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O europeu tem a respeito da mulher brasileira 

uma noção falsíssima. Para ele nós só 

nascemos para o amor e a idolatria dos 

homens, sendo para tudo mais o protótipo da 

nulidade.  

 

(ALMEIDA, 1906, p. 9) 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa visa realizar uma análise crítica a respeito da representação da 
mulher do início do século XX, com base nos contos de Júlia Lopes de 
Almeida, ―O Caso de Ruth‖ e ―Os Porcos‖, publicados em 1903 no livro Ânsia 
Eterna. Para o desenvolvimento do estudo, inicia-se uma reflexão sobre a 
mulher e os valores morais da sociedade brasileira do século XX ao século 
XXI, baseado no levantamento histórico de Del Priore (2004, 2006, 2013). Na 
fundamentação teórica, é apresentada a trajetória da mulher e do movimento 
feminista no país, bem como a história da mulher na literatura brasileira, tratada 
por Muzart (1990, 1995, 2003, 2004) e Duarte (1990 e 2003). Segue-se então 
para a crítica feminista de Funck (1993, 2004) e Zolin (2005), além da teoria 
relacionada à crítica pós-colonial com Funck (2014), Bahri (2013) e Spivak 
(2010), Nenevé e Sampaio (2016) e decolonial com Mignolo (2003, 2017), 
Jardim e Cavas (2018). A seção é encerrada com a evolução do conceito 
filosófico de moral e ética (Abbagnano, 2007 e Chauí, 2000). Antecedendo a 
análise dos contos, é apresentada a biografia da autora Júlia Lopes de 
Almeida, por Do Rio (1907), De Luca (1997), Engel (2009), e Salomoni (2005), 
bem como uma síntese do livro Ânsia Eterna (ALMEIDA, 1903). A partir da 
análise das personagens dos contos, foram elaboradas considerações finais, 
em comparação com a atual situação da mulher no Brasil e os problemas 
relacionados à violência de gênero. 
 
 
Palavras-chave: Júlia Lopes de Almeida; literatura feminina; Ânsia Eterna; 
violência doméstica; mulher. 
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ABSTRACT 
 

This research aims a critical analysis about the women representation in the 
early twentieth century, based on the short stories of Julia Lopes de Almeida, 
"O Caso de Ruth" and "Os Porcos", published in 1903 in the book "Ansia 
Eterna". We start a reflection on women and the moral values of Brazilian 
society from the 20th to 21st century, based on the historical survey of Del 
Priore (2004, 2006, 2013). In the theoretical framework, we present the 
trajectory of the woman and of the feminist movement in the country, as well as 
the history of women in the Brazilian literature by Muzart (1990, 1995, 2003, 
2004) and Duarte (1990 and 2003). We proceed to the feminist critique by 
Funck (1993, 2004) and Zolin (2005), besides the theory related to the 
postcolonial critique by Funk (2014), Bahri (2013) and Spivak (2010), Nenevé 
and Sampaio 2016) and decolonial Mignolo (2003, 2017), Jardim and Cavas 
(2018). We conclude the section with the evolution of the philosophical concept 
of morality and ethics (Abbagnano, 2007 and Chauí, 2000). Before the analysis 
of the short stories, we discuss about the biography of the author Júlia Lopes de 
Almeida, by Do Rio (1907), De Luca (1997), Engel (2009), and Salomoni 
(2005), and also a synthesis of the book Ansia Eterna (ALMEIDA, 1903). From 
the analysis of the characters in the short stories selected, we elaborated final 
considerations in comparison with the current situation of women in Brazil and 
the problems related to gender violence. 
 
 
Keywords: Júlia Lopes de Almeida; female literature; Ansia Eterna; domestic 
violence; woman. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O fator que desencadeou esta pesquisa foi o questionamento em 

relação a nomes de escritoras brasileiras do início do século XIX. Ao optar por 

analisar personagens femininas da literatura brasileira entre o século XIX e XX, 

surgem à memória, sem muito esforço, personagens icônicas como Capitu, de 

Machado de Assis, ou Iracema, de José de Alencar. Além desses consagrados 

autores, ao refletir sobre as escolas literárias do Romantismo e Realismo no 

Brasil, é possível recordar apenas nomes masculinos no cânone literário. Por 

isso, surgem os questionamentos: as mulheres não podiam escrever nessa 

época? Não existiriam autoras de nenhum gênero literário? Se existiram, quais 

foram? Qual a contribuição delas para a literatura e por que não são estudadas 

junto aos grandes autores das escolas literárias? 

 Ao iniciar a busca por escritoras do século XIX e XX, um dos nomes que 

se destacam é Júlia Lopes de Almeida que, por sua história, sua obra e suas 

personagens, foi escolhida como objeto central da presente pesquisa. O corpus 

selecionado, de autoria da referida escritora, foram os contos O Caso de Ruth 

e Os Porcos, extraídos do livro Ânsia Eterna, uma coletânea de contos lançada 

em 1903. O caminho traçado para as análises baseou-se, inicialmente, nas 

protagonistas das histórias, nos conflitos enfrentados por elas e na forma de 

construção social das personagens. Em uma segunda etapa, o enredo dos 

contos foi correlacionado aos desafios encarados pela mulher na sociedade 

brasileira atual, identificando como as práticas do passado influenciam até hoje. 

 Dessa forma, pode-se inferir que o objetivo principal do trabalho consiste 

em analisar os contos O Caso de Ruth e Os Porcos de Júlia Lopes de Almeida, 

com enfoque nas personagens femininas, comparando as problemáticas 

enfrentadas pelas heroínas à realidade atual das mulheres, traçando elementos 

de colonialidade do discurso. Dentre os objetivos específicos, podem ser 

elencados: verificar as semelhanças e diferenças entre as situações decorridas 

pelas personagens dos contos e a realidade atual na sociedade brasileira; 

analisar a trajetória do movimento feminista e sua contribuição para as 

transformações sociais; e debater as relações de gênero com base nos 

estudos pós-coloniais. 
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 São inúmeras mulheres apagadas da história da literatura, da imprensa 

e da luta pela garantia de direitos obtidos atualmente. Ao fazer a pesquisa 

referente a essas mulheres, é inevitável a necessidade de conhecer mais a 

respeito delas, já que conseguiram combater desigualdades em um período em 

que não poderiam se impor. Salienta-se a importância de estudar a obra de 

escritoras que conseguiram publicar seus trabalhos no passado, pois, a maioria 

das mulheres não tinha essa possibilidade ou sequer poderia escrever, seja por 

falta de instrução, de oportunidade ou vários outros fatores impostos pela 

sociedade. 

Pretende-se com este estudo demonstrar não apenas sua relevância 

acadêmica, compartilhando a obra de uma grande autora excluída da história 

da literatura. Mas também, chamar a atenção para a relação de poder entre 

homem e mulher perante a sociedade. A reflexão fundamental trata a respeito 

da mulher nos mais variados aspectos, a fim de desconstruir valores, práticas e 

estereótipos propagados através do discurso dominante. Salienta-se ainda, que 

um discurso que inferioriza a mulher, muitas vezes não é propagado apenas 

pelo sexo oposto, mas alimentado pelas próprias mulheres, especialmente ao 

negar ou desconhecer a importância do movimento feminista na história. 

Entende-se necessário um olhar crítico a práticas que agravam as 

diferenças de gênero, que levam à discriminação e à violência, mas que são 

tratadas com naturalidade pela sociedade, por terem sido perpetuadas ao 

longo de várias gerações. Através da literatura, podem-se resgatar condições 

históricas da mulher no passado, analisando-as pelo viés da crítica feminista e 

com base em conceitos pós-coloniais, a fim de questionar essas relações e o 

referencial canônico. 

