 

descrição dos signos técnico-narrativos que estruturam os diversos âmbitos 

compositivos mencionados‖ (REIS e LOPES, 1988, p. 29). 
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Em virtude de termos nos atido a alguns signos técnico-narrativos na 

primeira parte deste capítulo, quando apresentamos os artifícios literários 

presentes em nosso corpus, e em virtude também do fato de a descrição de 

tais signos completar-se, ainda segundo Reis e Lopes (1988, p. 29), ―mediante 

procedimentos operatórios que superem este estádio de referência 

predominantemente objetiva‖, precisamos recorrer a uma segunda definição 

para o termo discurso, a qual se coaduna com o objetivo da presente secção e 

a partir da qual o referido vocábulo será tomado como um enunciado elaborado 

mediante determinadas condições de produção. Por essa perspectiva, é 

imprescindível, portanto, que não nos esqueçamos de que: 

 

 

(...) o falante ocupa um dado ‗lugar‘ numa certa conjuntura, e esse 
‗lugar‘ implica a emergência de um conjunto de filtros (as formações 
discursivas) que condicionem a sua atividade discursiva, 
mediatamente regida por parâmetros de ordem ideológica e 
sociocultural; daí que se afirme que ‗o sentido de uma palavra, de 
uma expressão, de uma proposição, etc. não existe ‗em si mesmo‘ 
(isto é, na sua relação transparente com a literalidade do 
significante), mas é determinado pelas posições ideológicas postas 
em jogo no processo sócio-histórico em que palavras, expressões e 
proposições são produzidas‘ (REIS e LOPES, 1988, p. 28). 

 

 

Estaremos, portanto, empregando o termo discurso como uma prática 

social e histórica que está relacionada às suas condições de produção e que 

pode ser vista como ―o conjunto de enunciados provenientes de um mesmo 

sistema de formação, aos quais é possível atribuir modalidades peculiares‖ 

(OLIVEIRA e LUCENA, 2006, p. 102). Dessa forma, ao pensarmos o lugar do 

feminino no discurso da narrativa de A intrusa, de Júlia Lopes de Almeida, e de 

A sucessora, de Carolina Nabuco, procuraremos ter sempre em mente que 

tanto as autoras quanto as obras produzidas por elas estão situadas em um 

tempo histórico e em um espaço sociocultural bem definidos: a sociedade 

carioca na passagem dos oitocentos para os novecentos. Escritoras e obras 

não estão desvencilhadas desses condicionantes, aspecto este que não pode 

passar despercebido em um trabalho que vise ir além de uma crítica imanente 
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e que se configure, então, como uma leitura politizada dos romances em 

apreço, principalmente quando a nossa maior categoria de análise é a mulher. 

Para a realização dessa leitura, subsidiar-nos-emos nos estudos de 

gênero, já que essa categoria é-nos útil como instrumento de análise porque 

nos permite ler os referidos romances, considerando-se as diferenças entre os 

sexos, e, em decorrência, possibilita-nos apontar o lugar do feminino em tais 

obras, tendo em vista condicionantes histórico-culturais. Sendo o gênero um 

construto social e, portanto, diferente de sexo, que é de natureza biológica, os 

estudos sobre representações de gênero têm como preocupação o estudo das 

relações de poder entre homens e mulheres no espaço público, privado e 

íntimo, oferecendo-nos, portanto, subsídios para pensarmos os lugares sociais 

destinados ao masculino e ao feminino. Como nos interessa, aqui, apontar o 

lugar em que o feminino é alocado nas obras tomadas como corpus da 

presente tese, a fim de pensarmos em como a escrita das autoras em estudo 

dialogam com a tradição patriarcal que condicionou o horizonte de vivências 

delas e, certamente, determinou, em um ponto ou em outro, a sua produção 

literária, é preciso que não esqueçamos determinados condicionantes histórico-

sociais, sobretudo, quando o que nos interessa é estudar a condição feminina.   

Neste caso, o século XIX, que assiste ao nascimento tanto de Júlia 

Lopes de Almeida quanto ao de Carolina Nabuco, foi marcado por 

prosperidade, desenvolvimento científico, transformações de toda ordem 

bastante significativas: políticas, econômicas, sociais, filosóficas e, sobretudo, 

científicas, as quais não só redefiniram várias perspectivas tidas como 

fundamentais até então, como também determinaram, em alguns casos, os 

rumos do século XX. O século XIX pode também ser visto como aquele em que 

ocorreu uma redefinição nas relações de gênero, ainda que o destino das 

mulheres continuasse tendo o mesmo fim: o casamento e a maternidade.  

Sob a tutela do pai ou do marido, vista como ―menor‖, ante o poder 

constituído, a mulher brasileira, branca, de classe média ou da aristocracia, 

era, no início do século XIX, destituída, em sua maioria, de instrução. O seu 

horizonte de expectativas estava restrito ao mundo dos afazeres domésticos, já 

que, ―sendo branca de classe média ou da aristocracia, deixava os demais 
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cuidados domésticos entregues às escravas negras, que formavam a base da 

pirâmide social das mulheres brasileiras‖ (MOREIRA, 2003, p. 52).   

Cidadãs de segunda classe, marginalizadas e sujeitas aos preceitos e 

preconceitos da ideologia patriarcal, essas mulheres brasileiras esperaram 

certo tempo para receberem alguma instrução formal que fosse além dos 

rudimentos educacionais que algumas já recebiam no interior de seus lares. Às 

mulheres que eram, frisemos, brancas, de classe média ou da aristocracia, 

ensinavam-se lições elementares de língua nacional, de aritmética, de religião, 

além de bordados e costuras e, em alguns casos, noções de francês e de 

geografia. Apesar de experienciarem transformações e de poderem ir um 

pouco além das treliças do lar, essas mulheres permaneciam sob o domínio 

masculino, podendo transitar, em espaços públicos, apenas em ocasiões 

especiais, como bailes e cerimônias.  

Embora sob os auspícios de um rígido sistema patriarcal e sob o risco 

iminente de serem punidas pela coerção social, elas, as mulheres, todavia, 

elaboraram as mais dissimuladas artimanhas para não sucumbirem às tiranias 

e imposições masculinas.  Uma dessas artimanhas foi a apropriação, por parte 

das mulheres, dos discursos que reiteravam a passividade e a fragilidade 

femininas; e, a partir desses discursos, a esperança de vislumbrar ―uma 

possibilidade de poder que, até então, não lhes tinha sido acessado e, muito 

menos, outorgado‖ (MOREIRA, 2003, p. 55).  

Durante o século XIX, os papéis femininos estavam, portanto, bem 

definidos. À mulher, cabia escolher viver uma vida mundana, cheia de brilhos 

aos olhos dos outros, mas pouco prestigiada; ou uma vida austera como 

esposa e mãe de família. Para algumas mulheres, a vida de anjo do lar foi vista 

como uma possibilidade de promoção e de emancipação. A mulher burguesa 

começava, então, a alterar a sua posição social, pois passou a ser tida como a 

que melhor estava propícia a assumir os encargos da criação e da educação 

dos filhos. Se competia às mulheres a indeclinável função de educar os filhos, 

logo, elas precisariam estar aptas para tão sublime missão. Por isso, era 

preciso que às mulheres fosse estendido o direito à educação, ainda que esta 

fosse uma educação para a domesticidade e para a maternidade. 
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Como a representar a dicotomia que confinou a mulher no espaço 

privado, fazendo do doméstico uma preocupação eminentemente feminina, e 

ao espaço público destinou o homem, em A intrusa e em A sucessora, o lugar 

do feminino não podia ser outro: o espaço privado do lar. Todavia, ao invés de 

apresentar a esfera privada como lugar de aprisionamento e subjugação do 

feminino, Júlia Lopes de Almeida apresenta, no romance em apreço, o privado 

não só como locus de atuação do feminino, mas também esfera de poder das 

mulheres educadas e prendadas. Em A intrusa, o exercício das prendas 

domésticas alcança um prestígio de que não desfruta aos olhos de alguns para 

quem as lides domésticas não dignificam o sexo feminino. Cumpre, nesse 

ponto, esclarecermos que Júlia Lopes de Almeida está colocando as atividades 

domésticas como uma possibilidade de as mulheres explorarem o fruto de seu 

próprio trabalho. Isso não quer dizer que elas devam ser privadas do 

desenvolvimento de outras preciosas faculdades intelectuais ou de outras 

formas de trabalho.  

Em Carolina Nabuco, o exercício das lides domésticas também aparece 

como uma importante tarefa feminina. Entretanto, ao contrário do que acontece 

em A intrusa, em que as tarefas domésticas servem como forma de promoção 

social e ascensão para o feminino, em A sucessora, tal exercício é o espaço de 

vivências e de angústias para o feminino, uma vez que a protagonista, espécie 

de mulher moderna, não consegue realizar, satisfatoriamente, as atividades 

domésticas. Embora tenha recebido uma educação que lhe instruísse para 

cumprir o seu destino de mulher, Marina, ao contrário de Alice Galba, 

protagonista de A intrusa, não consegue sair-se bem no papel de esposa e, 

assim, exercer a contento a função de colaboradora e incentivadora do marido, 

uma vez que os êxitos deste passaram a ser, em parte, decorrentes das 

atitudes e das ações da esposa. De acordo com Rocha-Coutinho (1994), no 

desenvolvimento da nova função, a de responsável pelo sucesso do marido, as 

mulheres precisavam saber como se portar em eventos como:  

 

 
as festas particulares, os salões políticos e sociais, as idas ao teatro, 
cada vez mais frequentes. A habilidade e a demonstração dos dotes 
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femininos, inclusive os físicos, nestes eventos podiam ter papel 
decisivo na elevação social do marido (ROCHA-COUTINHO, 1994, 
p. 79).   

 

 

Para transitar pelos espaços públicos, as mulheres deveriam possuir 

alguns predicados que serviam como pré-requisitos na execução da nova 

função para o sexo feminino: ―beleza, elegância, adaptação às circunstâncias, 

submissão, resignação e uma gama de prendas domésticas‖ (ROCHA-

COUTINHO, 1994, p. 81). Algumas dessas características estavam presentes 

em Alice Steen, a ex-esposa de Roberto, a qual ―servia de padrão de elegância 

a muita moça do Rio‖ (NABUCO, 1940, p. 37). No entanto, Marina sentia que 

faltavam em si própria, tornando-a não condizente ―com esta nova ordem que 

atribuía importante papel à sua atuação (da mulher) não apenas no seio da 

família, mas também em sociedade‖ (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 81). Por 

isso, as crises, as angústias, as reiteradas comparações com Alice Steen, que 

soube cumprir, com desenvoltura, o seu papel de esposa, de mulher casada, 

referendando, assim, os valores que socialmente lhe eram esperados e que, 

agora, eram exigidos de Marina: qualidades tradicionais, como o cuidado com o 

lar e com o marido, o controle das lides domésticas e dos empregados. Em 

virtude de não saber agir como, segundo as exigências de uma sociedade 

burguesa e patriarcal, uma mulher casada deveria, para Marina será uma via 

crucis apropriar-se do papel de esposa e ratificar as práticas que determinavam 

o ser e o agir da mulher como esposa. Por isso, a mansão dos Steen será o 

palco de seus infortúnios. E não poderia ser outro o espaço para isso.  

Como dentro do imaginário patriarcal a casa é considerada, por 

excelência, uma esfera feminina e como Marina não se sente preparada para 

integrar-se a esse espaço, a tensão que acomete a protagonista não poderia 

ser gestada em outro espaço que não no da esfera privada do lar onde a 

vivência feminina era marcada não só por ―harmonias‖, como, de certa forma, é 

representado em Júlia Lopes de Almeida, mas também por angústias. Estas 

últimas, mesmo em esferas institucionalmente femininas, como o lar, advêm da 

desvalorização e da opressão ao sexo feminino em uma sociedade de base 
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falocêntrica que, calcada em rígida hierarquia entre os sexos, demarca e 

interdita espaços para o feminino e para o masculino, reiterando a opressão do 

primeiro pelo segundo e sendo, então, a responsável pela construção social da 

diferença entre eles.  

No caso da protagonista de A sucessora, as angústias são decorrentes 

do fato de não conseguir realizar aquilo que, socialmente, é esperado dela: o 

cultivo da domesticidade e dos deveres de ser esposa em uma época em que 

às mulheres casadas foi atribuída uma nova função: ―contribuir para o projeto 

familiar de mobilidade social através de sua postura nos salões como anfitriãs e 

na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas mães‖ (D‘INCAO, 

2002, p. 228). Esse papel é mais difícil para Marina desempenhar porque ela 

tem de ser esposa de um viúvo de cuja primeira esposa todos gostavam e  a 

todos hipnotizava. Marina procurará, então, se firmar como senhora da mansão 

dos Steen, ainda que a primeira esposa seja o seu ponto de referência, pois 

Alice Steen era uma típica mulher de elite. Filha de diplomata, ela marcava 

presença em cafés, bailes, teatros e certos acontecimentos sociais, os quais 

eram indispensáveis ao sucesso de seu marido: 

 

 
– Madame Steen usa, retorquiu Adélia. 
A autoridade era irrecorrível. Madame Steen servia de padrão de 
elegância a muita moça do Rio. Marina só a conhecia pelo que 
contava Adélia, mas havia muitos anos que a tinha viva na 
imaginação, através das descrições da prima. Adélia, desde menina, 
via Madame Steen aos domingos, à missa de meio-dia na 
Candelária e admirava-a de longe. 
Descrevia a Marina o porte régio com que subia a longa nave; sua 
esbelta elegância feita para realçar os vestidos admiráveis; o nascer 
lento do seu sorriso quando o seu olhar encontrava um conhecido; a 
harmonia de todos os seus movimentos, surgindo perfeitos num 
instinto seguro da graça. 
(...) 
Adélia admirava-lhe sobretudo a moldura – as joias, os automóveis, 
as inopinadas partidas para a Europa  (NABUCO, 1940, p. 37-38). 
 
 

 Quando viva, no cumprimento do papel de esposa que visa contribuir 

para o sucesso da família, seja mantendo seu elevado nível e prestígio social, 

seja elevando o status do grupo familiar mais e mais para cima, Alice Steen 

fazia de sua casa um local para festas e ampliação da convivência social. Aliás, 
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durante muito tempo, a casa de Paissandu foi a única a ter uma piscina de 

jardim em torno da qual se realizaram muitas reuniões que eram ―famosas no 

tempo de Alice, porque essa fora no Rio a primeira piscina de natação em casa 

particular e, por bastante tempo, a única‖ (NABUCO, 1940, p.133). Apesar de 

Alice ter sido um ponto de referência, Marina procurava também marcar, ainda 

que timidamente, a diferença entre ela e a primeira senhora Steen: ―sempre 

que se referia a Alice, Marina dizia ‗ela‘. Não se julgava autorizada a chamá-la 

pelo nome com uma intimidade que nunca existira‖ (NABUCO, 1940, p. 13). 

Entretanto, Marina percebia que a sua sucessão não seria fácil, daí as 

constantes comparações com Alice e o mal-estar advindo da impossibilidade 

de superar a importância da esposa morta. Todavia, devemos lembrar, na 

esteira de Rocha-Coutinho (1994), que o incômodo que sente Marina não pode 

ser entendido como decorrente de problemas pessoais, como quer fazer crer o 

esposo da personagem, mas, conforme vimos argumentando, deve ser 

atribuído à pressão de forças sociais ante as quais a única válvula de escape, 

encontrada pela personagem para lutar contra a opressão no cotidiano da 

esfera privada do lar, foi o nervosismo. Sobre esse aspecto, assevera Rocha-

Coutinho (1994, p. 93): 

 

 
A ―crise de nervos‖ que, no século XIX, assolou grande parte das 
mulheres burguesas, funcionou, assim, quase sempre, como uma 
válvula de escape aos abusos do pai-patriarca, do marido opressivo 
e da sociedade limitadora de seus passos, fazendo com que todos 
passassem a prestar maior atenção a ela e a lhe dispensar maiores 
cuidados. E, bem cedo, a mulher aprendeu a usar seu nervosismo 
para impor seus interesses, para defender-se e ao mesmo tempo 
oprimir seus opressores. Este passou a ser simulado ou sentido 
quase sempre que a mulher queria se opor ao homem e obter dele e 
de seus filhos certas atenções e concessões (...). 

 
 

Muitas vezes, angustiada com a incapacidade para a realização das 

prendas domésticas, Marina procurava pedir conselhos a Roberto. Todavia, 

vivendo em um meio em que os valores masculinos prevaleciam, a 

preocupação da esposa em manter a casa em ordem, o que ela não 

conseguia, pois não era acostumada a dar ordens tampouco pensar no de que 
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uma casa precisava, não era bem vista por  Roberto, cujas preocupações 

financeiras, atividade ―tipicamente‖ masculina, eram mais importantes do que 

as preocupações ―domésticas‖ de Marina, as quais eram tidas como uma tarefa 

elementar, até prosaica demais: 

 

 

Todas as tardes apresentava assim ao marido uma série de 
pequenas dúvidas. D. Emília na fazenda havia confirmado a natural 
indecisão da filha, porque chamava tudo para si. Não deixava 
iniciativa a ninguém. Nesta tarde a paciência de Roberto 
estremeceu, ligeiramente. 
– Despede tu. E não me tragas todo dia questõezinhas como essas. 
És dona de casa. 
Marina fez-se escarlate.  
– É medo de decidir errado, disse. 
– Erra, mas decide, respondeu Roberto. 
Ao jantar, Roberto mal provou a sopa, protestou: 
– Realmente, não deverias permitir que uma sopa destas viesse à 
mesa! 
(...) 
– A ti pouco importa que o jantar  inteiro venha frio e o champanhe 
quente, nem que nos façam esperar dez minutos entre os pratos. O 
resultado dessa indiferença é que nunca vi criados relaxarem como 
estes. Nem limpam mais a louça (NABUCO, 1940, p. 118-119). 

 

 

Sem poder contar com a compreensão de Roberto, Marina vai buscar a 

ajuda de Alice a fim de, estudando os seus jeitos e modos, tornar-se uma 

esposa digna de ser chamada de madame Steen: 

 

 

Na manhã seguinte Marina procurou dois livros de cozinha que vira 
na casa, relegados a uma prateleira obscura. Instalou-se para 
estudá-los. Achou-os inesperadamente cheios de Alice. Tinham as 
páginas gastas pelo uso, e a letra de Alice enchera as margens de 
notas práticas. 
(...) 
O nome ou a inicial de Roberto figuravam profusamente. Ao lado de 
muitas receitas, Alice pusera a indicação ―R. gostou‖ ou ―R. não 
gostou‖. Havia listas de ―Coisas que R. não deve comer‖ e ―Coisas 
de que R. mais gosta‖. Entre as primeiras, fígado, miolos, alho. Entre 
as segundas, ostras, cambucá, curri, cada itenzinho sublinhado de 
uma a três vezes (NABUCO, 1940, p. 121-122). 
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 Para tanto, embora a entediassem as tentativas de se tornar uma 

esposa que conseguia fazer com que a casa andasse em ordem, Marina sabia 

que era preciso deixar os velhos modos e adquirir outros novos que lhe 

permitissem poder se portar em um ambiente onde a figura ideal de mulher era 

aquela que deve saber exibir-se, ainda que lhe faltem instruções intelectuais, e 

demonstrar que sabe desempenhar a sua função essencial – a doméstica: 

 

 

Todas as noites eram os mesmos passeios, os mesmos jantares, na 
companhia de pessoas que conhecia pouco e que não lhe 
despertavam interesse. Trazia para casa impressões de que não 
guardaria lembrança. Via-se na incumbência de tratar como amigos 
a relações que não escolhera e de frequentar com familiaridades 
casas desconhecidas onde Alice fora íntima. Na roda de Roberto e 
de seus amigos Marina ingressava como uma figura nova para 
ocupar um lugar vazio. Comparecia, nos mesmos quadros e às 
mesmas horas, aos mesmos compromissos de sociedade que 
haviam sido os de Alice, com a diferença que Alice, muito ativa, 
enchia mais ainda os momentos e sabia dar outra vida àquele 
ambiente criado por ela mesma (NABUCO, 1940, p. 127; itálicos 
nossos).   
 

 
Apesar das tentativas de inserção no novo ambiente, Marina não 

conseguia obter êxito tampouco se livrar da sombra de Alice: 

 

 

Naquela noite Marina teve um sonho, muito nítido, e terrível. 
Apareceu-lhe Alice, com a atitude e o vestido do quadro de Verron. A 
expressão, porém, era outra... Ria... Mas uma ameaça secreta e 
esmagadora enfrentava Marina debaixo desse riso. Falou: 
– Eu morta? Morta, achas? Que pilhéria? 
Parecia atribuir a Marina a culpa de uma mentira imensa. Seu riso 
sardônico multiplicava-se em ressonâncias que envolviam Marina de 
todo lado. Oprimiam-na. Asfixiavam-na.  
– Morta, nada! Estou viva. Pergunta aos outros se morri... Roberto, 
diga se morri?...Pergunta a Germana se eu morri. Pergunta ao 
Munhoz, a Laurita... Pergunta a Antonio, o copeiro, a Júlia 
(NABUCO, 1940, p. 102). 

 
 

Como podemos perceber, Marina, desde que se casou, está em 

constante luta com a figura de Alice. No embate, ela chega a questionar a si 

mesma, pondo em xeque a sua identidade: ―– Mas se você não morreu, quem 
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sou eu? Perguntou. Agarrava-se a si mesma como a uma sombra que 

escapulia. Mas ninguém lhe ouvia a pergunta agoniada. Todos riam‖ 

(NABUCO, 1940, p. 96). O embate entre Marina e Alice foi decisivo para a 

formação da identidade da primeira personagem. Aliás, como afirma Baumann 

(2005, p.84), sempre que ouvimos a palavra ―identidade‖, devemos estar certos 

de que está havendo uma batalha, pois o campo de batalha é o lar, a qual, na 

visão do referido sociólogo polonês, pode ser definida como ―uma luta contra a 

dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo tempo 

uma recusa resoluta de ser devorado‖ (BAUMANN, 2005, p.84). Ora, é essa 

tensão que Marina vivenciou, pois ela tentou devorar Alice ao mesmo tempo 

em que buscava evitar ser tragada por ela. Entretanto, vencer a luta tornou-se 

bastante difícil para Marina, porque ela não conseguia se desvencilhar da 

obsessão que passou a nutrir por Alice, desde que se casou com o esposo da 

falecida: 

 

Alice, morta e aparentemente esquecida, tomara um lugar primacial 
na (...) vida (de Marina). A sensação da presença constante tornou-
se para Marina tão verdadeira quanto qualquer das suas ocupações, 
das palavras que dizia, das ordens que dava em casa, dos 
compromissos sociais que aceitava e cumpria (NABUCO, 1940, p. 
184).  

 

 

Embora a presença inevitável de Alice fosse dolorosa para Marina, ela 

foi importante para a construção identitária da personagem, porque a 

identidade só pode ser construída a partir de vínculos que ligam o eu a outras 

pessoas, ou seja, ―precisamos de relacionamentos, e de relacionamentos aos 

quais possamos referir-nos no intuito de definirmos a nós mesmos‖ 

(BAUMANN, 2005, p. 75). Só que, como não conseguia identificar-se àquele 

ambiente que ainda recendia ao cheiro e aos toques de Alice, pois ―o desejo 

por identidade vem do desejo de segurança, ele mesmo um sentimento 

ambíguo‖ (BAUMANN, 2005, p. 35), Marina, ―às vezes, fazendo mais precisa a 

sua oração, pedia que ardesse, até o último tijolo, a casa que fora de Alice‖ 

(NABUCO, 1940, p.191). No entanto, o fogo não veio, e a mansão dos Steen 

continuava de pé a receber a influência de Alice: ―a consciência do retrato de 
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Alice veio ao encontro de Marina no limiar da porta. Sua influência agora 

atravessava as paredes, de modo que já não adiantaria retirá-lo. Agora mesmo 

no porão, mesmo coberto de lona, a imagem dominaria a casa toda, 

desafiando Marina‖ (NABUCO, 1940, p. 214). Diante da impossibilidade de 

vencer o desafio, Marina tomou consciência de sua incapacidade em substituir 

Alice e descobriu-se ocupando uma posição falsa: 

 

   

Não adiantara nada o esforço de hoje. Não adiantaria coisa 
nenhuma. Pelo contrário. Tornara a situação mais clara para ela. Até 
hoje sentira sua incapacidade total para a substituição de Alice. 
Agora, pela primeira vez, tivera êxito completo dentro de um plano 
bem traçado. Mas isso só tornava mais patente sua posição falsa, a 
impossibilidade de ser feliz, à sua moda, com uma felicidade que não 
fosse reprodução de outra, que fosse pequena, sem luxo – que lhe 
importava esse luxo que a cercava? –  que fosse sua, sem espectros 
à vista, e a deixasse viver sua própria vida, traçar seu próprio 
caminho. 
Mas, atualmente, precisava deixar de ser ela mesma, representar um 
personagem. Todos os caminhos lhe estavam traçados. Seu papel 
era continuar a vida de Alice, refazer a felicidade de Roberto, sem ter 
liberdade para criar coisa alguma, ou para ser ela mesma. E o 
conserto, o remendo, apareceria, sempre, como um pano rasgado. 
Seu papel era remediar o irremediável, fazer uma substituição de 
emergência (NABUCO, 1940, p. 217).  

 

 

Viver tentando ―remediar o irremediável, fazer uma substituição de 

emergência‖ tornou a existência de Marina insuportável, e sua identidade 

fragmentada, pois ela não conseguia nem ser ela mesma tampouco ocupar o 

lugar que fora de Alice. Diante da frustração de não corresponder ao papel de 

uma esposa e dona de casa exemplar, Marina resolveu largar tudo e voltar 

para Santa Rosa, lugar onde nascera. Lá, ao lado dos seus, sentia-se segura e 

poderia afastar-se para sempre de Alice, já que estaria em um espaço que 

conhecia e em que podia transitar sem receios. Assim como Alice era 

conhecida como dona da mansão dos Steen e podia circular com desenvoltura 

nos meios sociais do Rio de Janeiro, Marina sentia-se dona dos espaços que 

eram ocupados pelas terras da Fazenda Santa Rosa e que há anos pertenciam 

à sua família:  
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Agora, fulminantemente, quase chegando à fazenda, ela mesma 
descobriu que, embora seus pensamentos estivessem sempre em 
outros cenários, era este que lhe pertencia. Compreendeu que era 
filha desta terra brasileira, filha até a medula, desta natureza 
misteriosa e temível, onde lutaram seus avós, e de onde lhe vinha 
essa nostalgia da alma que perseguia a vida  (NABUCO, 1940, p. 
236). 

 

Todavia, apesar desse momento de liberdade, Marina, mesmo sem ter 

conseguido adaptar-se ao meio de Roberto, precisava voltar ao Rio de Janeiro, 

à casa de Paissandu, pois ela é ―uma mulher do dever‖; ―Tu não és livre. És 

casada‖ (NABUCO, 1940, p. 257), argumenta Roberto. Vivendo em uma época 

e em uma sociedade que reservava à mulher apenas o direito à submissão, 

não restava a Marina outra alternativa a não ser obedecer e regressar ao Rio, 

aos domínios de Alice onde se travará a luta final entre esta e a protagonista.                  

Ao contrário de A sucessora, a esfera do lar é, em A intrusa, mostrada 

como um espaço agradável de convivência não somente entre os sexos mas 

também entre os pares. Júlia Lopes de Almeida escreveu uma obra em que se 

verifica o culto da domesticidade, tema bastante recorrente na produção 

feminina oitocentista, já que através do exercício das tarefas domésticas, Alice 

Galba, a protagonista invisível de A intrusa, vai, pouco a pouco, tornando-se 

visível, conquistando o respeito e o afeto do patrão e conseguindo casar-se 

com ele no final da trama. Para conseguir promover-se de empregada a 

esposa do patrão, Alice Galba contou com um elemento imprescindível: a 

educação, uma das temáticas de muitas escritoras oitocentistas, a qual não só 

foi fator de promoção social para a protagonista, mas também de edificação 

moral para Maria da Glória, filha do patrão, cuja educação constituía uma das 

preocupações de Argemiro.  

Entregue às mãos descuidadas dos avós, Maria da Glória estava se 

tornando, na opinião do pai, ―uma selvagem... esta que é a verdade; mal sabe 

ler, rabisca umas letras em péssima caligrafia... e toca sem compasso umas 

intoleráveis lições do método! [...]‖ (ALMEIDA, 1994, p. 17). Embora possuísse 

um saber de base empírica, já que ―sabe em que tempo se devem plantar os 

repolhos e podar as roseiras, como se cora roupa e se deitam galinhas‖ 

(ALMEIDA, 1994, p. 17), Maria da Glória não estava instruída o suficiente para 
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o futuro, ―que é sempre incerto. Imagine que um dia, que infelizmente há de vir, 

faltem à nossa Glória os seus cuidados, os do avozinho e os meus... que será 

dela, se for uma ignorante, ela que é tão impulsiva e... tão geniosa; hein?‖ 

(ALMEIDA, 1994, p. 31-32).  

Para evitar que a desdita lhe acometa, Maria da Glória deveria, sob a 

óptica que permeava o olhar de seu pai, estar apta para conseguir uma posição 

estável no casamento e viver à sombra de um marido-arrimo. Para obter tal 

objetivo, ela precisava estar dotada não só dos conhecimentos das primeiras 

letras, mas, sobretudo, preparada para ser uma companheira com nível 

cultural, o que, certamente, influenciaria na hora de ter para si um marido que, 

bem mais do que amor, pudesse lhe garantir um futuro digno e seguro. 

Como na educação, ancoram-se as relações de poder, a instrução 

feminina funcionou, em cada sociedade e em determinado momento histórico, 

como aparelho reprodutor da ideologia de uma época. Sendo esse aparelho 

ideológico, a educação é utilizada como instrumento capaz de edificar regras e 

valores, ditar hábitos e costumes, normatizar corpos e esculpir mentes, além de 

organizar ―uma escala axiológica que regra comportamentos e modela uma teia 

inconsútil nas relações entre homens‖ (ALMEIDA, 2007, p. 18). Considerando-

se os aspectos que configuraram a gênese da educação em nosso país e 

levando-se em conta que Júlia Lopes de Almeida produziu sua obra em um 

contexto histórico-social marcadamente androcêntrico, ela, embora consciente 

da importância da educação para a emancipação feminina, não conseguiu 

escapar da reprodução, culturalmente construída, que destinava às mulheres 

os encargos da maternidade e os cuidados domésticos.  

Em virtude de fazer parte de uma sociedade erguida a partir de um 

paradigma que não só cristalizou o homem como provedor e a mulher como 

anjo do lar mas, também, continuou fortemente presente como marca da 

cultura dominante, Maria da Glória não poderia receber outra educação que 

não fosse a da domesticidade, já que, na escala de valores do patriarcado, 

toda instrução que a mulher poderia receber deveria  reverter-se em benefício 

da família. Ensinar às mulheres era um investimento para os homens, visto que 

eles seriam os maiores beneficiados, pois a instrução feminina, destituída de 
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um fim em si mesma, era direcionada para o bem-estar do marido e dos filhos. 