A pesquisa, de cunho teórico, baseou-se em levantamento bibliográfico, 

por meio de livros, revistas científicas e meio eletrônico. A dissertação é 

dividida em cinco seções, contendo na primeira as considerações iniciais ao 

leitor. Na segunda seção, inicia-se a trajetória da mulher na sociedade 

brasileira do século XIX ao XXI, fundamentada pelas produções de Del Priore 

(1993, 1994, 2006 e 2013). O tópico seguinte discorre sobre a evolução da 

mulher na legislação brasileira, destacando-se os principais pontos de 

transformação e seguindo para a questão do cenário atual da sociedade 

quanto a igualdades e desigualdades de gênero. 
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A terceira seção tem como enfoque inicial o caminho e as vertentes do 

movimento feminista no Brasil, fundamentado pelos apontamentos de Duarte 

(2003), mencionando as linhas de Paglia (1993) e Butler (2010). A subseção 

seguinte inicia com a história da mulher na literatura brasileira até meados do 

século XX, por Muzart (2003) e Duarte (2003). Funck (2014 e 1993), Duarte 

(1990) e Zolin (2009) embasam a subseção seguinte referente à crítica 

feminista.  Funck (2014 e 1993) baseia ainda, a questão da crítica pós-colonial, 

juntamente a Nenevé e Sampaio (2016), Bahri (2013), Spivak (2010), seguindo 

ao decolonialismo por Mignolo, Jardim e Cavas (2018). Na última subseção é 

realizada uma breve evolução do conceito filosófico de ―moral‖, relacionando à 

―ética‖, a valores morais e à compreensão pós-moderna. Baseado em 

Abbagnano (2007) e Chauí (2000), são trabalhadas as concepções desde 

Platão e Aristóteles, passando por Santo Agostinho, Locke, Hume, até Kant, 

Nietzsche, o contemporâneo Nader e outros. 

Na seção quatro é apresentada uma síntese da biografia de Júlia Lopes 

de Almeida, baseada nos levantamentos de De Luca (1997), Engel (2009), Do 

Rio (1909) e Salomoni (2005). A seguir, são realizados alguns apontamentos a 

respeito da obra Ânsia Eterna e uma síntese do enredo dos contos da 

coletânea. As duas últimas subseções são dedicadas à análise dos contos 

selecionados, sendo a primeira sobre O Caso de Ruth e a segunda sobre Os 

Porcos. Por fim, na última seção são exploradas as considerações conclusivas 

da pesquisa, relacionando as situações ocorridas na literatura objeto do estudo 

a problemas cotidianos enfrentados pela mulher no Brasil. 
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2 A MULHER E A SOCIEDADE BRASILEIRA ENTRE OS SÉCULOS XIX E 

XXI  

 

 

Para compreender a evolução do papel da mulher na constituição da 

sociedade, na transição entre os séculos XIX e XX no Brasil, é preciso analisar 

os valores morais que norteavam o comportamento e as condutas da época, 

considerando condições históricas, políticas e culturais, com base nos 

apontamentos de Mary Del Priore (1993, 1994, 2006 e 2013). O que era moral 

à mulher estava relacionado a seus direitos e deveres legais, não apenas 

sociais, mas também eram condutas determinadas na maior parte das vezes 

pela Igreja Católica, a qual tinha grande influência nos hábitos e costumes da 

sociedade. 

Em uma época marcada pelo fim da monarquia, com a proclamação da 

república, e pela abolição da escravatura, o Brasil vivia um momento de 

transição social, porém com a herança do período colonial. Até a 

independência do Brasil, ocorrida em 1822, o país era predominantemente 

agrário, passando da mão de obra escrava indígena no início da colonização, à 

escravidão negra de origem africana nos ciclos da cana-de-açúcar e de 

mineração do ouro. Na organização da sociedade, dividida em grandes 

fazendas lideradas pelo patriarca, o modelo ideal era a família grande com 

muitos filhos, agregados e cercados por escravos (DEL PRIORE, 2006). 

Como reflexo da Contrarreforma da Igreja Católica no século XVI, em 

resposta à Reforma Protestante, a mulher se torna objeto central para a 

severidade de costumes da moralidade cristã. A figura feminina é transformada 

no pilar da base familiar e garantidora da manutenção da fé católica no período 

colonial. Segundo Del Priore (2013), havia um grande controle sobre o corpo 

da mulher, determinando sobre como a mulher deveria vestir-se e portar-se, 

com manuais indicando que a mulher deveria cobrir devidamente os seios e 

outras partes do corpo e, até mesmo os pés não poderiam estar à mostra. A 

Igreja condenava o coito interrompido, pois a cópula só poderia ter como 

finalidade a reprodução. A mulher deveria respeitar ao marido, servi-lo e aceitar 

humildemente suas ordens e repreensões. Estaria sujeita ao castigo divino se 
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não cumprisse suas obrigações matrimoniais ou se tivesse comportamentos 

considerados luxuriosos. 

Porém, as mulatas, negras libertas e brancas pobres estavam bem 

distantes desse sistema. Concubinatos e mancebias eram as soluções mais 

comuns para aquelas que não tinham condições para pagar o dote ou arcar 

com os custos do casamento, e acabavam amasiando-se com algum ―protetor‖ 

ou até optando pela prostituição como meio de sobrevivência (DEL PRIORE, 

2006). Até mesmo a prostituição era considerada menos grave que o 

concubinato, pois era vista como um serviço para manter a ordem familiar. 

Não raro, homens trocavam a esposa pela concubina e tratavam a 

primeira com desprezo e até violência. Há registros de casos de mulheres que 

processavam o marido pela traição e até mesmo largavam-no para viver com 

outro informalmente. Del Priore (1994) exemplifica um caso de divórcio em 

1756 no qual a decisão permite ao marido aplicar castigos à esposa caso esta 

não o obedeça. Além das leis dos homens, a Igreja Católica considerava ilícita 

qualquer forma de convivência sexual entre homem e mulher que não fosse o 

sagrado matrimônio, como nos casos de adultério, concubinato ou similares e 

passa a reagir contra as relações proibidas, ameaçando castigos divinos e 

condenando-as ao inferno. 

Como consequência das relações extraconjugais, havia muitos filhos 

fora do casamento. A situação das mães na colônia, especialmente as pobres, 

era complicada, pois não tinham condições de criar os filhos, acabavam 

abandonando as crianças ou cometendo aborto, e muitos bebês morriam no 

início da vida por falta de cuidados com a saúde. A Igreja, em contrapartida, 

tentava combater veementemente em seu discurso a prática do aborto. 

As mulheres da classe de elite deveriam corresponder ao estereótipo de 

mãe perfeita, submissa e disciplinada, opondo-se às que não correspondiam a 

esse perfil: 

 

A hipótese de que as mulheres da colônia sofreram um processo de 
gradual adestramento para encaixarem-se no papel de mães ideais 
retira-as da silenciosa paisagem de estereótipos femininos, 
recolocando-as como objetos históricos; apresentadas com 
recorrência pela bibliografia tradicional como auto-sacrificadas, 
submissas sexual e materialmente reclusas com rigor, as imagens da 
mulher de elite opõem-se à promiscuidade e à lascívia da mulher de 
classe subalterna, em geral negra, mulata ou índia, pivô da 
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miscigenação e das relações interétnicas que justificaram por tanto 
tempo a falsa cordialidade entre colonizadores e colonizados. (DEL 
PRIORE, 1993, p. 48) 

 

Como observado, a miscigenação no Brasil ocorreu predominantemente 

através da exploração sexual do colonizador às mulheres indígenas, negras e 

pobres. Com a chegada da família real em 1808, vieram milhares de pessoas 

ao Brasil, incluindo colonos e muitos escravos, intensificando as relações 

interétnicas. Iniciou-se uma modernização dos espaços urbanos, com ruas 

mais largas e a introdução de teatros pela realeza, ainda que a igreja 

permanecesse o maior ambiente de sociabilidade da época.  