Por isso, não poder estar inserida na ordem desse discurso geraria receios 

para a protagonista de A sucessora, já que, não possuindo instrução formal 

para o exercício dos cuidados domésticos, ela estava destituída de importante 

ferramenta para o desenvolvimento do seu caráter e da sua superioridade 

moral.  

Neste ponto, há uma substancial diferença entre Júlia Lopes de Almeida 

e Carolina Nabuco, no que tange à educação feminina. Embora não apresente 

habilidade para a condução das atividades e da vida doméstica, coisa para a 

qual a protagonista de A intrusa revela-se mais que habilidosa, a protagonista 

de A sucessora demonstra uma educação muito mais voltada para o 

desenvolvimento de outras habilidades intelectuais, como o hábito da leitura, as 

quais também estão presentes na protagonista de A intrusa, mas de que ela só 

se vale nas horas de lazer, como atestam as seguintes palavras de Argemiro: 

―Em uma das minhas noites de insônia, no hotel, abri um desses livros, e 

verifiquei com espanto que ele pertencia a d. Alice. (...). Era um livro inglês de 

poesia. A minha governanta lê versos; e de mais a mais em inglês!‖ (ALMEIDA, 

1994, p. 175). Enfim, ambas as personagens foram educadas em um ambiente 

no qual se preparava a mulher para cumprir os seus ―sagrados‖ deveres de 

esposa e dona de casa. Entretanto, Marina não conseguia exercer bem esse 

papel, pois lhe faltavam instruções. Ela era uma mulher de cultura, consciente 

de si e de seu lugar social, muito mais do que Alice, de A intrusa, que tem um 

comportamento mais modesto e é bem mais acanhada, como deveriam ser as 

mulheres no século XIX. Marina educara-se entre livros e deles falava com 

desenvoltura, explanando sobre assuntos que não estavam circunscritos aos 

temas amenos do lar. No entanto, no meio social em que ela vivia, a 

capacidade intelectual de uma mulher inteligente deveria restringir-se a saber 

escolher entre um tecido e outro: 

 

 
Marina espantava-se de achar o grupo todo tão inferior à companhia 
de seus livros. 
(...) 
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Quando alguém entre eles falava de livros, era sempre de algum 
acabado de aparecer e com muitas edições. Liam o que todo mundo 
lia no momento, para poder falar da novidade. (...). 
Marina sentia-se afastada dos assuntos pela sua própria falta de 
informações. Não podia opinar sobre golfe, sobre bridge, sobre 
automóveis, sobre escândalos de sociedade, nem unir-se às 
reminiscências de viagem, que em geral se concentravam em 
lugares de divertimento onde todos haviam estado, ou em 
vilegiaturas da moda, mas sobretudo num Paris que ela, em menina, 
não vira, – um Paris de teatros, de restaurantes, de dançarinas e de 
costureiras. As mulheres falavam de vestidos e de outras mulheres 
(NABUCO, 1940, p. 127-128, grifos nossos).    

 

 

Em um ambiente em que as conversas das mulheres eram marcadas 

pela futilidade e estavam restritas às trivialidades da vida cotidiana, os 

conhecimentos de Marina destoavam diante dos pensamentos e das ações dos 

amigos do marido dela, os quais ―eram todos servidores da moda, receosos 

das heresias sociais e sujeitos a mil e uma correntes de convenções 

mundanas, que lhes governavam os gestos e as palavras‖ (NABUCO, 1940, p. 

128). À Marina, não era permitido falar de livros ou de seus autores preferidos, 

mas apenas das prendas domésticas, ou seja, daquilo que ela, completamente, 

desconhecia e, por conseguinte, a tornava inábil para a realização das lides 

domésticas. Marina, se assim podemos dizer, é, de certa forma, uma mulher 

das Letras, ainda que a sua versatilidade não lhe garantisse o reconhecimento 

daqueles que integravam o grupo de que fazia parte. Embora possuísse uma 

educação que divergia da que era ofertada às mulheres, Marina sofria 

coerções do meio social em que vivia e que a forçava a inibir a sua 

expressividade culta, já que ela deveria ser subserviente ao seu destino de 

mulher, cumprindo o seu papel de esposa, o qual não era condizente a uma 

mulher com interesses que lhe propiciassem enxergar além dos intramuros do 

lar.        

Como representante dos valores sociais de sua época, Júlia Lopes de 

Almeida, por sua vez, em A intrusa, ao passo em que mostra que, dentro de 

um contexto social visivelmente falocêntrico, a educação feminina estava 

voltada para o cuidado da casa e do marido, vai, nas fímbrias do sistema, 

apontar para o quão rígidos eram os limites impostos pelas estruturas sociais 
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no Brasil oitocentista, sobretudo quando se tratava de demandas sociais a que 

o feminino era vedado ter acesso, como foi o caso da educação, do direito ao 

voto ou de poder trabalhar para além do âmbito do privado. Para ficarmos com 

um único exemplo, o do acesso ao trabalho remunerado, é interessante 

notarmos a opinião de um dos amigos de Argemiro. Para Caldas, ―diletante 

sem profissão definida‖, a raça das governantas era abominável. Ainda que 

para este ofício, acudissem ―mulheres aposentadas, pela força da idade, de 

outros serviços! Feias, mas habilidosas‖, ―(...) essas madamas trazem sempre 

anzóis nas saias.‖ Argemiro devia, portanto, ter cautela para não ser fisgado, já 

que ―feia ou bonita, a mulher é sempre um perigo‖ (ALMEIDA, 1994, p.10). As 

visões do amigo de Argemiro não só revelam preconceitos sobre o feminino 

como também mostram como a entrada das mulheres no mercado de trabalho 

foi vista de forma preconceituosa, ainda que as tarefas a serem exercidas 

estivessem ligadas à esfera do privado. Todavia, o trabalho era a mais 

importante demanda social para o sexo feminino, bandeira já defendida por 

Júlia Lopes de Almeida e que, embora não constituísse um dos temas de A 

sucessora, está presente em Chama e Cinzas (1947), segundo romance de 

Carolina Nabuco. Sobre a relevância do trabalho como forma de emancipação 

feminina, merecem ser transcritas, aqui, as seguintes palavras de Mariana 

Coelho, uma beauvoir tupiniquim, no dizer de Muzart (2003): 

 
 

Votando à desenvolução do principal assunto deste capítulo 
reafirmamos e reafirmaremos sempre, com inteira convicção, que a 
verdadeira e principal emancipação feminina é a do trabalho. A 
mulher educada no preparo de qualquer rendosa profissão – e ela 
tem provado, no respectivo desempenho, que a sua competência é 
igual à do homem – não tem receio do futuro, nem se preocupa com 
a idéia de que ele lhe proporcione um bom ou mau marido, nem 
mesmo a oprime a expectativa de não conseguir aquele que deseja. 
Amparada pela sua linda profissão, em vez de aceitar o ambicionado 
marido-arrimo, ela pode escolhê-lo, porque o seu trabalho lhe 
garante a independência, a felicidade. Seus progenitores não 
precisam mais expor a mercadoria, rodeando-a de todos os atrativos 
para a muitas vezes infrutífera caça (do que resultam quase sempre 
casamentos desastrados), porque o seu futuro está garantido pelo 
seu trabalho. Se, como casada, não pode por qualquer circunstância, 
contar com o apoio do esposo, os filhos da sua alma estão a salvo 
da miséria pela sua profissão; e dentre todos os benefícios que dela 
resultam, ressalta ainda o principal – que completa a sua mais bela 
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independência: salva-a da prostituição (COELHO [1933], 2002a, 
p.48-49; itálicos da autora).          

 
 

Apesar das ressalvas ao exercício feminino de trabalhos remunerados, o 

fato de Alice Galba, protagonista de A intrusa, trabalhar não gera opiniões 

contrárias, já que ela vai exercer uma função que não rivaliza com as 

profissões masculinas. Alice, moça destituída de status social, atua, na casa de 

Argemiro, como preceptora e, sendo assim, a função atendia à ideologia e aos 

anseios do patriarcado, pois ela estava educando Maria da Glória dentro dos 

princípios de uma educação doméstica. Era, portanto, um trabalho que tinha o 

seu ponto de partida e de chegada no lar do qual a mulher oitocentista não 

podia sair, visto que zelar pela harmonia dele era um de seus ideais (o outro 

era a maternidade), razão de ser da existência feminina. 

 Ainda ligado à questão do trabalho feminino no período oitocentista, 

devemos acrescentar que, como a inserção da mulher na vida pública poderia 

corromper a sua pureza, o trabalho remunerado só lhe era permitido em 

situações excepcionais e de extrema necessidade, como nos casos de viuvez 

ou de falência financeira. Esse fato fez da preceptoria uma das raras funções 

remuneradas exercidas por mulheres durante o Brasil oitocentista e até para 

bem além dele. De acordo com Vasconcelos (2008), a preceptora era, 

geralmente, uma mulher solteira ou viúva que vinha da classe média 

empobrecida e que, passando por situações extremas, precisava vender o seu 

saber. Essa é a situação de Alice Galba, personagem central de A intrusa. 

Confrontada com dificuldades econômicas, em contraste com as condições 

materiais de que desfrutou quando pequena, Alice vê-se obrigada a trabalhar 

não só por estar na penúria, mas, sobretudo, por ter de alimentar dois velhos, 

antigos criados de sua família, o que lhe dignifica mais o fato de trabalhar. Alice 

vem, portanto, ocupar um lugar que, duplamente vazio, precisava de ser 

preenchido: o da mãe e o da dona de casa. Ocupando o lugar da falecida 

esposa de Argemiro, Alice torna-se, simbolicamente, a mãe de Maria da Glória, 

exercendo a prática da maternidade transferida, experiência ―praticada até o 

século XIX pelas amas-de-leite, mulheres escravas, mães e negras, e reiterada 
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após a abolição da escravidão, pelas amas-secas e babás, mulheres livres, 

pobres, geralmente negras e mestiças‖ (MUNIZ, 2007, p. 13).  

Em A sucessora, a maternidade aparece como tema fulcral. Como 

Marina não consegue adaptar-se à vida urbana do Rio de Janeiro, ao mundo 

social e cultural do esposo, ela resolve voltar para a Fazenda Santa Rosa 

aonde Roberto vai em busca dela,  tentando persuadi-la a retomar os deveres 

de mulher casada. Mesmo diante dos argumentos que lhe apontavam ser 

impossível continuar em Santa Rosa e da iminência de ter de voltar ao Rio, 

Marina, vencendo ―a sua habitual submissão de mulher tímida‖, resolve, 

contrariando os desejos de seu marido e desobedecendo aos princípios que 

recebera em sua educação, permanecer naquele local que era seu, mas 

causava enjôos a Roberto, que precisava retomar a sua vida:  

 

 

Roberto pôs-se a enumerar coisas que o chamavam ao Rio. O 
concurso hípico para o qual oferecera uma taça. A corrida que sua 
lancha-motor tinha probabilidade de ganhar. Um casamento no qual 
ia ser o padrinho. Lembrou que Germana só esperava o regresso de 
Marina para marcar o dia de seu primeiro jantar na estação. Referiu-
se a outros projetos de relativa urgência e citou várias pessoas 
conhecidas, entre outras Laurita Menezes (NABUCO, 1940, p. 270-
271). 

 

 

Roberto tinha uma vida que precisava continuar e não podia parar 

simplesmente porque a sua esposa não conseguia se adaptar ao meio social e 

aos amigos dele. Marina procura convencê-lo de que precisava ficar na 

fazenda Santa Rosa, mas a posição dele era irrevogável. Ela, mesmo assim, 

mantém-se firme na decisão de não regressar ao Rio, até que se descobre 

grávida: ―Com a perspectiva de maternidade, toda a antiga coragem de Marina, 

toda a sua submissão ao dever, voltaram, numa gradação lenta e segura como 

a de uma maré salvadora. Anunciou a Roberto que estava disposta a 

regressar‖ (NABUCO, 1940, p. 274).  

E, aqui, a maternidade, a nosso ver, emerge como um dos grandes 

temas de A sucessora. Lembremos que, durante todo o romance, a angústia de 
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Marina advinha do fato não só de não se adaptar ao novo meio social e ao 

papel de esposa, mas, sobretudo, do fato de não encontrar uma falta, por 

menor que fosse, em Alice Steen: ―uma das esperanças de Marina, esperança 

reprimida, mas tenaz, era de uma dia encontrar alguma falha secreta na vida 

de Alice que a derrubasse do seu pedestal‖ (NABUCO, 1940, p. 193). No 

entanto, em meio a uma viagem que fizera logo após ter regressado ao Rio e 

que lhe fora recomendada para que pudesse acalmar-lhe os nervos, já que 

Marina era, na opinião do médico que a atendera, ―uma moça nervosa e de 

imaginação ativa. Desconfio de alguma obsessão ou ideia fixa, coisa talvez 

mais antiga‖ (NABUCO, 1940, p. 275), ela, meio que por acaso, descobre a tão 

desejada mácula em Alice:  

 

 

– Não houve filhos do primeiro casamento, houve? 
Marina sentiu agora o olhar de Lúcia sobre ela. Desta vez, se, por 
um remoto acaso, o vento não lhe tivesse trazido as palavras, como 
soprando-as ao ouvido, ela não teria percebido nada da resposta, 
em tom confidencial: 
– Não... e por isso Alice nunca foi uma mulher completamente feliz... 
(NABUCO, 1940, p. 292). 

 

 

Eis, portanto, o grande senão de Alice Steen: a esterilidade. Embora 

possuísse qualidades socialmente valorizadas (ser boa esposa, saber cuidar 

da casa e do esposo, circular nos meios mais elegantes da sociedade ou servir 

de anfitriã nos eventos sociais destinados aos pares do marido), ela, por ser 

estéril, ―nunca foi uma mulher completamente feliz‖ (NABUCO, 1940, p. 292). 

Marina, por sua vez, não sendo uma mulher estéril como era Alice, consegue, a 

partir da maternidade, suplantar a presença daquela que tanto lhe foi motivo de 

tormentos. Devemos, todavia, frisar que, apesar de o aparato biológico lhe 

conferir o poder de vencer Alice, Marina só conseguiu sagrar-se vitoriosa 

porque estava imersa em uma sociedade regida por valores que preceituam 

que, apenas sendo mãe, uma mulher pode se sentir inteira. A maternidade, 

dentro da lógica em que é urdido o discurso patriarcal, foi, portanto, convertida 

―na atividade mais invejável e doce que uma mulher pode esperar‖ (ROCHA-
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COUTINHO, 1992, p. 36). Nesse sentido, não importava que Alice tivesse sido 

uma esposa abnegada e uma excelente dona de casa. O fato de ela não poder 

procriar a tornava um sujeito em falta, uma vez que, sendo estéril, estava 

impossibilitada de completar o mais auspicioso projeto de vida destinado à 

mulher dentro de uma sociedade de base patriarcal: ser mãe e dar 

continuidade à família.   