No início do século XIX, prevalecia o casamento por interesse da família, 

com negociação do dote e divisão de terras. Uma noiva mais rica era mais 

valorizada e beleza não era prioridade, uma vez que os pretendentes 

raramente escolhiam diretamente seus cônjuges. Assim, o casamento era a 

melhor forma de ascensão social e uma escolha ruim poderia significar a ruína 

da família. Quase não havia namoro, o noivado era breve e a vontade não era 

considerada. Porém, entre as classes mais baixas, libertos e mestiços, assim 

como no período colonial, as relações caracterizavam-se por não haver 

interesses patrimoniais, eram mais duradouras e com amor (DEL PRIORE, 

2006). 

A moralidade do período era extremamente rígida, guiada por princípios 

católicos e ideais culturais, como o do próprio romantismo, que colocava a 

mulher no posto de um ser celestial, símbolo de pureza e de virgindade. Até 

mesmo um olhar da mulher poderia ser considerado obsceno. As partes do 

corpo deveriam ser cobertas até as extremidades, cabelos presos e inclusive 

na intimidade matrimonial a nudez era condenada, nada que representasse 

sensualidade ou incitasse ao pecado do prazer (DEL PRIORE, 2013). O prazer 

sexual feminino era considerado uma anomalia, histeria, que deveria receber 

tratamento psiquiátrico com internação em hospícios. 

Uma prática que passou a ocorrer e significaria o início do declínio do 

modelo familiar patriarcal, era a fuga de casais para unirem-se por amor e 

contra o desejo da família (DEL PRIORE, 2006). Com isso, a vontade era 

extraordinariamente priorizada, especialmente a da mulher que não era levada 

em consideração, sendo relegada a passar a vida toda com um homem que 
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não amava ou que a trocava por outras. Contudo, ao rapaz que raptasse uma 

moça e não a honrasse com o casamento, eram-lhe pregadas severas penas 

sociais, culminando até mesmo em seu assassinato pela família da moça. 

A fidelidade no matrimônio, na prática, era dever exclusivamente 

feminino. A traição, ou desonra, ao marido era muitas vezes resolvida com 

violência física, decorrendo até em morte da esposa e do amante. Porém, não 

era incomum que mulheres traíssem seus maridos e também tivessem filhos 

fora do casamento, desde que não fosse aos olhos da sociedade. E nos 

relacionamentos que resultavam no nascimento de crianças de cor, eram 

destinadas às Santas Casas que, segundo Del Priore, ―a do Rio de Janeiro — 

para ficar em um exemplo — recebeu 17 mil crianças entre 1859 e 1908‖ 

(2006, p. 199). 

As relações entre homem e mulher no século XIX foram marcadas pela 

hipócrita dicotomia da moralidade feminina. De um lado, a mulher destinada ao 

matrimônio, que deveria viver para servir ao marido, procriar e com a qual o 

homem não poderia compartilhar prazeres. E havia as prostitutas, que ficavam 

do lado luxurioso, mostravam seus corpos, cuidavam de sua beleza, serviam 

para dar aos homens o prazer que não lhes era permitido ter com suas 

esposas. As que eram relacionadas com homens mais ricos e influentes viviam 

sob a proteção destes e gozavam de luxo, riqueza e de uma liberdade que a 

mulher ―para casar‖ jamais poderia ter. 

No século XX ocorreram inúmeras modificações sociais, econômicas, 

políticas e tecnológicas que alteraram padrões familiares e a moral. Para 

fundamentar a análise dos contos e as respectivas discussões, nesta seção 

serão apresentados fatores históricos que influenciaram os valores da 

sociedade brasileira, bem como a evolução da legislação no tratamento à 

mulher e algumas considerações a respeito do cenário atual da mulher no 

Brasil, quanto a igualdades e desigualdades de gênero. 

 

 

2.1 A SOCIEDADE E OS VALORES MORAIS NO INÍCIO DO SÉCULO XX 
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Com o processo de abolição da escravidão, iniciado no segundo império 

e efetivado em 1888, pela regente Princesa Isabel, a elite agrária passou por 

um processo de declínio decorrente da proibição de uso da principal mão de 

obra e insatisfação com a monarquia. Em virtude desse declínio, a estrutura 

patriarcal também é abalada, pois os filhos de famílias do sertão ou do campo 

partiam para as grandes cidades em desenvolvimento nas regiões Sul e 

Sudeste do país, a fim de melhores oportunidades de estudo e trabalho. Muitos 

desses acabavam não voltando e casando-se por vontade própria com moças 

da nova cidade onde habitavam ou imigrantes europeias (DEL PRIORE, 2006).  

Apesar de algumas tentativas de resistência à miscigenação de famílias 

tradicionais, com casamentos dentro dos mesmos núcleos e entre parentes 

próximos, a fim de manter a cultura e os costumes às gerações posteriores, as 

uniões dessas famílias com migrantes e imigrantes eram inevitáveis.  

A vinda de imigrantes europeus nas primeiras décadas do século XX, 

principalmente italianos e alemães, em decorrência de guerras e dificuldades 

econômicas que atravessavam em seus países, trouxe uma herança de novos 

valores culturais ao Brasil. Esses imigrantes vinham para o labor e começavam 

a contestar questões trabalhistas já debatidas na Europa. Novas classes e 

subclasses sociais foram surgindo e alterando relações e hábitos:  

 

Nas primeiras décadas do século XX, algumas capitais de estados 
sofrem reformas urbanísticas, metropolizam-se, criam novos espaços 
de entretenimento, onde se cruzam, para o bem ou para o mal, 
homens e mulheres. Surgem platéias para todo o tipo de serviço 
cultural: circos, teatros, cinemas, auditórios de rádios. A ―plebe‖ ou o 
povo — trabalhadores, operários de fábricas, agitadores anti-sociais, 
ambulantes, biscateiros — também construirá espaços de lazer. 
Misturadas a ele, as ―classes perigosas‖: marginais, malandros, 
bicheiros, capoeiras, proxenetas. No meio, espremia-se uma pequena 
classe média, composta de funcionários públicos, profissionais 
liberais, comerciários. (DEL PRIORE, 2006, p. 244) 

 

A metropolização gera novas oportunidades de entretenimento e 

sociabilidade, como cinemas, clubes e teatros. Desenvolvem-se novas formas 

de socialização, como o flerte em locais públicos, que deveria ser discreto, 

expressado através de singelos sinais entre homens e mulheres, passando a 

contatos mais diretos, como em bailes e eventuais encontros. Porém, não era 

aceito nenhum vínculo que desonrasse a moça antes do casamento ou na pior 

das hipóteses, resultasse em gravidez. 
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Começava a se consolidar a escolha pelo cônjuge, sem a obrigação dos 

interesses econômicos familiares. O noivado oficializava a relação perante a 

família e a sociedade, os encontros eram permitidos desde que observados por 

algum parente. Entretanto, aumentam as obrigações das mulheres, mas não se 

flexibilizam os valores morais atrelados a elas: 

 