Destituída da capacidade e da experiência de reprodução e de 

procriação, impossibilitada de exercer a maternidade, Alice, ao final do enredo 

de A sucessora, aparece a Marina como um ser desapropriado de sua 

dimensão humana e despossuído de finalidade e de sentido, como atestam as 

expressões em destaque no seguinte trecho: ―Pela primeira vez, o penteado e 

o vestido de Alice pareceram-lhe fora da moda. Bonitos, mas de outro tempo‖ 

(NABUCO, 1940, p. 278-279). Considerando-se a lógica que dá sustentação a 

uma sociedade androcêntrica, podemos ver em Alice Steen, assim como em 

muitas mulheres que, semelhantes a essa personagem, foram marcadas pelo 

estigma da impossibilidade de terem filhos, a representação de mulheres que 

são saturadas de ausências, investidas de negatividade e cujos corpos são 

vistos como ―inúteis, incapazes, indóceis, insanos, impróprios, infelizes, 

indignos, incompletos, indisciplinados, inferiores‖, uma vez que são 

―desprovidos das marcas que o figuram como corpo da ‗verdadeira mulher‘: a 

reprodução e a maternidade‖ (MUNIZ, 2007, p. 09-10). Neste ponto, Marina 

diferencia-se de Alice, uma vez que ela poderia propiciar a Roberto aquilo que 

à primeira esposa fora negado – descendentes: 

 

 

Pôs-se a pensar, mais uma vez, no que o filho esperado significava 
para Roberto. Frequentemente ela medira o prazer do marido, vendo 
o entusiasmo de seus planos de futuro, vendo sua preocupação de 
cada momento com ela, com sua saúde, com seu conforto e bem-
estar. Notara nele um acréscimo de interesse por tudo, mesmo pelo 
futuro distante. Viu que se lhe alargavam os sonhos e os projetos em 
torno de suas propriedades, de suas indústrias. Até pela casa de 
Paissandu, a afeição de Roberto parecia crescer. Tudo se tornara 
mais seu, por haver um dia quem lhe sucedesse naquilo que ele 
recebera do pai e que acresceria para os filhos. Dizia que a 
prosperidade dos Steen e seus serviços ao país deveriam 
acompanhar sempre os progressos do Brasil. 
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 Não são somente os reis que precisam de herdeiros, declarara 
Roberto uma vez. Os novos ricos precisam também  (NABUCO, 
1940, p. 293-294). 

 
 

Ao contrário de Alice, Marina poderá ser, portanto, uma mulher 

completa, pois, como apregoava o pensamento ideológico vigente à época em 

que o romance em pauta foi escrito e ainda bastante recorrente, ser mulher era 

ser mãe dedicada e atenciosa, mas, sobretudo, ser mãe, já que a maternidade 

é apresentada como inscrita na natureza feminina. Em virtude da maternidade, 

Marina deixa de lado as suas aspirações próprias para devotar-se ao seu novo 

papel, ser mãe, para o qual ela parece ter sido, naturalmente, preparada e que 

não lhe é apresentado de forma inflexível, como o fora o papel de esposa, mas 

como uma espécie de compensação, de prêmio há muito esperado.  

Tendo sido o romance em análise escrito em uma sociedade onde a 

imagem da boa mãe emerge como modelo para todas as mulheres, não nos 

deve causar estranheza ter sido a maternidade o grande trunfo de Marina 

contra Alice, que, comparada àquela, vencia por ter, aparentemente, todos os 

predicados esperados de uma boa esposa burguesa. Todavia, Marina, ao 

contrário de Alice, havia nascido preparada para vencer o embate que se 

estabelecera entre ela e a primeira esposa de Roberto Steen, pois era capaz 

de procriar. 

Se antes Marina ocupava papel secundário, depois de descoberta a sua 

gravidez, esse papel passa a ser delegado a Alice. O fato de descobrir-se 

grávida completa, portanto, o processo de sucessão. Marina pode, então, 

ocupar de fato, o lugar que antes fora de Alice, sem ter medo de que não o 

pudesse. Enfim, a maternidade é o meio a partir do qual a segunda esposa 

consegue emancipar-se do jugo da primeira, cuja condição feminina era 

apenas a de esposa. Marina, além de esposa, distingue-se de Alice por poder 

ser mãe. Devido à maternidade, ela consegue superar-se como mulher.  

Poder perpetuar a família fez com que Marina visse Alice com outros 

olhos e chegasse a apiedar-se daquela que foi o motivo de muitos receios, pois 

Alice ―agora cai no esquecimento da morte, contra o qual não há defesa. Tudo 

que a vida lhe dera, agora vem para mim ... E mais do que ela teve‖ (NABUCO, 
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1940, p. 296). Apesar de todas as angústias causadas pelo processo de 

sucessão por que passou a protagonista de A sucessora, ao final do enredo, a 

maternidade desponta como um grande lenitivo, dissipando-lhe, por um lado, 

todos os medos e as inseguranças e, por outro, possibilitando-lhe firmar-se 

como única senhora não só da mansão dos Steen como também do coração 

de Roberto: 

 

 

A situação entre eles estava definitiva. Roberto não falava, não 
falaria nunca mais, com ela, de Alice.  
E, no entanto, Marina agora nem se importaria menos com isso, 
muito menos. Alice e seu retrato pareciam tão distantes! Pouco 
pensara neles nesta viagem. O próprio receio de encontrar 
conhecidos de Roberto nada tinha com a impressão de rivalidade, de 
pavor que a acompanhara no Rio. Era uma forma, como outra, de 
acanhamento, de pudor. Queria evitar a curiosidade de estranhos, 
sua surpresa, seus comentários, tanto para ela como para o marido. 
Roberto tinha o direito de refazer sua vida, se quisesse, de consolar-
se depressa. Não era o primeiro (NABUCO, 1940, p. 285-286, grifos 
nossos).  
 
 

Com o advento da maternidade, Alice passa a ser uma sombra que se 

esvai no passado e que, pouco a pouco, vai sumindo da casa e da vida da 

nova senhora Steen, conforme podemos inferir a partir dos excertos em 

destaque no trecho anterior (―Alice e seu retrato pareciam tão distantes! (...) 

Roberto tinha o direito de refazer sua vida, se quisesse, de consolar-se 

depressa. Não era o primeiro‖) e no que se segue logo abaixo:  

 

 

Marina entrou em grande atividade, vivendo nas costureiras, nas 
lojas de móveis, nas exposições de arte. Divertia-se com as 
compras, com o alvoroço. Em joalheiros, mandou transformar tudo 
que fora presente de Roberto e cuja procedência ela ignorasse. 
Consultou desenhistas de interiores para a decoração do seu novo 
quarto de dormir. O atual, que fora de Alice, seria transformado em 
nursery. Escolheu desenhos e móveis adequados ao novo uso, 
infantis e delicados. 
“Pouco a pouco, irei mudando a casa toda e fazendo-a minha”, 
pensava (NABUCO, 1940, p. 286; itálicos nossos). 
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Se a maternidade pode ser vista como um dos temas mais relevantes 

em A sucessora, em A intrusa é o trabalho feminino que vai desfrutar de 

acentuada relevância, sendo, portanto, o motivo de promoção e ascensão da 

protagonista. Além de dirigir os trabalhos da cozinha, supervisionar a 

arrumação da casa e ocupar-se dos empregados e dos serviços de costura, 

Alice Galba, dentre as suas obrigações como trabalhadora, é incumbida da 

mais importante tarefa destinada ao sexo feminino nos oitocentos: transmitir 

valores e aperfeiçoar moralmente Maria da Glória, filha de Argemiro. Alice 

representa, no plano da ficção, muitas mulheres que, no plano real, só se 

tornavam visíveis pelos serviços prestados à família, ao pai, ao marido e/ou ao 

patrão. Da posição secundária que ocupava, Alice Galba, encarnando a 

imagem da mulher provedora de afeto e de harmonia familiar no espaço 

privado, devia contribuir para o êxito de Argemiro, oferecendo-lhe condições 

de, dentro de um ambiente doméstico saudável, ter para si a companhia da 

filha de volta.         

Embora, como dissemos, a preceptoria tenha sido uma das poucas 

atividades que podiam ser exercidas pelo feminino burguês, em especial por 

mulheres que, não tendo quem lhe provesse o sustento, precisavam trabalhar 

fora de casa, não era toda mulher que podia atuar como preceptora, a qual 

tinha de ter recebido, antes, algum tipo de instrução que lhe propiciasse 

atender às exigências dos pais sequiosos para que seus filhos tivessem uma 

educação esmerada. Dessa forma, tendo sido educada na França e possuindo 

uma boa conduta moral e social, Alice Galba atendia às exigências para entrar 

em contato íntimo com a família de Argemiro e oferecer à filha dele uma 

educação doméstica. Antes uma menina arredia, prejudicada pelo excesso de 

amor da avó, cheia de mimos e entregue à lei da natureza, Maria da Glória, sob 

as mãos de Alice, vai tendo uma outra educação cujo objetivo era torná-la apta 

para exercer a sua função essencial – a vida doméstica e a maternidade: 

 

 

Vendo que Maria se impacientava, propôs ensinar-lhe um ponto fácil 
de crochê, com a lã do seu agrado. Maria repeliu o oferecimento; 
mas, aconselhada pelo padre, aceitou-o por fim. Ela detestava os 
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trabalhos de agulha, que achava difíceis de compreender. Alice tinha 
o condão de explicar tudo com tamanha simplicidade e clareza que a 
inteligência mais rebelde se esclarecia às suas palavras límpidas e 
teimosas. Maria interessou-se por fim, tentada por uma meada de lã 
vermelha; e, ora vendo, ora tentando fazer, guiada pelas mãos 
pacientes e ágeis da moça, conseguiu aprender não só esse ponto 
como um outro mais complicado (ALMEIDA, 1994, p. 45). 
 

 

Como podemos perceber pelo fragmento anterior, Maria da Glória, sob a 

tutela de Alice, começa a receber os rudimentos de uma educação para a 

domesticidade cujo objetivo principal era dotá-la de conhecimentos específicos: 

bordar, coser, marcar, cortar, dançar, realizar trabalhos de agulha, caia a ouro, 

prata, matiz e escama de peixe, tricô, além de outros trabalhos manuais. Nesse 

sentido, a educação oferecida a Maria da Glória estava em consonância com o 

padrão de instrução da época, já que procurava tornar a filha de Argemiro apta 

a atender às expectativas sociais levantadas em torno do feminino. Em outras 

palavras, durante a segunda metade dos oitocentos, bastava garantir às 

mulheres apenas ―o aprendizado de conhecimentos condizentes com o seu 

futuro papel de mãe e esposa, devendo ser especialmente consideradas as 

‗matérias‘ que a tornassem apta a circular em sociedade: rudimentos de uma 

língua estrangeira, canto e dança‖ (STEIN, 1984, p. 25), as quais tinham sido 

toscamente aprendidas por Maria da Glória.     

Considerando-se que, ao longo dos séculos, a instrução feminina foi 

negligenciada, não podemos descartar a importância que foi para a mulher ter 

em escritoras como Júlia Lopes de Almeida uma das mais aguerridas 

defensoras do direito à educação ser estendido ao sexo feminino, ainda que 

esta educação estivesse pautada no ensino e no exercício das prendas 

domésticas. E o contexto social mostra-nos que o ponto de partida das 

reivindicações femininas em prol de educação, verdadeiro leitmotiv entre as 

escritoras oitocentistas, não poderia ter sido outro. Em A intrusa, por exemplo, 

temos duas visões antípodas sobre a concessão do direito à educação das 

mulheres. De um lado, a baronesa, representante da nobreza decadente e 

apegada a valores em declínio, assevera a pouca importância da educação, já 

que, tomando como parâmetro os valores de seu tempo, ―não se educa para 

doutora nem para professora. No meu tempo não se exigia tanto...‖ (ALMEIDA, 
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1994, p. 31). Por isso, para ela, era um suplício ver a neta tomar lições com o 

avô: 

 

 

– Está direito, mas sempre quero saber se o sacrifício do estudo tem 
compensações verdadeiras! Andar atrás de uma pobre criança o dia 
inteiro, fazendo-a conjugar verbos e compor e recompor orações 
gramaticais, atirando-lhe para dentro da cabeça nomes de terras e 
complicações matemáticas; curvar-lhe a vista antes do tempo, 
roubando-lhe a liberdade que dá saúde, alegria e ousadia, olhem 
que não me parece obra de amor nem de caridade! Eu, cá por mim, 
confesso: fujo da sala de estudo quando vejo meu marido chamar a 
neta para a lição... (ALMEIDA, 1994, p. 31). 

 

 

Do outro lado, temos Argemiro, que, contrário à posição da baronesa, 

reivindica o direito de a filha ter acesso à educação, já que esta se tornara uma 

exigência social: ―a mulher hoje precisa ser instruída, solidamente, instruída, 

mamãe, e eu quero, eu exijo que minha filha seja‖ (ALMEIDA, 1994, p. 31). A 

instrução da filha de Argemiro, conforme já apontamos, procurava atender a 

um anseio social: tornar Maria da Glória apta para o exercício de suas futuras 

funções maternas, processo esse em que Alice desempenhará um papel 

bastante relevante, pois, como afirma o narrador do romance, Maria da Glória 

―lucrava muito na convivência de Alice. Ela perdia aos poucos aqueles modos 

agressivos de criança malcriada, começava a interessar-se pela vida e pelos 

livros com mais frequência‖ (ALMEIDA, 1994, p. 67).  Contudo, a atuação 

pedagógica de Alice Galba vai provocar uma transformação mais profunda em 

Maria da Glória, já que esta passa a receber uma instrução alicerçada em 

valores humanitários com fins ao respeito e à solidariedade ao próximo:  

 

 
Logo que Maria deparou com seu grande amigo sentado sozinho em 
frente à estátua, correu alegremente para ele e, afogueada, risonha, 
abraçou-o com força. Ele mal teve tempo de interrogá-la, revelando 
uma piedade até então oculta no mais fundo do seu peito, lhe contou 
o que vira, toda entusiasmada. Vinha do Instituto dos Surdos-Mudos. 
–Ah, padre Assunção, eu não sabia que havia gente assim, fechada 
dentro de si mesma, como me explicou d. Alice. Que desgraçados 
seriam se não houvesse aquela casa tão boa, onde eles conseguem 
aprender tudo, como os homens perfeitos! Como a gente tem 
vontade de ser boa, quando vê coisas dessas!  
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(...) 
– Não podias ter empregado melhor teu dia, minha Glória; agradece 
a d. Alice ter-te feito conhecer infelizes, cuja existência, como 
disseste, desconhecias... e que te despertaram tão bons 
sentimentos... (…) (ALMEIDA, 1994, p. 68). 

 

 

Educando Maria da Glória a partir de experiências cotidianas, colocando 

a criança diante de situações que lhe aguçassem a observação e lhe 

despertassem o sentimento de piedade ante a dor e o sofrimento do próximo, 

Alice vai, pedagogicamente, atuando melhor do que ―o mais volumoso livro de 

moral‖. Dessa forma, Maria da Glória, cujas qualidades morais, embora 

informes, pendiam mais para a insensibilidade do que para o bem, ―ia vendo 

que o número de sacrificados é muito maior no mundo do que o dos felizes, e 

assim se tornava menos selvagem e mais humana‖ (ALMEIDA, 1994, p. 71). 

Recebendo uma educação calcada na humanização, tornando-se mais 

compreensiva e aberta para a natureza, para o semelhante, Maria da Glória 

―repete palavras e pratica ações que refletem um grande senso moral‖ 

(ALMEIDA, 1994, p. 126). Alice, por sua atuação pedagógica, torna-se a 

grande bem-feitora, a mulher exemplar, e suas ações só corroboram o seu 

caráter ilibado, como competia a toda ―mulher direita‖, ainda que pairassem 

dúvidas sobre ela:  

 

 

– (...) pensou Assunção. ―Quem teria inoculado naquela mulher esta 
delicadeza, este tato de educadora, tão raro? Ela conhece as plantas 
dos jardins e ensina os nomes das nossas árvores; sabe de cor as 
casas de caridade e chama para elas a simpatia das crianças, 
interessando-as ao mesmo tempo pela grande família dos infelizes... 
Sujeita-se a exercer um lugar suspeito, aceitando todas as condições 
que lhe impõem e revela uma sensibilidade rara em todos os atos 
em que a podemos apreciar... Será ela na verdade a mulher 
perigosa, não pelo que calcula e inventa, mas pelo que merece? (...)‖ 
(ALMEIDA, 1994, p. 133). 