A invasão do cenário urbano pelas mulheres, no entanto, não traduz 
um abrandamento das exigências morais, como atesta a 
permanência de antigos tabus como o da virgindade. Ao contrário, 
quanto mais ela escapa da esfera privada da vida doméstica, tanto 
mais a sociedade burguesa lança sobre seus ombros o anátema do 
pecado, o sentimento de culpa diante do abandono do lar, dos filhos 
carentes, do marido extenuado pelas longas horas de trabalho. Todo 
um discurso moralista e filantrópico acena para ela, de vários pontos 
do social, com o perigo da prostituição e da perdição diante do menor 
deslize. (RAGO, 1985, p. 63) 

 

A maior inserção das mulheres de classes menos abastadas no 

mercado de trabalho agrário e industrial teria como consequência um modelo 

familiar com menos filhos. Subjugadas a um regime de trabalho exploratório, 

muitas vezes insalubre, sem direitos trabalhistas, com jornada de trabalho 

excessiva, serviço pesado e remuneração bem inferior à do homem, as 

mulheres tinham que cumprir com todas as obrigações domésticas, maternais, 

conjugais e ainda provar aos maridos que se comportavam honestamente fora 

de casa. No ambiente das fábricas enfrentavam muitos casos de assédio pelos 

patrões. As trabalhadoras eram muito julgadas por deixarem os filhos para 

garantir seu sustento, sofrendo pressões através da imprensa, da Igreja, da 

família e da sociedade em geral.  

O século XX trouxe também hábitos que alterariam a forma de homens e 

mulheres se relacionarem. Passou-se a valorizar os esportes, as vantagens do 

exercício físico tanto para a saúde como para a estética, modificando os ideais 

de beleza feminina para um corpo mais esbelto e magro, herdado do novo 

padrão europeu. Após a Primeira Guerra Mundial, Hollywood assume a frente 

na indústria cinematográfica (DEL PRIORE, 2006). Os romances e musicais 

tomam vida em histórias de relacionamentos caracterizadas por triângulos 

amorosos, mocinhos, vilões e finais felizes que se resumiam em casamentos. A 

figura da mulher aparecia como boa e má, sendo esta relacionada à 
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sensualidade, ao oposto do ideal de mulher inocente e delicada, assumiam as 

representações de mulher para casar e viver feliz, contra a ardilosa e sedutora: 

 

E assim, o cinema e seus subprodutos na forma de revistas, clubes 
de fãs e coleção de fotos, ajudavam a reforçar uma idéia de que 
existiam dois tipos de mulher: a boa e a má. A primeira, identificadas 
com o casamento e com a felicidade. A outra era para ―usar e jogar 
fora‖. (DEL PRIORE, 2006, p. 294) 

 

A fantasia acabava por aumentar a frustração no relacionamento 

conjugal. Os valores relacionados à pureza da mulher causavam-nas uma 

grande repressão quanto à própria sexualidade, onde, qualquer tipo de 

conhecimento sobre o assunto já era um motivo para se sentirem culpadas. Por 

parte dos homens mantinha-se o tabu de que não deveriam fazer com suas 

esposas o que realizavam com mulheres da rua. As paixões de livros e filmes 

não tinham espaço no relacionamento conjugal da família tradicional, o 

casamento era baseado na boa convivência e conivência, com a finalidade 

maior de mantê-lo para a vida toda. 

A partir da década de 30, a sociabilidade entre casais se intensifica, com 

maiores possibilidades de encontros e contatos físicos, o beijo popularizado 

nas telas de cinema, o carro que permitia mais privacidade e toda uma gama 

de interações antes consideradas imorais, mas ainda bem distantes da 

realidade do século XXI (DEL PRIORE, 2006). As revistas femininas, apesar de 

modernizadas, ainda doutrinavam a mulher ao papel de boa esposa e de dona 

de casa, ditando regras de comportamento também às solteiras, que deveriam 

portar-se de maneira respeitosa nos encontros com seus pretendentes. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as transformações sociais foram 

correndo atrás da evolução industrial, tecnológica e das mudanças do espaço 

urbano. Com o crescimento das cidades, aumenta-se a necessidade da mão 

de obra feminina em setores de comércio e negócios, atingindo todas as 

classes sociais. Sob muita luta, a mulher percorre um longo caminho nas 

décadas seguintes para conquistar seus direitos e garantir seu novo espaço na 

sociedade. Na subseção seguinte é apresentado um levantamento dos 

principais direitos adquiridos pelas mulheres no passar dos séculos. 
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2.2 A MULHER PERANTE A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

 

 

A aprovação do casamento civil no Brasil em 18901 representou um 

marco na independência da Igreja em relação ao matrimônio, no entanto, a 

sociedade e o Estado mantinham preceitos católicos quanto à dissolução do 

casamento, considerada imoral e apenas parcialmente amparada por lei. 

Surgia a regulamentação do divórcio, devidamente justificado, por adultério, 

atentado à vida, injúria grave, abandono do lar por mais de dois anos seguidos 

e nos casos de consentimento mútuo (para casamentos que tenham duração 

mínima de dois anos). Legalmente, permanecia o vínculo conjugal e não era 

possível novo casamento, mas, permitia-se a separação de corpos e cessava a 

comunhão de bens. Se a mulher fosse julgada inocente no processo de 

divórcio, teria direito à guarda dos filhos, ao suporte do marido no seu sustento 

se considerada pobre, e ainda poderia administrar o dote. Porém, caso fosse 

considerada culpada por um dos critérios de fundamento do divórcio, exceto o 

consentimento mútuo, além de perder todos seus direitos sobre a família 

(reservando-se o cuidado de filhos menores de três anos), ainda estaria sujeita 

a responder criminalmente caso continuasse utilizando o nome do marido. 

O mesmo decreto estabelecia uma idade mínima para o casamento em 

14 anos para a mulher e em 16 para o homem, condicionando-os à autorização 

do pai enquanto fossem menores de 21 anos. Tal medida resguardaria 

relativamente a infância e adolescência dos jovens da época, em especial da 

mulher que, ao casar, deveria ter vários filhos. Assim como já era exigido pela 

sociedade e pela família da noiva, o marido estava obrigado por lei ao sustento 

e defesa da esposa e dos filhos. O Decreto nº 181 de 1890 serviu de base ao 

primeiro Código Civil brasileiro. 

O Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, instituído em 1º de janeiro 

de 19162, regulamenta o casamento civil e não traz significativas 

transformações da situação da mulher no lar e perante a sociedade. Uma 

mudança positiva foi a alteração da idade permitida para o casamento em 16 

                                            
1 Decreto nº 181, de 24 de Janeiro de 1890. 

2 Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, revogada pela Lei nº 10.406, de 2002. 



21 
 

anos para a mulher e 18 ao homem. A forma de separação era o desquite, em 

substituição ao termo divórcio, mas mantendo-se as mesmas condições para 

abertura de processo. Ainda assim, a separação conjugal era muito mal vista 

pela Igreja e pela sociedade, principalmente para a mulher, onde o título de 

―desquitada‖ representava uma vergonha pública. 

 A inferioridade da mulher perante a figura do marido é facilmente 

identificada no Código Civil de 1916. As mulheres casadas eram consideradas 

relativamente incapazes, assim como os jovens acima de dezesseis e com 

menos de vinte e um anos. O marido era nomeado por lei o chefe da relação 

conjugal, sendo dessa forma, o representante legal da família e administrador 

dos bens da mulher. Possuía o direito de revogar o casamento em até dez dias 

caso a mulher já fosse ―deflorada‖, além de anular atos da esposa que não 

tivessem sido consentidos pelo mesmo. 