 

 

Existe um momento no pensamento do padre Assunção presente no 

fragmento anterior que deve ser refletido: quando ele, após elencar as 
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qualidades de Alice, questiona-se se ―ela (é) na verdade a mulher perigosa, 

não pelo que calcula e inventa, mas pelo que merece‖. O enredo do romance 

mostrará que o perigo de Alice Galba está naquilo que ela merece, ou seja, no 

trabalho exercido, já que este, segundo Costa (2008), não só possibilita muitas 

saídas para o feminino, como também propicia o prestígio do poder social das 

mulheres. Por isso, embora seja vilipendiada por alguns personagens, Alice se 

mostra digna mediante os serviços prestados. Dessa forma, apesar de 

invisível, de pairar na casa de Argemiro como uma sombra, já que este 

impusera a ela a condição de nunca se verem, Alice se tornará visível por suas 

ações, ou seja, pelo cuidado com o lar de Argemiro e com a educação da sua 

filha. Isso faz com que, aos poucos, a curiosidade de Argemiro seja despertada 

e ele venha a se apaixonar por sua governanta. Espécie de Psique oitocentista, 

Alice vai ter, no exercício de suas atividades como governanta e preceptora, as 

provas que precisa executar para mostrar que pode obter o amor de Argemiro. 

Nas palavras de Xavier (1994, p. VI), ―o fato de (Alice) conquistar Argemiro 

pelos serviços prestados faz do trabalho um caminho eficiente de ascensão 

social e do casamento um meio lícito de enriquecimento‖.  

Quanto a este último, A intrusa parece problematizar as relações 

matrimoniais alicerçadas no amor e em interesses comerciais. Podemos dizer 

que nele se estabelecem duas espécies de amor: o amor social que leva ao 

casamento por interesse e ao negócio; e o amor natural, que surge 

espontaneamente e de forma desinteressada. Este último, por exemplo, foi o 

que permitiu, em A sucessora, o enlace entre Roberto e Marina, depois que ele 

ficou viúvo e que fora às terras ao redor da Fazenda Santa Rosa apenas para 

comprar uma das propriedades que estava à venda, ficando hospedado na 

casa da mãe de Marina. Esta, atraída por Roberto, acaba o noivado que, 

segundo ela, há tempos já era para ter sido desfeito, uma vez que o que a unia 

ao noivo, o primo Miguel, não eram as ―coisas‖ do coração.  

Voltando ao romance de Júlia Lopes de Almeida, as artimanhas da 

Pedrosa para casar a filha com Argemiro mostram que o enlace matrimonial 

era contraído também para atender a interesses econômicos e, em alguns 

casos, para manter o status social das famílias. Ao longo do enredo de A 
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intrusa, o narrador vai apresentando as manobras empreendidas pela Pedrosa 

a fim de empurrar para os braços de Argemiro a sua filha, uma moça ―muito 

espigada, mais alta do que a mãe, com um arzinho petulante no rosto claro, de 

feições miúdas‖ (ALMEIDA, 1994, p. 48). Diante dessa situação, conta-nos o 

narrador, Argemiro, cujo coração, depois da morte de sua esposa, ―parecia 

fechado a sete chaves e duro como uma pedra‖, questionava-se: ―Seria ele 

realmente amado por aquela criança, ou simplesmente preferido por aquelas 

mulheres como um marido de posição?‖ (ALMEIDA, 1994, p. 49).      

A resposta, embora Argemiro não a saiba, será dada pela própria 

Pedrosa. Ardilosa, ela esmerava-se na conquista do advogado viúvo ao mesmo 

tempo em que procurava tornar a filha, recentemente saída de um colégio 

interno, mais perspicaz. A Pedrosa representa, portanto, um outro perfil de 

mulher que, sendo ―atilada e corajosa‖, palavras da própria personagem, vale-

se mais da inteligência, do que da sedução a partir de certos predicados 

femininos, para atingir os seus objetivos, conforme ela mesma diz em conversa 

com a filha: 

 

 

(...) 
– Tontinha! Só pelos merecimentos, sem um pouco de manha, 
ninguém faz nada neste mundo!... 
(...) 
– (...) Quando me casei, teu pai não passava de um advogado 
pobre... Quem o lançou na política? Fui eu. Quem trabalhou para a 
sua eleição de deputado e que maior número de votos alcançou? Fui 
eu. Quem o levou pela primeira vez ao paço de Suas Majestades? 
Fui eu [...]. Quem o fez ministro agora? Eu. Eu sempre, servindo-me 
destas estratégias, aproveitando todas as ocasiões e todas as 
simpatias, obsequiando todas as ocasiões e todas as simpatias, 
obsequiando um dia para insinuar no outro uma proteção que 
parecesse vir espontaneamente, realçando os méritos de teu pai, 
quer de espírito quer de coração, seguindo-o como um cão de caça 
segue o caçador, através de todos os perigos, corajosamente. 
(...)   
– Ah! eu não havia de ser tola que me cassasse com insignificante. 
Casei por amor, mas também por ver em teu pai um homem de altas 
tendências. As mulheres são mais ambiciosas e mais ativas. Homem 
que casar com mulher acomodada, está perdido. É outra máxima 
das minhas. Toma nota (ALMEIDA, 1994, p. 78-79). 
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Em ambos os romances analisados aqui, o casamento é apresentado 

como muito importante para a mulher. Para D. Emília, mãe da protagonista de 

A sucessora, ele garantiria à filha estabilidade e amparo social, evitando, 

assim, aquela que seria a grande desgraça para toda e qualquer mulher – ficar 

solteira:  

 

 

 (...) Eu já estou velha e não quero deixar você sozinha neste 
mundo. Gostaria de ver você casada com alguém que garanta a sua 
felicidade. Se for Miguel, posso morrer em paz. A vida não foi feita 
para mulheres sós no mundo, sobretudo mulheres criadas como 
você. 
(...) 
(...) Pode ser ingrata, Marina, mas não caias na tolice de pensar que 
esse rompimento te adiantará de coisa alguma com o Steen. Só vejo 
um resultado, ficares solteirona (NABUCO, 1940, p. 50; 77). 
 
  

Já para a Pedrosa, de A intrusa, o casamento assume importância 

capital porque ele é um meio de enriquecimento, sendo conduzido muito mais 

por interesses financeiros do que afetivos. Graças ao fato de casar-se com um 

homem de ―altas tendências‖, a Pedrosa pôde obter status social não só para si 

como para o próprio marido, um simples advogado em início de carreira. O 

casamento serviu para ela, ironicamente chamada pelo narrador de a ministra, 

em uma inversão de papéis com o seu marido que, de fato, era quem ocupava 

o cargo de ministro, não só constituir família como também criar uma área 

própria de atividade que lhe garantisse aceitação e ascensão social. Júlia 

Lopes de Almeida, ao construir essa personagem, parodia o modelo de relação 

matrimonial vigente a sua época, o qual conferia poder ao marido para ser o 

cabeça das decisões e da família. Todavia, no caso da Pedrosa, é ela quem 

está na posição de mando e detém, a partir de sua engenhosidade de mulher 

―atilada e corajosa‖, o poder decisório no âmbito familiar, o que determina os 

sucessos do marido no espaço público e faz com que a Pedrosa possa ser 

vista como ―uma espécie de homem de saias, para o contexto da época‖ 

(XAVIER, 1994, p. III). A situação vivida pela Pedrosa, que procurava vingar-se 

do destino por tê-la feito nascer mulher, não era, porém, a de muitas outras 
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mulheres. Ainda que o casamento lhes tenha sido a alternativa de ascensão 

social, mais fácil e possível na sociedade brasileira de então, ele vem acentuar 

a carência do poder político e econômico delas, já que as mulheres, casadas 

ou não, permaneciam à mercê do jugo masculino e eram obrigadas a se 

casarem para não ficarem desamparadas.  

Escrevendo em uma época em que os interesses econômicos e os 

desejos de ascensão social determinavam os rumos do matrimônio, Júlia 

Lopes de Almeida, em A intrusa, vai inverter os extremos dessa relação, 

trazendo para o primeiro plano aspectos como a atração, não necessariamente 

sexual, e o afeto entre os futuros cônjuges. É por sentir-se atraída por um 

rapaz, durante o passeio à competição de regatas, que Sinhá, a filha da 

Pedrosa, contrariando os desejos da mãe, vai deixar-se envolver pelo lado 

romântico da ligação e casar-se por amor.  Esse também será o destino de 

Argemiro que, sentindo afeto por Alice e tendo sido, aos poucos, seduzido 

pelos seus encantos morais, se casará com ela ao final da narrativa. Ao tornar 

presente o amor romântico, destituído de interesses econômicos, ―o romance 

ameniza (o) materialismo de transação matrimonial revelando, através dos 

pensamentos de Argemiro, seu envolvimento com aquela sensação prazerosa 

que uma casa bem administrada proporciona‖ (XAVIER, 1994, p. VI). 

O casamento, em A intrusa, desponta como marcado por felicidades 

para ambos os cônjuges. É mais uma união emocional do que formal, 

sinalizando que o enlace entre Alice Galba e Argemiro será bastante venturoso: 

 

 
Dois meses depois, numa linda manhã, os barões assistiram ao 
casamento de Argemiro e de Alice, feito por Assunção, 
testemunhado por Adolfo Caldas, Teles e d. Sofia. 
A cerimônia foi simples e sem lágrimas (ALMEIDA, 1994, p. 193). 
 
 

Representando as relações matrimoniais como movidas por interesses 

financeiros ou por desejos do coração, Júlia Lopes de Almeida, ao final de A 

intrusa, pende para a representação do casamento como concretizador do 

amor calcado na admiração recíproca, em uma atitude contrária à realidade 

negativa dos vínculos conjugais durante o século XIX e início do século XX, os 
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quais eram contraídos a partir de manipulações ou interesses alheios à afeição 

dos noivos. Por essa época, o matrimônio era, portanto, visto como um 

contrato de natureza sócio-político-econômica feito, muitas vezes, à revelia das 

partes envolvidas e não pressupunha afinidades nem afetivas tampouco 

sexuais. Porém, de acordo com Xavier (1998), com o advento da burguesia, 

emerge, dentre outras coisas, o conceito de amor conjugal e, neste caso, casa-

se não mais por interesses políticos, econômicos e sociais, mas por demandas 

do coração.  

Foi, portanto, na conjunção entre educação, trabalho e casamento que 

Alice Galba não só se tornou visível, mas conseguiu realização social, fazendo 

do enlace matrimonial uma forma lícita de ascensão e de reafirmação dos 

tradicionais papéis femininos de dona de casa, esposa e mãe, como podemos 

entrever, abaixo, no excerto de um diálogo entre Argemiro e sua sogra: 

 

 

– Eu não compreendo... mamãe! 
– Argemiro! a minha convivência nesta casa com essa mulher 
provou-me que as minhas suspeitas tinham fundamento. Ela ama-o. 
Argemiro não conteve um movimento de surpresa: 
– É impossível! 
– Antes eu tinha a intuição disso; tive depois as provas, toda a 
certeza. Encontrei-a muitas vezes aqui, olhando para o seu retrato; 
vejo a ternura com que ela aperta nos braços sua filha, o desvelo 
exagerado com que trata tudo o que diz respeito à sua pessoa e 
como enrubesce ao pronunciar o seu nome. Afirmo-lhe que o ama. 
Eu nunca me enganei (ALMEIDA, 1997, p. 185). 
 
  

Já em A sucessora, embora casamento e educação sejam aspectos 

presentes na caracterização da protagonista, a visibilidade desta como mulher 

só ocorre com o advento da maternidade, a qual, no referido romance, aparece 

como um componente temático interessante, sobretudo, por causa de dois 

aspectos. Em primeiro lugar, para que averiguemos, via literatura, os usos 

ideológicos da maternidade e a naturalização dos papéis destinados, 

socialmente, ao masculino e ao feminino, havendo uma espécie de 

simbiose/amalgamento entre natureza e cultura, processo em que cabe à 

mulher a imanência do biológico. Em segundo lugar, para que levantemos 
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hipóteses sobre o porquê de a maternidade ter sido um dos grandes temas na 

produção literária feminina oitocentista. Na busca por respostas, devemos 

procurar fazer uma leitura cuidadosa da temática da maternidade, sobretudo 

quando ela constitui o cerne de produções escritas, especialmente, por 

mulheres. Para tanto, não devemos esquecer, consoante lição de Telles (1992, 

p. 46), que: 

 

 

A literatura escrita por mulheres é, em certo sentido, um palimpsesto, 
pois o desenho da superfície esconde ou obscurece um nível de 
significação mais profundo, menos acessível ou menos aceitável 
socialmente. É uma arte que tanto expressa quanto disfarça. Este 
exercício de leitura, levando em conta a miríade de influências que 
afetam nossas vidas, sonhos, faculdades críticas e leituras, não 
pretende uma postura neutra, mas segue o conselho de Virginia 
Woolf: girar o caleidoscópio para desvendar novas paisagens a partir 
de uma perspectiva alienígena. Quando se faz esse tipo de leitura, 
que entrelaça os campos de significados e de atividades, verifica-se 
que as narrativas de autoras não só convidam a uma análise 
semiótica, mas realizam esse gesto por nós. 

 

 

Da observação acima, estaremos atentos, sobretudo, para o fato de que 

a representação da maternidade no romance de Carolina Nabuco, aqui 

analisado, poderá, em uma leitura simples, estar não só expressando os 

valores e formulações de uma cultura patriarcal, como também, em uma leitura 

mais profunda, estar disfarçando outros que não desfrutam de prestígio na 

sociedade. Ainda ligado a essa segunda possibilidade de leitura, podemos 

afirmar, sem que descartemos a possibilidade de o referido romance estar 

referendando valores patriarcais, com os quais muitas mulheres, ao longo dos 

séculos, têm se identificado socialmente, que, em A sucessora, a maternidade 

emerge muito mais como uma possibilidade de união entre lados opostos do 

que como uma forma de referendar os valores patriarcais. Masculino e 

feminino, tradição e modernidade seriam os polos que se opõem, mas que, 

apesar de estabelecerem uma relação ambivalente, se complementam no 

romance em tela. Em outras palavras, a maternidade, antes de ser 

apresentada como ideal a ser vivido pelo sexo feminino, a nosso ver, desponta 
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como uma metáfora não só para a possibilidade de harmonização entre 

homem e mulher, sem que haja a necessidade de instauração de uma guerra 

entre os sexos, como também para a possibilidade de integração entre o Brasil 

rural, representado pela personagem Marina, e o Brasil urbano, representado 

pelo personagem Roberto.  

Vista sob o ângulo metafórico, a maternidade merece ser analisada mais 

de perto.  Como possibilidade de encontro das diferenças entre masculino e 

feminino, ela parece ser a solução para as tensões que tanto marcaram o casal 

Marina e Roberto Steen, de forma que, ao final da narrativa, não só Marina tem 

mudado físico-psicologicamente, tornando-se uma mulher madura, como 

também Roberto apresenta-se modificado, não mais vendo, de soslaio, as 

atitudes da nova esposa e o mundo de onde ela veio: 

 
 
– Tu és a Vida, disse Roberto, a vida que continua. 
[Marina] afastou-se da grade e levantou os braços à cabeça, para 
prender os cabelos soltos ao vento.  Seu corpo oscilou um pouco 
com o movimento ondulante do navio. 
– E és a minha vida, acrescentou Roberto (NABUCO, 1940, p. 297). 