O pátrio poder sobre os filhos é reservado ao marido. Nas obrigações da 

mulher, esta assume o papel de auxiliar a família, dependendo de autorização 

formal do marido para exercer algum tipo de profissão e tomar decisões a 

respeito de bens e outros assuntos, podendo assumir a direção do lar apenas 

quando o marido estivesse ausente por mais de dois anos, ou fosse interditado. 

O valor à honra era superior, porém compreendido de maneira diferente 

dos dias de hoje. A mesma legislação de 1916, em seu artigo 1.548, garantia à 

mulher o direito de reparar sua honra exigindo do infrator um dote equivalente à 

condição da prejudicada, nas situações em que este não pudesse ou não 

quisesse reparar com o casamento. As ofensas referidas no artigo tratam de 

desvirginar menor, violentar ou aterrorizar por ameaças mulher considerada 

honesta, seduzir uma moça com promessas de casamento ou raptá-la. Fatos 

que, atualmente, são considerados crimes e que jamais poderiam ser 

reparados por uma união matrimonial, devido aos traumas psicológicos que 

causariam a uma mulher.  

O Estatuto da Mulher Casada de 19623 trouxe impactos significativos na 

independência legal da esposa perante o marido, suprimindo sua incapacidade 

relativa, passando ao posto de colaboradora do esposo, com igualdade de 

                                            
3 Lei nº 4.121 de 27 de agosto de 1962. 
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direitos e deveres e não necessitando mais de autorização do cônjuge para 

exercer atividade remunerada. 

Conquistando seu espaço social, a mulher não era mais obrigada 

legalmente a obedecer ao marido e recebia o amparo à sua independência 

financeira. Com a Lei do Divórcio em 19774, o casamento deixa de ser uma 

união indissolúvel e ambas as partes podem contrair novo matrimônio perante 

o Estado, acabando com a clandestinidade das uniões que já ocorriam antes 

do benefício da lei. 

Porém, até obterem essa autonomia em relação aos maridos, as 

mulheres passaram por uma longa trajetória em busca dessa equidade. Alguns 

marcos dos direitos adquiridos pela mulher foram responsáveis pelos efeitos 

causados nas legislações posteriores. Em 1932, as mulheres conseguem duas 

grandes conquistas que já faziam parte da luta dos movimentos feministas do 

início do século: a igualdade salarial definida pelo Decreto nº 21.417-A, 

vedando a diferenciação em relação aos homens, e o direito ao voto sem 

distinção de sexo, instituído pelo Código Eleitoral de 19325. 

No Decreto de 1932 que regulamentava as condições trabalhistas das 

mulheres, foi proibido que realizassem serviços perigosos, insalubres e outras 

atividades pesadas. Foi garantido às gestantes o direito de não serem 

demitidas exclusivamente por sua condição, o afastamento do trabalho nas 

quatro semanas anteriores e posteriores ao parto, desde que previamente 

notificado ao empregador, com auxílio remuneratório equivalente à metade do 

salário. Estava previsto descanso de duas semanas em caso de aborto não 

criminoso, com remuneração parcial, da mesma forma à da maternidade. 

Quanto à amamentação, foram concedidos períodos de descanso durante a 

jornada de trabalho às lactantes nos seis primeiros meses após o parto e a 

obrigatoriedade de lugar adequado para manter os lactentes em empresa com 

mais de 30 funcionárias acima de 16 anos.  

Seguindo as exigências convencionadas pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas pelo 

Decreto-lei nº 5.452, em 1943. O capítulo dedicado à proteção do trabalho da 

mulher engloba os direitos já adquiridos e dá outras providências. O direito de 

                                            
4 Lei nº 6.515 de 26 de dezembro de 1977. 
5  Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. 
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―descanso‖ após o parto é transformado em licença maternidade com 

remuneração integral e transfere-se a responsabilidade de pagamento à 

Previdência Social. Ainda assim, a garantia de novos direitos gerava mais 

custos às empresas, causando maior resistência à contratação de mulheres, 

especialmente as grávidas. Por isso, não é possível afirmar se as leis eram 

fielmente cumpridas pelo empregador, entretanto, no decorrer das décadas, 

foram acrescidos mais direitos à mulher, bem como maior fiscalização aos 

estabelecimentos para garantia da efetividade das normas.  

No âmbito criminal, o Código Penal de 18906 atribuía pena maior ao 

estupro de mulher honesta, mesmo não sendo mais virgem, do que em caso de 

mulher considerada ―pública‖ ou prostituta. Quanto ao adultério no casamento, 

a pena para a esposa era de prisão, já o marido só seria punido se mantivesse 

concubinato, corroborando assim, com a cultura social da permissibilidade ao 

homem em ter relações informais extraconjugais. Embora as relações 

extraconjugais já fossem julgadas como imorais perante a sociedade, a lei 

acompanhava a conduta social, na qual o adultério casual masculino era 

irrelevante e inerente ao homem, enquanto a mulher era educada para aceitar 

e ser fiel ao marido.  

Os crimes contra a mulher eram inúmeros, mas eram justificados muitas 

vezes motivados pela paixão ou forte emoção, principalmente nos casos de 

adultério por parte da mulher, pois a honra do homem valia mais que a vida da 

adúltera. Somente em 1940, com a promulgação do novo Código Penal de 

19407, que ainda encontra-se em vigor, o crime de adultério passou a ser sem 

distinção a homens e mulheres. Porém, infelizmente, mesmo com a criação de 

vários outros dispositivos legais, a prática de crimes considerados passionais 

ou de violência contra a mulher ainda não foi contida, é ilegal e imoral, mas 

reflete o patriarcalismo dos séculos anteriores.  

O direito penal passou a caminhar muito lentamente em relação às 

mudanças na sociedade, ao entrar o século XXI com o mesmo código de 

normas dos anos de 1940. Em uma realidade onde os relacionamentos fluem 

com naturalidade, iniciando e terminando antes de chegar ao casamento, além 

dos inúmeros divórcios, o crime de adultério ainda estava em vigor, com pena 

                                            
6 Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. 
7 Decreto nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 
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de detenção, até a revogação deste artigo em 20058. A expressão ―mulher 

honesta‖ permaneceu no Código Penal de 1940, referente aos crimes de rapto, 

atentado ao pudor e de posse sexual mediante fraude, havendo supressão total 

do termo apenas em 2005. Na alteração promovida por lei, o termo é 

substituído por ―alguém‖. Outra distinção que foi desfeita com esta lei refere-se 

à ―mulher virgem‖, mantendo-se apenas a idade mínima de 14 anos para o 

critério de vulnerabilidade quanto ao estupro. 

Atualmente, o Código Penal é formado por ―retalhos‖ de leis que se 

fizeram necessárias no decorrer das décadas, revogando, alterando e 

acrescentando artigos e incisos. O mesmo ocorreu com o Código Civil de 1916, 

antes de ter suas alterações consolidadas no modelo atual de 2002. Todos os 

direitos conquistados pelas mulheres são frutos de muita luta, histórias 

trágicas, pressão internacional e até mesmo interesses econômicos. Ademais, 

observa-se que a maior fonte do direito nesse caso são os costumes e a 

transformação dos valores morais da sociedade. Contudo, na prática, os 

desafios são grandes para a efetivação desses direitos e transformação de 

valores, como a questão da violência contra a mulher, a ser debatida em 

seguida. 