 

 

Enfim, ao final da narrativa, parece que se conseguiu estabelecer um 

equilíbrio para as diferenças sociais, culturais e de sexo/gênero que tornaram 

tensas a relação entre Marina e Roberto e a inserção da mulher em uma nova 

paisagem social e cultural. Entretanto, aprofundando o olhar sobre o enredo de 

A sucessora, perceberemos que a grande polaridade que se sustenta ao longo 

dos capítulos do romance e que tem na maternidade de Marina o ponto de 

convergência é a relação entre tradição e modernidade, aspecto que já podia 

ser entrevisto tanto em A intrusa quanto em A sucessora quando discutimos a 

representação da cidade do Rio de Janeiro a partir das mudanças em sua 

geografia física, as quais vão metaforizar uma das mais singulares etapas da 

história cultural e econômica brasileira: a transformação de um país, assentado 

em um sistema agrário, para um país urbanizado e de regido pelo Império a 

comandado pela República. 
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De certa forma, no caso de A sucessora, os percalços por que passou 

Marina, durante a sua inserção no mundo moderno do qual Roberto e Alice, a 

falecida esposa, eram representantes, podem ser lidos como metáfora para os 

obstáculos que se apresentaram para o Brasil ante a necessidade de 

modernização. Para corroborar a ideia de Marina poder ser tomada como 

metáfora do Brasil, atentemos para o excerto em destaque no trecho abaixo em 

que, em uma conversa com Miguel, primo e ex-pretendente seu, ela faz a 

seguinte afirmação: 

 

 

Miguel não parecia ouvir, imerso no próprio pensamento. Disse: 
– Eu pensava estar preparado para a vida com armas que 
garantissem a vitória e vejo que estão a quebrar de enferrujadas.  
Esquecera-se [de Marina], outra vez, e, só por esquecer, recobrou 
numa passada, o terreno perdido. Calara um momento. Olhava pela 
janela. O poente de verão refletia-se na piscina do jardim e roseava 
as folhagens. 
– Sou um anacronismo vivo, disse Miguel, e não pode haver nada 
mais cruel. É a tragédia dos velhos, mas a mim colheu-me na 
mocidade. Eu sou o velho Brasil, o Brasil agonizante. 
– Eu também, Miguel! Eu também sou o velho Brasil. Você sabe 
como fui criada... Santa Rosa... Mamãe... Este meio em que vivo não 
é o meu. Eu ainda não o compreendo (NABUCO, 1940, p. 163-164). 

 

 

Pelo fragmento anterior, tanto Marina quanto Miguel apresentam-se 

como metáforas do Brasil. Os dois são marcados por um sentimento de 

melancolia ante a incerteza e a inaptidão diante das mudanças advindas com 

os novos tempos modernos. Miguel era um Brasil que agonizava, que não 

estava mais em sintonia com os rumos da História e, por isso, podia ser visto 

como um anacronismo vivo, representando, assim, um mundo em decadência 

que, a custo, ainda persistia vivo, como sugere a metáfora da corrosão no 

seguinte trecho: ―Eu pensava estar preparado para a vida com armas que 

garantissem a vitória e vejo que estão a quebrar de enferrujadas‖ (NABUCO, 

1940, p. 163). Marina, por sua vez, como o enredo do referido romance 

mostrará, é um Brasil cujo futuro se revelará auspicioso porque soube 
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amalgamar tradição e modernidade a fim de que pudesse haver uma síntese 

que, metaforicamente, está representada no filho que ela, Marina, gerará.  

Além disso, a relação entre tradição e modernidade em A sucessora 

também está presente na construção do conflito que se instaurou entre Marina, 

representante da tradição, e Alice Steen, representante da modernidade. A 

relação entre elas é apresentada não a partir de uma perspectiva calcada na 

exclusão, o que sugere que, apesar de se oporem, tradição e modernidade não 

chegam, de fato, a se excluírem. Em A sucessora, a modernidade instaura-se 

sem que haja, necessariamente, o abandono da tradição. Nesse sentido, 

Marina é o símbolo de um Brasil que, preservando as bases da tradição, 

consegue inserir-se na modernidade, gerando fruto dessa nem sempre 

harmoniosa relação. Neste ponto específico, a maternidade revela-se um 

elemento imprescindível dentro da narrativa, uma vez que ela possibilitou não 

só a união das diferenças, mas a tão buscada síntese entre polos 

aparentemente antípodas: tradição e modernidade, Marina e Roberto.  

A dinâmica que moveu a relação entre tradição e modernidade, em A 

sucessora, foi, portanto, marcada, como já dissemos, não pela exclusão, mas, 

sim, pela busca de síntese entre elas, sem que houvesse a intenção de mostrar 

a superioridade e/ou inferioridade de uma em relação à outra. Essa síntese foi 

a mola-mestra das propostas de nosso Modernismo, uma vez que ela, ao 

passo que trazia em si as raízes coloniais que nos constituíam, era responsável 

pela superação dos entraves à inserção do Brasil na modernidade. Nesse 

sentido, podemos dizer que A sucessora, ao representar em sua diegese a 

dicotomia tradição e modernidade, o faz a partir de uma perspectiva análoga ao 

dos nossos escritores modernistas, a qual consistia ―na interpretação positiva 

da ideia de passado histórico e de tradição. Essas categorias passam a ser 

extremamente valorizadas, por representarem um caminho aberto à renovação 

do presente e do futuro‖ (VELOSO e MADEIRA, 2000, p. 94). 

Assim como algumas narrativas gestadas no Modernismo, o romance de 

Carolina Nabuco engendra um discurso sobre a nação, fazendo uma releitura 

da cultura brasileira, valorizando a hibridização que singulariza nossa cultura e 

evidenciando os empecilhos e as contradições concernentes ao modo como o 
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Brasil se inseriu na modernidade. Ao discurso sobre a nação urdido em A 

sucessora, podemos aplicar a seguinte equação que direcionou grande parte 

dos projetos de nossos escritores modernistas: ―seremos uma nação, na 

medida em que formos capazes de reconhecer os traços universais contidos 

em nossas tradições‖ (VELOSO e MADEIRA, 2000, p. 94). Por isso, 

coadunando-se com a ideologia do projeto modernista, A sucessora é uma 

obra que, mais do que um compromisso com a modernidade, revela um 

compromisso com a tradição, elemento imprescindível para a compreensão da 

cultura brasileira que foi entendida pelos nossos escritores modernistas como 

―o resultado, a síntese das diferentes raças e etnias que nos formaram‖ 

(VELOSO e MADEIRA, 2000, p. 94).   

Considerando-se os eventos descritos ao longo do enredo da obra em 

comento e as relações estabelecidas entre os personagens, vemos que a 

modernidade, representada por personagens como Roberto e Alice Steen, 

contrasta-se com a tradição, representada por personagens como Marina e D. 

Emília, mas a tradição não constitui um mundo desaparecido ao qual se opõe a 

modernidade. Ao invés da exclusão, os eventos narrados sinalizam para a 

busca por uma síntese entre tradição e modernidade, o que está muito bem 

simbolizado pela gravidez da protagonista:  

 

 

―Pôs-se a pensar no que o filho esperado significava para Roberto. 
(...). Notara nele um acréscimo de interesse por tudo, mesmo pelo 
futuro distante. Viu que se lhe alargavam os sonhos e os projetos em 
torno de suas propriedades, de suas indústrias (NABUCO, 1940, p. 
293).  
 
 

Fruto da união de um Brasil agrário, Marina, com um Brasil industrial, 

Roberto, a criança é, portanto, símbolo de um Brasil que, não negando as suas 

raízes, as suas tradições, procura, conservando velhos costumes em 

condições novas, desenvolver-se, entrando em sintonia com os ares de 

modernidade que sopram em direção ao país que precisava ter, portanto, um 

presente e um futuro alinhados com a modernidade internacional, sem 

descuidar de suas tradições.   
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Nesse ponto, Carolina Nabuco e Júlia Lopes de Almeida assemelham-se 

pela posição ambígua com que se portaram frente aos valores patriarcais e o 

lugar social da mulher na sociedade brasileira. Tal ambiguidade, aspecto 

positivo que une as duas escritoras, emerge quando se faz uma leitura da 

produção literária delas como um todo a fim de evitar que o detalhe ganhe mais 

realce do que o todo e de que sejam feitas afirmações, possivelmente, 

plausíveis para determinada obra mas não para outras. O cuidado de conhecer 

a obra das autoras em sua totalidade auxilia não só na aquisição de uma visão 

geral sobre a produção delas, mas visa, sobretudo, evitar formular afirmações 

que têm caráter quase axiomático, como o posicionamento de Xavier (1998).  

Para esta autora, que procurou delinear, a partir de Showalter (1991), a 

trajetória da escrita de autoria feminina no Brasil, o fato de Júlia Lopes de 

Almeida e Carolina Nabuco terem escrito uma obra marcada pela valorização 

do cotidiano feminino e das prendas domésticas faz com que ambas as autoras 

sejam enquadradas na primeira fase que é conhecida como feminina. Os 

escritos pertencentes a essa etapa são marcados pela reduplicação dos 

valores tradicionais e pela imitação dos modelos da cultura dominante. Na 

opinião de Xavier (1998), Júlia Lopes de Almeida é, portanto, a maior expoente 

da primeira fase não por ter produzido uma extensa obra, mas, justamente, por 

ter sedimentado a produção literária sob os alicerces dos valores patriarcais, 

eis por que em seus romances, contos e peças de teatro pululam as rainhas do 

lar e os finais felizes são quase inevitáveis. Igual classificação é atribuída a 

Carolina Nabuco. Na opinião de Xavier (1998), ambas as autoras não só 

reduplicam os padrões éticos e estéticos dominantes como também ―ainda não 

tinham se descoberto como donas do próprio destino‖ (XAVIER, 1998, p. 01). 

Enfim, afirma-se que elas escreveram uma ficção que fez a apologia do 

patriarcado e ratifica a ideia de que lugar de mulher é em casa.  

Como toda tentativa de classificação corre os riscos de cometer 

injustiças, acreditamos que com as autoras aqui em estudo o enquadramento 

delas na fase feminina precisa de algumas retificações que não negam o fato 

de elas terem reduplicado valores patriarcais, mas que mostram também que, 

mesmo comungando de alguns desses valores, elas não os referendaram 



182 
 

 

 

completamente. O problema em circunscrever Júlia Lopes de Almeida e 

Carolina Nabuco à fase feminina é passar a falsa impressão de que, por terem 

imitados os valores tradicionais, as obras de ambas as escritoras são 

destituídas de valor, uma vez que elas deveriam ter ido de encontro à 

reduplicação da ideologia patriarcal. Ora, uma postura como esta pode 

fomentar visões errôneas sobre a produção literária das autoras, 

principalmente, porque parece fazer uma análise que deixa de lado as 

injunções sociais a que as escritoras estavam submetidas. 

Embora registrando a posição de exclusão da mulher em uma sociedade 

feita de homens e para homens, Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco 

não conseguem romper, conforme aponta Xavier (1998), com as tradições em 

que foram forjadas, aspecto este com o qual concordamos. Instruídas na mais 

fina educação de recato e obediência aos princípios morais, à qual muitas 

mulheres da época não puderam ter acesso, e filhas da elite branca, 

aristocrática, estas autoras parecem inserir-se no rol de escritoras bem-

comportadas, ou seja, mulheres que, sem alterar a posição privilegiada dos 

homens, desejavam ser incluídas em novos espaços sociais sem que isso 

alterasse as relações no sistema de sexo/gênero. Entretanto, se elas foram 

mulheres bem-comportadas, a produção delas só pode receber esse epíteto no 

que tange à estrutura que segue um modelo bem-comportado de escritura 

(situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho), porque na confecção 

dos temas elas não foram tão bem-comportadas. Em uma época em que era 

facultado às mulheres o direito à educação e ao trabalho, Júlia Lopes de 

Almeida, por exemplo, faz deles um verdadeiro leitmotiv que percorre boa parte 

de sua obra. Se queremos enquadrá-la em uma classificação, achamos que 

podemos ser mais flexíveis e ver a sua produção literária como possuidora de 

traços que apontam para uma transição entre a primeira e a segunda fases da 

escrita de autoria feminina, isto é, que transita entre a imitação dos valores 

patriarcais (fase feminina) e o protesto contra eles (fase feminista)7.  

                                                 
7
 Aqui, devemos esclarecer que a divisão da trajetória da escrita de autoria feminina em fases é 

uma proposta de Elaine Showalter que, embora pensada a partir de um corpus de obras 
oitocentistas, ainda continua bastante pertinente.  Para a crítica feminista americana, a primeira 
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Dessa forma, ainda nos oitocentos, Júlia Lopes de Almeida, ao falar 

sobre a mulher a partir de uma esfera específica de atuação, o espaço privado 

do lar, e ao defender a necessidade de instrução e de trabalho para o sexo 

feminino, estava ensaiando o que tomou corpo, particularmente no século XX, 

sob o rótulo de feminismo. Acreditamos que, se atribuirmos ao termo feminismo 

um sentido amplo, conforme propõe Muzart (2001), e despojá-lo de amarras 

conceituais que o prendem a determinadas definições (ruptura individual, 

expressão crítica no domínio cultural, engajamento coletivo no combate 

político), podemos dizer que Júlia Lopes de Almeida foi uma feminista, já que, 

antes mesmo do surgimento do feminismo como um movimento político 

organizado por mulheres, ela já havia levantado a bandeira em prol de alguns 

direitos que estavam na pauta do feminismo: igualdade de direitos políticos, 

civis e econômicos, como o acesso à instrução e ao mercado de trabalho. 

Corroborando o nosso pensamento, Muzart (2001) afirma: 

 

 

Pode-se dizer, mas é discutível, que, no século XIX, as mulheres que 
escreveram, que desejaram viver da pena, que desejaram ter uma 
profissão de escritoras, eram feministas, pois só o desejo de sair do 
fechamento doméstico, já indicava uma cabeça pensante e um 
desejo de subversão. E eram ligadas à literatura. Então, na origem, a 
literatura feminina no Brasil esteve ligada sempre a um feminismo 
incipiente (MUZART, 2001, p. 06).  

 
 

Sobre o fato de ter sido Júlia Lopes de Almeida uma feminista, 

concordamos com Lucca (1999) para quem D. Júlia desenvolveu um feminismo 

possível dentro do que permitia a época. Ou seja, o século XIX foi marcado 

pelas lutas emancipatórias do feminino, e Júlia Lopes de Almeida teve acesso 

às ideias europeias e identificava-se com as demandas da emancipação 

                                                                                                                                               
fase, chamada de feminina, é marcada por obras que refletem a realidade social e os papéis 
sociais estabelecidos às mulheres mediante a imitação e a internalização dos valores e 
padrões patriarcais, os quais, por exemplo, reiteravam ser o casamento e a maternidade as 
formas de realização feminina. A segunda fase, denominada de feminista, é caracterizada pela 
presença de protestos e de rebeldia contra os valores e padrões patriarcais. A última fase, que 
recebe o nome de fêmea, caracteriza-se pela presença de obras em que é perceptível, para 
além da contestação da ideologia patriarcal, a busca feminina de uma identidade própria.   
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feminina. Ela, assim como muitas de suas coetâneas escritoras, arvorou-se do 

direito de despertar a consciência de uma quota considerável das mulheres 

brasileiras. Entre a delicadeza e a singeleza de sua obra, ia trazendo à tona as 

nem sempre transparentes relações de poder que moldavam os espaços para 

o masculino e para o feminino na sociedade. O feminismo de Júlia Lopes de 

Almeida foi, portanto, como muito bem o classificou Lopes (2001), um 

feminismo patriarcal. Concordamos com o termo, mas discordamos com a 

possível definição, assim exemplificada: 

 
 
Isto quer dizer: o chefe de família é o homem, apesar da negável 
importância feminina, principalmente na criação dos filhos. A mulher 
deve conservar-se nos bastidores, a não ser que falte o patriarca: 
situação irregular e indesejável. Aí a mulher assumiria posição de 
chefe de família, com suas responsabilidades, mas não os direitos 
(LOPES, 2001, p. 86).  

  
   

Para nós, o que caracteriza a atuação de Júlia Lopes de Almeida como 

pessoa pública e escritora, assim como o que constitui a marca indelével de 

sua produção literária, é a busca pela visibilidade feminina no meio de uma 

sociedade em que todos os espaços de projeção e de promoção social eram 

exclusivamente para o masculino. Júlia Lopes de Almeida, assim como 

Carolina Nabuco, não visa destituir o comando masculino e instaurar um 

poderio feminino. Elas não agiram assim porque estavam presas às injunções 

de classe e de gênero. A nosso ver, o que elas procuraram foi, justamente, 

retirar a mulher dos bastidores sociais e dar-lhe uma posição central, daí por 

que discordamos de Lopes (2001), quando, na citação acima, afirma que a 

obra de Júlia Lopes de Almeida apregoava que a mulher devia conservar-se 

nos bastidores. Se era possível ao feminino ocupar posições relevantes dentro 

do mundo ficcional, o mesmo deveria acontecer no plano da realidade social 

em que as mulheres poderiam, apropriando-nos das palavras de Moreira 

(2002), migrar da margem para o centro.  

Mesmo na posição de recato, Júlia Lopes de Almeida e Carolina 

Nabuco, eis, portanto, o mérito delas, que uma leitura apressada pode deixar 
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passar despercebido, falam de si e de muitas mulheres que, embora vivendo 

no século XX, tinham suas vidas moldadas pelos padrões do século anterior, 

ou seja, deviam seguir os padrões de uma tradição burguesa segundo os quais 

uma ―verdadeira mulher‖ deveria saber cumprir o seu papel de moça bem-

comportada, filha exemplar e/ou esposa abnegada. Talvez, por isso, avultem 

no enredo das narrativas dessas escritoras personagens femininas que estão 

ligadas ao modelo de mulher propalado pelo patriarcalismo: esposa, mãe e 

dona-de-casa.  

Ao contrário de pensar que a presença dessas imagens estereotipadas 

sobre o feminino seja uma adesão inconteste à ideologia do patriarcalismo, 

cremos que a não abordagem de temas contrários à ordem patriarcal tenha 

sido uma estratégia utilizada por essas escritoras para obterem acesso e, 

depois, reconhecimento e trânsito livre em espaços restritos apenas aos 

homens. Falando de mulheres cuja maior preocupação era a vida doméstica, 

Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco estavam dando os primeiros passos 

na constituição de uma tradição literária feminina ao mesmo tempo em que, 

entre a aparente banalidade do cotidiano, apontavam, em suas obras, as 

fissuras do sistema ideológico vigente, evidenciando a submissão feminina em 

uma sociedade que valorizava o sermo paternus.  Cremos poder aplicar a Júlia 

Lopes de Almeida e a Carolina Nabuco, ainda que caiamos no risco das 

generalizações apressadas, as palavras de Franco (1995) sobre as feministas, 

já que tanto estas quanto aquelas se valeram de estratégias parecidas no 

embate contra a dominação masculina: ―Para desafiar los modelos patriarcales 

y superarlos, las feministas deben ser capaces de utilizar todos los medios que 

tengam a la mano, incluidos lo de los sistemas mismos que desafían‖8 

(FRANCO, 1995, p. 94). No caso das duas escritoras aqui estudadas, Júlia 

Lopes de Almeida foi a que melhor conseguiu fazer de sua obra, devido 

também à extensão de sua produção vasta e variada, o locus amoenous de 

uma experiência feminina pautada em um olhar feminino, apresentando, dessa 

                                                 
8 ―Para desafiar e superar os modelos patriarcais, as feministas devem ser capazes de utilizar 

os meios de que dispõem, inclusive valendo-se dos meios pertencentes aos sistemas que elas 
mesmas desafiam‖ (Tradução Livre). 
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forma, um modo particular de ver o mundo e de representar as relações de 

sexo e gênero, os espaços entre masculino e feminino na sociedade carioca do 

século XIX e limiar do século XX.  

O modo particular de ver o mundo e os sexos bem como de representar 

as relações de gênero é caracterizado por ambas as escritoras a partir da 

parceria entre o masculino e o feminino. Em A intrusa, por exemplo, ao invés 

da guerra entre os sexos, o narrador descreve um clima de harmonia, 

estabelecido na casa de Argemiro, com a capacidade de Alice de gerar 

respostas adequadas ao contexto sociocultural vigente nas relações entre os 

sexos, as classes e o poder doméstico ameaçado aos empregados mais 

antigos. Alice, portanto, incorpora, à sua estratégia de resistência, as virtudes 

da nova mulher ainda em processo de absorção na sociedade carioca 

oitocentista, o que sinaliza para a possibilidade de construção, já no século XIX 

e início do século XX, de uma sociedade onde homens e mulheres possam 

viver a inteireza humana em sua plenitude e dignidade, elementos esses que 

também passam a pontuar a relação entre Marina e Roberto, protagonistas de 

A sucessora, ao final da narrativa. 

Por fim, tomando os romances que constituem o nosso corpus, 

acreditamos que podemos parafrasear e, por conseguinte, aplicar às 

protagonistas de ambos os romances analisados o que, segundo Moi (1985), 

Gilbert & Gubar (1978) afirmaram das personagens femininas criadas por Jane 

Austen, Mary Shelly, Emily Brontë, Emily Dickinson, isto é, elas constituem um 

palimpsesto, porque sua ―superfície desenha níveis de significados ocultos ou 

profundamente obscuros, não tão acessíveis (e menos socialmente 

aceitáveis)‖. Analogamente às escritoras acima citadas, Júlia Lopes de Almeida 

e Carolina Nabuco, a primeira muito mais do que a segunda, conseguiram 

―administrar a difícil tarefa de conseguir autoridade literária verdadeiramente 

feminina ou simultaneamente se conformar e subverter os padrões patriarcais‖ 

(MOI, 1985, p. 59), cabendo a ambas o lugar de predecessoras na 

historiografia literária brasileira de autoria feminina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Há vozes que vibram,  
Que vibram no peito 
E lembram pesares 
De um sonho desfeito. 
 
Há vozes que vibram 
Que vibram no escuro 
E lembram delícias  
De um belo futuro. 
 

Júlia da Costa 

 

 

 

Ao término do presente trabalho, mais do que ter apresentado uma 

resposta à indagação que enfeixa o título e que permeou, às vezes de forma 

visível ou tangencial, cada um dos capítulos desta tese, esperamos ter 

conseguido mostrar a importância de Júlia Lopes de Almeida e de Carolina 

Nabuco dentre as mulheres que ousaram fazer da pena instrumento de 

expressão de sua intelectualidade e de construção de aspectos do nosso 

imaginário. Nosso intuito não foi emitir julgamentos de valor, enaltecendo uma 

autora em detrimento de outra, dando mais atenção à obra de uma do que à da 

outra. No confronto entre Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco, não 

fomos movidos pelo desejo de descobrir quem foi a melhor, mas, sim, entender 

a relevância que cada uma delas pode ter ou, de fato, tem na trajetória da 

escrita de autoria feminina no Brasil. Se uma possui uma obra mais extensa, se 

desenvolveu mais ativamente funções na esfera pública, esses dados devem 

ser utilizados para entender como foi a atuação dela como mulher e como 

escritora, mas não devem ser usados como parâmetro de aferição e valoração 

estéticas. No entanto, o contrário é bastante plausível, isto é, a particularidade 

da prática textual poderá ser usada como forma de compreender a atuação das 

mulheres aqui estudadas como escritoras, daí por que a construção das 

personagens, a elaboração de seus discursos, os temas escolhidos 
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apresentam-se como pontos de partida para entender o agir e o escrever 

dessas mulheres-escritoras.  

Ao estudioso, porém, mais do que a argúcia analítica, deverá caber o 

cuidado, sem descurar da percuciência exigida, na emissão dos juízos em que 

se fundamentam as suas análises. O fato de o doméstico, o comezinho 

feminino terem sido o escopo da obra de Júlia Lopes de Almeida e de Carolina 

Nabuco não deveria ter suscitado posicionamentos críticos que estigmatizaram 

a produção literária de ambas, rotulando-as como menor ou sem as ―devidas‖ 

qualidades estéticas. Claro está que tal avaliação revela um julgamento mais 

ideológico do que literário, principalmente porque está calcada nos mesmos 

instrumentos que servem para avaliar positivamente os escritos masculinos e 

negativamente os escritos femininos, designando-os de inferiores, de menores. 

Sendo a ficção feminina depreciada, ela reflete também a condição social de 

quem a produz e que igualmente era desvalorizada. Se a mulher não 

desfrutava de prestígio social, se ela sempre foi apresentada como submissa 

ao homem, não se poderia esperar que a produção feminina obtivesse a 

atenção e o valor que de fato merecia, uma vez que objeto e sujeito estão 

amalgamados.  O problema está no fato de que os componentes ideológicos 

são utilizados como elementos de valoração e de desprestígio literário, mas 

são manipulados de forma tão ardilosa, que passam a impressão de que não 

existem, de que não interferem na canonização e/ou no esquecimento de um 

autor, de uma autora, de uma ou outra obra. 

No caso das autoras em quem nos detivemos neste estudo, ainda que o 

doméstico não fosse um dos grandes temas literários, já que a ―boa‖ literatura, 

dentro da concepção da época sobre o que era literatura e/ou o literário, devia 

preocupar-se com temas viris e, portanto, masculinos, foi falando dos cuidados 

da casa, do preparo dos alimentos, das lidas com os empregados que elas 

encontraram nos temas aparentemente amenos uma forma de romperem com 

os silêncios da História e de poderem falar de si e de outras vozes há muito 

emudecidas. Em A intrusa, de Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, é a 

atmosfera doméstica que impera, de maneira que podemos afirmar que nesta 
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obra a autora empenhou-se em construir uma verdadeira estética da 

domesticidade de que serve como exemplo o fragmento abaixo: 

 

 

Glória, que recusara a sopa, comia agora com satisfação. O pai 
revia-se nela, todo contente. 
A mesa estava bem posta; desde que Alice entrara não deixara de 
haver  flores e frutas ao jantar. 
Glória, confundindo a elegância com o luxo, exclamou: 
– Que mesa rica, papai! 
– Se viesses jantar comigo antes de D. Alice estar aqui, não dirias 
isso, embora na mesa estivessem as mesmas porcelanas e os 
mesmos talheres. Repara nisto, minha filha, que a arte e o gosto dão 
às coisas mais simples uma aparência de conforto e de alegria muito 
agradáveis à vida. A minha mesa era triste... agora é assim! 
(ALMEIDA, 1994, p. 40). 

 

 

O aspecto da valorização do doméstico não só como símbolo do 

trabalho feminino, mas também como tema literário torna mais relevante a obra 

de autoras que produziram aquilo que foi pejorativamente chamado de ficção 

doméstica. A relevância de obras em que é perceptível o culto à domesticidade 

acentua-se mais porque, na discussão entre o público e o privado, parece-nos 

que as abordagens teórico-críticas caminharam para uma supervalorização da 

esfera pública em detrimento da esfera do privado. Uma vez que, ao longo da 

História, a mulher havia sido encarcerada na esfera privada, além de não ser 

preciso estetizar o privado, dando-lhe contornos de Arte e fazendo-o espaço de 

combinações, como a mesa de Argemiro descrita no trecho em destaque na 

página anterior, urgia que ela saísse do posto de rainha do lar e alcançasse 

espaços onde pudesse exercer outras funções que não apenas as das prendas 

domésticas.  

Avultaram, então, estudos sobre as mulheres do espaço público, como 

as jornalistas, as políticas, as escritoras. Em contrapartida, deixaram de ser 

produzidos estudos sobre as ―donas-de-casa‖, ou, pelo menos, rarearam os 

trabalhos que se preocupassem com as mulheres cuja existência não devia ir 

além do lar. Em outras palavras, durante muito tempo colocado à margem dos 

trabalhos produzidos por estudiosos das mais diversas áreas, o privado 
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começou a despertar interesse quando deixou de ser visto como ―uma zona 

maldita, proibida e obscura: o local de nossas delícias e servidões, de nossos 

conflitos e sonhos; o centro, talvez provisório, de nossa vida, enfim 

reconhecido, visitado e legitimado‖ (PERROT, 2006, p. 09).  

A consideração crescente pela vida privada, familiar ou pessoal 

contribuiu, portanto, para o surgimento de trabalhos que procuraram, a partir da 

esfera privada, tida como prisão para muitas mulheres, estudar como o 

feminino se manifestava nesse local: submetendo-se às injunções de uma 

sociedade de base patriarcal ou buscando formas de ir de encontro a todo um 

aparato ideológico fomentado por essa mesma sociedade. Sendo assim, não 

podemos deixar de lado a esfera privada, já que ela continua sendo um espaço 

ao qual estão ligadas muitas mulheres. É preciso, portanto, voltar-se para a 

esfera do privado, entendê-la por uma óptica que esteja despida de ideias pré-

concebidas, pois, se as mulheres em geral, foram, paulatinamente, 

marginalizadas, deslocadas do centro, as que ocupam o espaço privado são, 

duplamente, marginalizadas: primeiro, por serem mulheres; segundo, por 

exercerem o papel de dona-de-casa.  

Na consecução de tal objetivo, a produção literária feminina oitocentista 

pode ser uma seara infindável para pesquisas que se voltem para o estudo do 

doméstico como tema literário. Em Júlia Lopes de Almeida e em Carolina 

Nabuco, por exemplo, o doméstico é representado em uma estética que o 

valoriza como um espaço de realização feminina e valorização da mulher. 

Claro que isso não eximiu as escritoras de apontarem os dramas e os receios 

que enfeixam os intramuros da esfera privada do lar. Ademais, falar do 

doméstico pode ter sido uma estratégia não só para a mulher-escritora se 

definir como autora, mas também lutar contra uma miríade de formações 

discursivas que diziam o que era ser mulher, sem nunca mulher alguma ter tido 

a oportunidade de dizê-lo.  

Se o privado foi um lugar de aprisionamento para muitas mulheres, ele 

serviu também como espaço de resistência a partir do qual as mulheres-

escritoras aprenderam a ouvir a si mesmas, a perceberem-se como grupo 

oprimido e, paulatinamente, desenvolveram estratégias de auto-superação 
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contra os discursos misóginos fomentados por uma sociedade de base 

falocêntrica. Falando de um lugar que lhes era culturalmente outorgado, as 

mulheres-escritoras puderam usar o espaço privado como forma de resistência, 

desconstruindo-lhe os significados danosos que visavam manter a opressão 

feminina e evitar a suplantação da dominação masculina. 

Uma vez que o privado não era visto como importante e falar dele não 

era algo que pudesse ir de encontro à moral e aos bons costumes aceitos, 

fazer dele o tema de seus romances era, dentro da ideologia do patriarcado, 

considerado próprio ao sexo feminino, já que o universo privado fazia parte do 

rol de assuntos desprovidos da complexidade presente em obras de autoria 

masculina, modelos lapidares da ―boa‖ literatura. Percebendo, talvez 

inconscientemente, tal manobra ideológica e valendo-se dela, as mulheres-

escritoras seguiram a trilha dos temas amenos: casamento, educação, lides 

domésticas, maternidade. Acrescentemos também que, considerando o fato de 

que a maioria dos romances do século XIX e início do século XX tinham na 

mulher a sua maior parcela de público leitor, podemos dizer que estes mesmos 

romances não estavam interessados em apenas contar uma história, mas 

principalmente em mimetizar modos de ser e de existir que eram tidos como 

socialmente esperados.  