 

 

2.3 CENÁRIO ATUAL – IGUALDADES E DESIGUALDADES DE GÊNERO 

 

 

Atualmente o Brasil possui uma legislação que ampara os direitos da 

mulher e combate a violência de gênero. Entretanto, falta efetividade das leis 

de proteção à mulher, uma vez que os índices de violência e morte de 

mulheres permanecem altos. Como aponta Duarte (2003), mesmo com 

inúmeras conquistas das mulheres, permanecem ideais de desigualdade entre 

gêneros, predominando a superioridade do sexo oposto: 

 

Apesar de tantas conquistas nos inúmeros campos de conhecimento 
e da vida social, persistem nichos patriarcais de resistência. Basta 
que lembremos do salário inferior, da presença absurdamente 

                                            
8 Lei nº 11.106 de 28 de março de 2005, que altera o Decreto-lei nº 2.848 de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal). 
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desigual de mulheres em assembleias e em cargos de direção, e da 
ancestral violência que continua sendo praticada com a mesma 
covardia e abuso da força física. (DUARTE, 2003, p. 168) 

 

Problema este decorrente dos valores discriminatórios da sociedade, 

bem como pelo sentimento de impunidade presente em todas as classes 

envolvidas no processo. Levando a mais um obstáculo a ser superado: atingir a 

forma de relacionamento entre homens e mulheres no seio do lar, na 

intimidade, onde a sociedade não vê, mas julga. Esses valores e ideologias 

estão tão arraigados no coletivo que, ambas as partes, oprimido e opressor, 

sentem que estão cumprindo seu papel social. 

A manifestação excessiva desse poder patriarcal, pode ocorrer de 

diversas formas. A Lei Maria da Penha9 prevê, em seu capítulo II, as formas de 

violência contra a mulher, podendo ser física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral. A primeira visa garantir a integridade física da mulher, a psicológica trata 

de condutas que possam causar danos emocionais ou prejudicar a saúde 

psicológica da mulher. Já no caso da violência moral, que envolve calúnia, 

difamação ou injúria, é ainda mais difícil identificar onde teve início, assim 

como no caso da violência moral. Pois, a mulher muitas vezes é educada, ou 

teve esse modelo familiar, para respeitar o marido, no sentido de obediência, e 

a vê-lo na figura de um protetor, superior a ela. Por isso, humilhações, 

ameaças e xingamentos são tratados como brigas normais pela família, até 

que se tornem constantes e mais pesados. 

Embora seja aparentemente mais fácil de identificar a primeira forma de 

violência, no âmbito familiar, pode-se iniciar gradativamente e prosseguir por 

algum tempo, até que a mulher perceba que esteja sendo vítima de abuso. Na 

violência patrimonial, a mulher pode ser impedida de utilizar seus bens, 

documentos, ou recursos econômicos. E a violência sexual abrange vários 

tipos de condutas da vida íntima do casal, como por exemplo, a mulher ser 

forçada a praticar ato sexual com o marido contra a sua vontade, ou ser 

repreendida com alguma agressão leve. E também ser impedida ou forçada a 

utilizar métodos contraceptivos ou abortivos.  

                                            
9 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
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Mesmo após a criação da Lei Maria da Penha de 2006, para o combate 

da violência doméstica, as taxas de homicídio de mulheres no Brasil10, além de 

altas, mantêm-se em patamar crescente. De acordo com dados do ―Panorama 

da violência contra as mulheres no Brasil: indicadores nacionais e estaduais‖ 

(SENADO FEDERAL, 2018), as taxas de homicídio de mulheres referente ao 

ano de 2015 são acentuadas nos estados de Roraima, Mato Grosso, Goiás e 

Rondônia, com índices de 11,4, 7,4, 7,3 e 7,2, respectivamente, a cada cem mil 

mulheres. Como pode ser observado no gráfico a seguir, foram consideradas 

ainda, as diferenças entre mulheres brancas e pardas, evidenciando a 

predominância de maiores índices de violência em mulheres pretas ou pardas, 

na maior parte dos estados da federação. 

 

Gráfico 1 – Gráfico das taxas de homicídio de mulheres por estado no ano de 2015 

 

 Extraído de: SENADO FEDERAL, 2018, p. 10. 

 

O estudo indica que Roraima, estado da região norte com mais casos de 

violência contra a mulher (pelo menos 50% maior do que os outros estados), foi 

também o que menos utilizou o serviço de atendimento às vítimas de violência, 

através do Canal Ligue 180/SPM. De acordo com os dados da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SENADO FEDERAL, 2018), que desenvolve o 

serviço do canal de denúncias, Roraima apresentou, no ano de 2015, índice de 

                                            
10 Dados do documento ―Panorama da violência contra as mulheres no Brasil: indicadores 
nacionais e estaduais‖, emitido pelo Senado Federal em 2016, com edição n. 2 de 2018. 
Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-2018.pdf 
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22,1 registros (a cada cem mil), inferior à média nacional de 56,3, assim como 

nos demais estados da região norte – Amazonas (8,1), Tocantins (32,2), 

Amapá (35,7), Acre (40,4), Rondônia (48,1) e Pará (52,4), conforme gráfico a 

seguir. 

Com base nos números apresentados é possível inferir ao menos duas 

hipóteses em relação ao serviço de atendimento à vítima: a primeira seria 

quanto à carência de divulgação do programa às mais variadas camadas 

sociais, enquanto a segunda problemática seria a falta de credibilidade das 

mulheres quanto à efetividade do sistema. 

 

Gráfico 2 – Gráfico de registro de violência doméstica, a cada 100 mil mulheres, em 2015 

 

Extraído de: SENADO FEDERAL, 2018, p. 11. 

 

Pela complexidade de identificar e combater a violência doméstica, os 

casos acabam agravando-se e atingindo a consequência mais grave, com o 

assassinato da mulher pelo próprio marido, namorado, companheiro, ou seja, 

pela pessoa em quem depositou seus sentimentos e confiança. Na prática, a 

efetividade da lei não garante evitar o crime de homicídio contra a mulher, pois 

o Estado não é capaz de garantir a segurança da vítima dentro do lar. Além 

dos instrumentos legais insuficientes para manter o marido ou parceiro 

afastado da vítima, o que não ocorre, ou por anuência da mulher ou por coação 

do homem, há uma série de falhas em toda essa cadeia.  

Primeiramente, há o fato de que a mulher mais uma vez não consegue 

ser ouvida perante várias figuras de autoridade. Por exemplo, ao registrar a 
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denúncia em uma delegacia, muitas vezes é aconselhado à mulher que 

repense a decisão, para que não queira desistir da queixa ao acertar-se com o 

companheiro. Sendo que, ao ponderar o quanto essa mulher já não deve ter 

passado e repensado para tomar a coragem de denunciar a pessoa que um dia 

escolheu para se relacionar, qualquer desestímulo pode ser fatal. Ou então, ao 

reportar um flagrante de agressão doméstica, dificilmente uma viatura se dirige 

ao local, por falta de estrutura e logística, priorizando crimes considerados 

―mais graves‖. Por fim, quando se configura o crime, as penas acabam sendo 

brandas, à exceção do homicídio de mulher por conta de sua condição de 

gênero, que se tornou um agravante na gradação da pena desde 2015 

(feminicídio). 

Nos debates atuais a respeito dos direitos próprios das mulheres, 

listados por Funck (2014), incluem-se: a questão do aborto, ainda criminalizado 

na maioria dos casos na América Latina, enfrentando uma grande barreira 

conservadora; ações de saúde pública relacionadas à mulher, não apenas 

voltadas à maternidade, à mulher idosa, mas também à prevenção de doenças, 

incluindo o câncer; outra questão ainda mais subjetiva trata da diferença na 

divisão do trabalho doméstico não remunerado, na qual as mulheres 

dispendem mais que o dobro da carga horária em relação aos homens e 

sequer identificam essa discrepância (FUNCK, 2014). 

Na próxima seção, será comentado a respeito da importância do 

movimento feminista e sua trajetória para a conquista dos direitos das 

mulheres.  
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3 FEMINISMOS, COLONIALIDADE E OUTRAS PERSPECTIVAS 

 

 

A escritora inglesa Virginia Woolf (2014), ao conjecturar a respeito da 

relação entre mulher e ficção, no ensaio ―A room of one’s own”11, entende que, 

para exercer a arte da escrita, o que uma mulher precisa é de um sustento 

financeiro e de um teto só para si. O que hoje pode ser considerado 

absolutamente normal, em outras épocas poderia ser absurdo e inapropriado. 

Afinal, uma mulher do século XIX não necessitaria de seu próprio dinheiro, pois 

deveria ter um marido para prover o sustento da casa. Tampouco ter um local e 

um momento só para si, se a função da esposa era cuidar da casa dos filhos e, 

quanto mais filhos, melhor.  

Woolf (2014) utiliza um exemplo fictício para ilustrar a situação de uma 

mulher que desejasse ser escritora antes do século XIX. Ao ouvir um homem 

dizer que seria impossível uma mulher ter a genialidade de Shakespeare, a 

escritora reflete sobre como seria se o artista tivesse uma irmã tão ou mais 

talentosa, que desejasse seguir o mesmo caminho. Enquanto Shakespeare 

poderia frequentar a escola, ter uma boa educação, conseguir oportunidade de 

trabalho em um teatro e exercer sua arte da maneira que bem entendesse, a 

situação para a irmã, Judith, seria totalmente diferente:  

 

Enquanto isso, sua extraordinariamente bem-dotada irmã, 
suponhamos, permanecia em casa. Era tão audaciosa, tão 
imaginativa, tão ansiosa por ver o mundo quanto ele. Mas não foi 
mandada à escola. (...) Como ele, tinha uma predileção pelo teatro. 
Ficou à entrada de um; queria representar, disse. Os homens riram-
lhe no rosto. (...) – nenhuma mulher, disse ele, tinha qualquer 
possibilidade de ser atriz. E insinuou... vocês podem imaginar o quê. 
Ela não conseguiu obter nenhuma formação em seu ofício. (WOOLF, 
2014, p. 59) 

 

No final trágico da história, Judith é seduzida pelo empresário do irmão, 

engravidando e acaba cometendo suicídio – ―quem pode medir o fogo e a 

violência do coração do poeta quando capturado e enredado num corpo de 

mulher?‖ (WOOLF, 2014, p. 61). E assim, mulheres eram educadas para 

reprimir qualquer coisa que fugisse do papel a que eram designadas. Escrever 

                                            
11 WOOLF, Virginia. A room of one´s own (1928). Versão traduzida: Um teto todo seu 
(2014). 
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não era para mulher, pois ela era considerada intelectualmente inferior ao 

homem e era criada para ser assim, a ela ensinava-se apenas o necessário 

para cuidados com o lar. Por isso, são tão escassos os dados e as publicações 

de mulheres do século XIX até meados do século XX.  

O que permite o resgate do legado de escritoras de um século atrás e a 

releitura dessas obras sob uma nova perspectiva é a transformação dos 

valores morais da sociedade em que vivemos. Porém, a causa dessa nova 

realidade está atrelada às conquistas do movimento feminista que, além de não 

receber o devido reconhecimento por seu mérito, passou a ser visto de forma 

deturpada e preconceituosa. Por isso, é preciso recordar momentos marcantes 

do feminismo no Brasil, a fim de compreendê-lo enquanto processo 

transformador e reinseri-lo na história sob uma nova perspectiva, 

sobrescrevendo a visão depreciativa atual.  

Apesar de ser amplamente reproduzido de forma simples e limitada, o 

feminismo possui uma multiplicidade de sentidos, com diversas vertentes e 

aspectos históricos do passado e do presente, que devem ser considerados 

indissociáveis ao estudo do termo. Contudo, o feminismo tem por base o 

reconhecimento das diferenças entre homens e mulheres, contestando as 

relações de poder associadas ao sexo, reivindicando não apenas igualdade, 

mas direitos inerentes à mulher, desvinculados do referencial patriarcal, e a 

não discriminação entre gêneros. No livro O que é feminismo, Branca M. Alves 

e Jacqueline Pitanguy acrescentam ainda que o feminismo não se trata apenas 

de um movimento político:  

 

Entretanto, o feminismo não é apenas o movimento organizado, 
publicamente visível. Revela-se também na esfera doméstica, no 
trabalho, em todas as esferas em que mulheres buscam recriar as 
relações interpessoais sob um prisma onde o feminino não seja o 
menos, o desvalorizado. (ALVES e PITANGUY, 1981, p. 8) 

 

Assim, o feminismo busca romper as relações hierárquicas em 

quaisquer esferas que a mulher seja colocada em posição inferior por sua 

condição de gênero. No entanto, o exposto é meramente um prospecto geral 

do conceito de feminismo, o qual fundamenta os debates adiante. Os 

posicionamentos e o referencial de direitos dos grupos feministas variam 

conforme a ideologia, ou seja, não são universais. Por essa razão, decorrem 
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muitas divergências a respeito do que é e o que não é feminismo, além do 

preconceito em torno do termo. 

O movimento feminista é tipicamente classificado em três ondas por 

muitos estudiosos (DUARTE, 2003). A primeira onda é conhecida pela luta à 

educação e ao sufrágio da mulher, na transição dos séculos XIX e XX. A 

segunda foi marcada nas décadas de 1960 e 1970, reivindicando a conquista 

pela liberdade social da mulher. E a terceira, contemporânea e a mais 

heterogênea, que converge a luta do passado com os estudos atuais, 

emanando uma pluralidade de debates em torno do tema. Nesse sentido, 

Constância Lima Duarte (2003), em seu artigo Feminismo e Literatura no 

Brasil, lista quatro períodos de expressão do feminismo brasileiro, inicialmente 

latente, mas que corroboraram no caminho percorrido pelo movimento. 

O direito ao conhecimento assinala a primeira revolução das mulheres 

na sociedade brasileira do século XIX. Apesar de um ensino ainda muito 

deficitário, passa a ser permitido o ingresso feminino a escolas públicas, 

porém, predominava a educação particular voltada ao uso doméstico (DEL 

PRIORE, 2006). Aquelas que tiveram mais acesso à educação, com a 

possibilidade de ler, escrever e ensinar outras mulheres, foram capazes de 

fazer a diferença propagando o conhecimento.  

Tão difícil quanto uma mulher poder publicar na imprensa, seria atingir o 

público-alvo feminino, ainda minoria de leitores. Nísia Floresta (1810 – 1885) é 

uma das que ultrapassaram essa barreira e atingiram a imprensa popular, com 

publicações a respeito dos direitos das mulheres ao trabalho, à educação e à 

igualdade perante os homens, trazendo ideais feministas europeus, além da 

tradução livre e reinterpretação de obras estrangeiras a respeito dessa 

temática, contextualizando-as à realidade brasileira (DUARTE, 2003). 

Com maior número de publicações no Rio de Janeiro, então capital do 

Brasil, jornais como O sexo feminino, de Francisca Senhorinha da Mota Diniz 

(?-1910), passaram de centenas para mais de quatro mil publicações, atingindo 

como assinantes até mesmo a família imperial (DUARTE, 2003). 