Dentro dessa lógica de raciocínio, na nossa opinião, personagens como 

Alice Galba ou Marina não vão apenas atuar pedagogicamente no interior da 

trama romanesca, mas vão extrapolar a esfera do mundo narrativo, instruindo 

mulheres.  Esse aspecto já aponta para a relevância dos escritos produzidos 

por escritoras desse período, porque, aos poucos, elas vão atuando na 

construção de uma cultura feminina crítica da ideologia do patriarcado a partir 

de uma esfera social que lhes era facultada pelo próprio patriarcado: o 

doméstico no qual as mulheres podiam desempenhar papéis significativos no 

desenvolvimento da família e do país.  

As escritoras oitocentistas foram bastante hábeis em construírem uma 

obra que, embora não visasse romper com as estruturas e os papéis 

socialmente aceitos, almejava mudanças sociais porque não referendava o 

status quo feminino vigente. Portanto, inferimos na nossa leitura que, entre a 
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aparente amenidade dos temas tratados, nos interstícios entre linguagem e 

representação, elas foram apresentando as fissuras na sociedade burguesa 

oitocentista e, em alguns casos, como o de Júlia Lopes de Almeida, 

conseguiram subverter os padrões literários patriarcais, obtendo 

reconhecimento quando a regra era receber o esquecimento.  

Uma das formas de subversão foi engendrar um discurso dissimulado 

que veio referendar a importância da experiência feminina para o exercício 

literário. Entretanto, considerando-se o fato de que a experiência sempre foi 

determinante nas transformações de realidades no campo sociocultural, é 

preciso, no estudo de autoras como Júlia Lopes de Almeida ou Carolina 

Nabuco, que essa categoria seja adotada a partir de uma perspectiva não 

reducionista ou empiricista.  

Ao invés de uma perspectiva que pressuponha ―as experiências 

femininas de subjugação, consideradas aprioristicamente e evidentes em si 

mesmas, como posições epistemologicamente privilegiadas para a produção 

de conhecimento autorizado‖, podemos, como sugere Schmidt (1998, p.30), 

apoiando-se em De Lauretis (1984), ―reconfigurar o conceito de experiência a 

partir da noção de efeito da interação entre a subjetividade e a prática social‖. 

Dessa forma, o conceito de experiência é reformulado, sendo definido como 

―um complexo de hábitos que resulta do engajamento entre ‗mundo exterior‘ e 

‗mundo interior‘‖ (SCHMIDT, 1998, p. 31). Nessa perspectiva, a experiência 

torna-se uma categoria imprescindível no processo de dar ―significância (efeitos 

de significados)‖ ao sujeito e ao mundo social, podendo ser, portanto, definida 

como ―o resultado do processo através do qual o sujeito assimila, na 

subjetividade, as relações materiais da prática social que são, em última 

análise, históricas‖ (DE LAURETIS, 1984 apud SCHMIDT, 1998, p. 31).  

Podemos, então, entender o porquê de a experiência vivida e 

transfigurada esteticamente ter servido para que Júlia Lopes de Almeida e 

Carolina Nabuco construíssem protagonistas presas ao sistema de 

sexo/gênero, ou seja, eram todas mulheres que deviam corresponder a 

estereótipos socialmente construídos e cujos atributos sublimes deveriam ser a 

bondade, a disponibilidade, a pureza, a dignidade, o serviço, o 
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desprendimento, a solicitude, a submissão. Tanto em A intrusa quanto em A 

sucessora, a experiência do privado emerge como locus de enunciação do 

feminino em uma sociedade patriarcal. Se Júlia Lopes de Almeida e Carolina 

Nabuco não conseguiram realizar a grande virada da fala feminina, elas 

deixaram contribuições significativas para que essa virada pudesse ser 

realizada por escritoras do século XX que produziram obras que romperam, de 

fato, com os temas e os modelos bem-comportados de escrita. 

O fato de Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco não terem 

promovido o rompimento com tais modelos não quer dizer que elas tenham, 

necessariamente, comungado com eles. No caso das duas autoras em tela, a 

estrutura das obras pode ter seguido um modelo bem-comportado, não 

apresentando, em sua fatura, nenhum elemento que viesse a opor-se ao que já 

vinha, em termos literários, sendo feito e tomado como modelo aceito. 

Estruturalmente, os enredos de A intrusa e de A sucessora não apresentam 

nenhuma ruptura e, por isso, podem ser vistos como escritos a partir de um 

modelo bem-comportado de escritura. 

Se a estrutura é bem-comportada, o tratamento dado aos temas não o é. 

Ainda que inconscientemente, as autoras, ao representarem, em suas obras, 

as desigualdades entre os sexos, a subordinação do feminino ao masculino, 

estavam criticando valores e construções sociais contra os quais o feminismo 

levantou suas bandeiras de luta. A postura política empreendida tanto por Júlia 

Lopes de Almeida quanto por Carolina Nabuco não foi alicerçada no embate 

direto contra os valores e as imposições da sociedade patriarcal em que elas 

viveram, aspecto esse que muitos deixam escapar quando emitem juízos de 

valor sobre a produção literária de tais escritoras.  

Podemos dizer que, se o discurso político subjacente à produção literária 

dessas duas escritoras não visava à alteração nas relações de gênero, ele 

almejava que a mulher pudesse circular nas esferas sociais sem que fosse 

preciso fazer-lhes concessões. Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco 

fizeram do exercício literário uma bandeira de luta pela igualdade entre os 

sexos, de forma que as diferenças entre masculino e feminino fossem 

marcadas não pela segregação, mas pela valoração positiva, isto é, ansiavam 
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pelo reconhecimento da diferença em meio à igualdade de direitos e de 

deveres. Dessa forma, estavam sendo elas feministas quando reivindicavam, 

para as mulheres de sua época, melhores condições, as quais estavam 

ligadas, sobretudo, ao acesso à educação e ao direito ao trabalho, demandas 

mais que necessárias ao sexo feminino sequioso por emancipação e por uma 

vida melhor para além das treliças do lar e do pesado jugo do patriarcado.  

Acreditamos que Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco tiveram 

consciência de suas especificidades como mulheres e da relevância de seu 

papel como escritoras.  Dialogando com os valores da época e enfrentando os 

preceitos e as segregações de uma sociedade patriarcal, elas estavam 

mostrando ―a perenidade dos preconceitos e o imobilismo das instituições‖ 

(MUZART, 2003, p. 264), de forma que a reiteração de temas, como o trabalho, 

a educação, o comando feminino da família, era uma maneira de ir de encontro 

a tais preconceitos e imobilismo. Isto é, ambas as escritoras produziram uma 

obra em que as críticas aos costumes e aos preconceitos sociais são tecidas 

não a partir das tintas da sátira mordaz, da crítica ferrenha ou do ataque direto, 

mas, sim, a partir da sutileza e da singeleza das representações das relações 

sociais plasmadas nos enredos de suas obras.  

Entre o aparentemente ameno, elas espalharam a acidez de um olhar 

que, inteligentemente, conseguiu se fazer ver como ingênuo e em consonância 

com valores socialmente referendados. Sem negar a importância do masculino, 

mas, também, atentas às suas perniciosas ações, Júlia Lopes de Almeida e 

Carolina Nabuco erigiram uma obra que acentua a relevância social do 

feminino e que, mais do que um libelo à causa feminista, serviu como notável 

instrumento para despertar a consciência de mulheres para a opressão e para 

a submissão de que, durante séculos, foram acometidas e que as impediam de 

ter acesso a condições sociais mais justas e igualitárias. Júlia Lopes de 

Almeida e Carolina Nabuco foram mulheres que, falando de um lugar 

socialmente marcado como secundário, representaram as relações de poder 

urdidas pela sociedade em que estavam inseridas, estabelecendo relações 

amigáveis em um mundo a que, durante muito tempo, as mulheres não 

puderam ter acesso: o universo da escrita.   
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Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco exerceram uma escrita 

literária marcada pela mescla entre a comunhão com os valores patriarcais e a 

crítica a tais valores. Uma escrita que podemos chamar de feminina/feminista. 

Uma escrita que somente em sua superfície pode ser vista como bem-

comportada, mas que, em profundidade, denunciava a ausência das mulheres 

nas tomadas de decisão tanto no âmbito da esfera privada quanto no do 

espaço público, e apontava a impossibilidade feminina de decidir sobre o seu 

próprio destino ou de expressar seus desejos mais recônditos. Enfim, uma 

escrita em que, mais do que se digladiarem, valores conservadores e 

inovadores encontram-se amalgamados, como se estivessem a sinalizar a 

possibilidade de convivência, na esfera social, de polaridades aparentemente 

antípodas: masculino e feminino. 

O olhar voltado à obra dessas autoras não deve procurar cobrar delas 

aquilo que, sociocultural e historicamente, não podia ser ofertado. Exigir-lhes 

uma ruptura com uma ordem dentro da qual e para a qual elas haviam sido 

educadas é um tanto quanto descabido. Nossa postura não está, todavia, 

eivada de condescendência para com as autoras; mas procura fazer 

(re)lembrar que a avaliação das obras das escritoras em estudo não pode 

deixar de lado as condições e as injunções sob as quais elas foram produzidas. 

Assumimos, portanto, uma perspectiva que reconhece a importância dessas 

escritoras na constituição de uma tradição literária feminina em nossa história, 

principalmente por desbravarem caminhos para outras mulheres-escritoras que 

lhes vieram na esteira e, uma vez sedimentadas determinadas condições, 

puderam romper com a ordem estabelecida e, na busca por inclusão em novos 

espaços sociais, intentaram alterar as relações de gênero. Devido à relevância 

de seus nomes e de suas obras, Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco 

podem ser tomadas como predecessoras, posição social que as mulheres-

escritoras de tempos idos tentaram ocupar, apesar do temor ―de que por não 

pode(rem) criar, de que, por não poder(em) tornar-se ela(s) própria(s) 

predecessora(s), o ato de escrever a(s) isolasse ou a(s) destruísse (...)‖ 

(CAMPOS, 1992, p. 120). A confirmar nossa percepção literária e 

historiográfica de que tanto Júlia Lopes de Almeida quanto Carolina Nabuco 
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devem ser vistas como precursoras dentro da já instaurada tradição literária 

feminina brasileira, basta lembrarmos, no caso da primeira, a miríade de 

trabalhos que, voltando-se para a revisão e reedição da obra de D. Júlia, vem 

corroborar, mais e mais, o papel dela como predecessora. No caso de Carolina 

Nabuco, podemos citar as palavras de Francisco de Assis Barbosa, que, em 

prefácio à quinta edição de A sucessora, faz a seguinte observação que 

converge para aquilo em que acreditamos: 

 

 

É na precisão, limpidez e serena beleza de seu estilo que Carolina 
Nabuco se realiza em plenitude, antecipando o que só muito mais 
tarde veio a ser tentado por Clarice Lispector, em experiências mais 
ousadas, de fundo psicológico, na procura da autenticidade não direi 
da mulher brasileira, de um modo geral, mas de tipos característicos 
da mulher brasileira, as bem-nascidas, marcadas quase todas por 
conceitos e preconceitos de um tradicionalismo moribundo, e que de 
fato jamais teve consistência entre nós. Marcadas principalmente pelo 
medo da vida.    
(...) no romance moderno brasileiro, o (...) papel (de A sucessora) terá 
de ser lembrado aqui, no pórtico de uma nova edição, como uma das 
primeiras manifestações positivas do poder criador da mulher 
brasileira, no campo da ficção de caráter eminentemente psicológico. 
Seria ocioso citar as que vieram depois, pelo mesmo caminho que foi 
aberto com A Sucessora. 
Cronologicamente, Carolina Nabuco é a nossa primeira grande 
romancista, no gênero. E basta, como palavras, não de 
apresentação, mas de reconhecimento do mérito da escritora 
(NABUCO, 1964, p.08-09).  

 

 

Dando continuidade ao que estávamos argumentando, devemos reiterar 

que querer cobrar de uma obra o que ela, devido a determinados 

condicionantes histórico-estéticos, ―não pode oferecer, é uma questão no 

mínimo polêmica, que deve ser colocada em pauta no quadro do revisionismo 

crítico da literatura produzida por mulheres e da própria história literária‖ 

(SCHMIDIT, 2007, p. 123). Por isso, ao estudarmos as obras de Júlia Lopes de 

Almeida e de Carolina Nabuco, assim como a imensa produção literária 

oitocentista escrita por mulheres, é preciso, antes, aprendermos a ler essas 

obras a partir de critérios e pressupostos que não sejam os mesmos de que 

nos valemos para lermos e avaliarmos obras que já se encontram no cânone. 
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Esse cuidado nem sempre é levado em conta, mas tem sido bastante 

evidenciado nos trabalhos de releituras empreendidos pela crítica literária 

feminista que tem evitado cobrar das autoras e das obras resgatadas um 

engajamento político-ideológico.  

Se somos ―leitores treinados dentro de práticas de leitura canônicas‖, 

estaremos, inevitavelmente, ―mal equipados para avaliar os textos de grupos 

subordinados ou excluídos‖ (MUZART, 2003, p. 274). No caso das autoras aqui 

estudadas, Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco, o fato de terem sido 

bem-comportadas, isto é, de terem ansiado por mudanças sociais sem que as 

estruturas da sociedade e as relações de sexo/gênero sofressem profundas 

alterações, não faz delas escritoras que comungaram, resignadamente, dos 

valores patriarcais. Rotulá-las, como reduplicadoras dos valores e do discurso 

patriarcal, só é possível se a nossa leitura da produção literária de tais autoras 

deixar guiar-se pela pressa e pela ausência de reflexão sobre a própria 

condição feminina nos oitocentos e sobre o contexto histórico, social e cultural 

que marcou a vida e a produção das escritoras. Mais do que em consonância 

com as estruturas hegemônicas de poder, Júlia Lopes de Almeida e Carolina 

Nabuco, em suas obras, refletiram tais estruturas sociais de poder. Se, no 

enredo de suas obras, construíram um universo marcado pela presença de 

donas de casa, mocinhas casadoiras, se falaram do lar, das relações 

familiares, elas o fizeram assim porque estavam falando de assuntos e de 

lugares, socialmente, permitidos, trazendo para o centro de suas narrativas 

mulheres que, no plano da realidade social, eram coadjuvantes em enredos 

marcados pelo protagonismo masculino.  

Por terem escrito conforme permitido pelo quadro ideológico da época, 

Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco não podem ter o seu valor 

diminuído. A obra delas reflete um rico período de transição finissecular da 

nossa sociedade, principalmente no que tange à condição feminina e às 

transformações na esfera política, social e econômica do país. É uma obra que 

é produto direto dessa sociedade, a qual não ofereceu às escritoras as 

condições para outro tipo de escrita tampouco para outros temas. Elas, 

portanto, sofreram, em seu trabalho nas Letras, do mal da época que incluía a 
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falta de instrução, de direitos legais, o não reconhecimento das mulheres como 

cidadãs. Entretanto, devemos reconhecer, dentro da moldura do tempo, o 

esforço de ambas as escritoras, Júlia Lopes de Almeida e Carolina Nabuco, 

que, herdeiras de uma tradição de séculos de silenciamento, procuraram fazer 

da escrita um meio de obter vista e voz quando a palavra de ordem era calar-

se. 
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