Assim, o crescimento das mulheres na imprensa no último quarto do 

século XIX caracteriza o segundo momento do feminismo. Dentre publicações 

voltadas às mulheres sobre vida doméstica, culinária, moda, romances e 

outras, havia artigos que incentivavam a educação superior, o direito de 
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exercer uma profissão remunerada e também ao voto feminino (MUZART, 

2003). Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) conseguia trabalhar toda essa 

variedade temática nas colunas que escrevia em periódicos, tratando a respeito 

tanto de assuntos mais superficiais dirigidos a mulheres, quanto de 

reivindicações de direitos:  

 

Como Júlia Lopes de Almeida, muitas mulheres do século XIX 
manifestaram sua revolta e indignação por serem excluídas do 
cenário da vida pública brasileira; denúncias veementes contra o 
domínio e os preconceitos patriarcais eclodiram de vários pontos do 
País. Escritoras e intelectuais, em geral, inspiradas nos movimentos 
de emancipação feminina vindos da Europa, associaram-se para 
reivindicar os direitos que lhe foram usurpados, em especial o de 
participar ativamente ao lado dos homens do processo de 
independência do Brasil. (CASTANHEIRA, 2010, p. 5) 

  

Porém, as escritoras desses periódicos não se restringiam apenas à 

capital, essa onda atingia também capitais das regiões Sul e Nordeste do 

Brasil. Em contrapartida, a imprensa, dominada pelo poder masculino, não 

poupava esforços para alegar o quanto era impossível manter uma família, 

cuidar dos filhos e ter uma profissão. Era combatida a conduta de mulheres de 

classe média e alta de graduarem-se em universidades e exercerem suas 

carreiras. O trabalho restava no máximo, às mulheres pobres, empregadas das 

fábricas e prestadoras de serviços domésticos (DEL PRIORE, 2006). 

O século XX inicia com uma nova realidade social e, com mais 

reivindicações, o movimento feminista direta e indiretamente ganha mais força 

e inicia sua terceira fase de forma mais concreta. Além de melhores condições 

de trabalho às mulheres de classes menos favorecidas, brigava-se pela 

ampliação das possibilidades de profissões para mulheres, pois as mais 

instruídas restringiam-se a tutoras ou professoras, por não serem bem aceitas 

em outros campos. 

Por outro lado, surgiram também movimentos feministas anarquistas, 

que divergiam dos interesses em relação a outras classes. Diversas 

campanhas pelo sufrágio feminino eclodiram na década de 1920, que eram 

manifestadas através de passeatas, livros, jornais e revistas. Leolinda 

Figueiredo Daltro (1859-1935) foi um dos nomes que ―incomodou‖ muito a 

sociedade das primeiras décadas de 1900. Desquitada, ativista e participativa 

na política, fundou o Partido Republicano Feminino (PRF) em 1910 e, após 
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muitas reivindicações, conseguiu que um senador apresentasse o projeto de lei 

que tratava sobre o direito da mulher ao sufrágio, processo que não foi 

finalizado na época, por conta do combate político e social ao feminismo 

(DUARTE, 2003).  

Bertha Lutz (1894-1976) também utilizou desses meios para lutar pelos 

direitos da mulher e encabeçou as assinaturas do Manifesto feminista (ou 

Declaração dos direitos da mulher). Em 1927, o Rio Grande do Norte foi o 

primeiro estado brasileiro a conceder o voto às mulheres, elegendo em 1929 a 

primeira prefeita, feito inédito na América do Sul (DUARTE, 2003). A pressão 

aumenta e os movimentos se fortalecem em outros estados, mas a conquista 

do voto feminino só é obtida em 1932, no governo de Getúlio Vargas, sendo 

esse direito exercido somente a partir de 1945, por conta da suspensão das 

eleições pelo então presidente.  

Aos poucos a mulher foi conquistando maior liberdade e mais direitos na 

legislação, apesar da resistência e do preconceito da sociedade. As 

dificuldades enfrentadas pela mulher, especialmente no âmbito trabalhista, 

culminam no quarto ciclo do feminismo, na década de 1970. Novas pautas 

eram acrescentadas ao pleito do movimento feminista, como a questão da 

liberdade sexual e do aborto, em um cenário onde surgia a pílula 

anticoncepcional e debatia-se o direito da mulher ao próprio corpo. O 

movimento também se fortalecia em relação à situação política do país, na luta 

contra abusos de governos militares e a censura instaurada nesse período.  

Na imprensa, novos jornais e revistas voltados a mulheres, não aqueles 

com temas relacionados a estereótipos fúteis, mas quanto à situação política, 

social, trabalhista, racial e outros temas ainda considerados tabus na época 

circularam com grande repercussão. No meio literário ocorre um novo boom de 

escritoras que, a partir de então, começariam a romper as barreiras do cânone 

masculino, atingindo reconhecimento ainda em vida, adentrando as portas da 

Academia Brasileira de Letras, como Rachel de Queiroz (em 1977) e Nélida 

Piñon (em 1989), a qual se tornou a primeira mulher a presidir a academia no 

centenário da instituição. 

Em 1975, a ONU institui o Ano Internacional da Mulher, marcando o dia 

8 de março como Dia Internacional da Mulher, em homenagem à luta e às 

conquistas obtidas pelas mulheres desde o início do século, especialmente no 
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âmbito trabalhista (DUARTE, 2003). Entretanto, atualmente a data é 

rememorada com caráter comercial, incentivando homens a darem flores e 

mimos a mulheres ou por parte dos empregadores a funcionárias. A falta de 

conscientização e de conhecimento das condições históricas atreladas ao Dia 

Internacional da Mulher por ambos os sexos não apenas desconsidera o real 

sentido da data, como também reforça o estereótipo de ―sexo frágil‖ e de 

inferioridade, além da propagação de discursos sexistas e pejorativos do sexo 

masculino em relação à mulher. Por outro lado, o dia 8 de março é marcado 

por manifestações de mulheres no Brasil e em outros países, com foco na 

violência contra a mulher e descriminalização do aborto. 

No meio acadêmico, ao final da década de 1970, grupos de estudos 

foram organizados por universitárias e professoras, para análise e debate de 

questões concernentes à mulher, além de iniciar o processo de resgate de 

grandes nomes femininos da história (DUARTE, 2003). Essa inserção de 

mulheres do passado na literatura tem ocorrido de forma muito gradativa, visto 

que ainda não pode ser considerada efetivada, pois a grande maioria da 

população desconhece as escritoras do início do século passado. 

Mas a partir da revolução ocorrida nesse período e de conquistas como 

a independência da esposa em relação ao marido, garantida por lei na década 

de 1960, a mulher passa a ocupar um percentual maior de cadeiras nas 

universidades e a assumir cargos mais altos no meio profissional, com a 

garantia legal de indistinção salarial em relação ao sexo oposto.  

Apesar das grandes conquistas, garantia de direitos, maior igualdade 

entre os sexos e liberdade da mulher, o movimento feminista perdeu força com 

a inércia em relação ao apagamento histórico dos grandes nomes de mulheres 

que foram responsáveis por essas lutas. E ainda, de acordo com a visão de 

Duarte (2003, p. 151), a maior derrota do feminismo ―foi ter permitido que um 

forte preconceito isolasse a palavra, e não ter conseguido se impor como 

motivo de orgulho para a maioria das mulheres‖. No combate ao movimento, o 

―antifeminismo‖ fez prevalecer uma imagem contrária à feminilidade da mulher, 

criando uma hostilidade e até mesmo uma negação das próprias mulheres em 

relação ao feminismo.  

Uma vertente velada do antifeminismo se propaga como pós-feminismo. 

Aproveitando-se de uma geração nascida pós anos 70, que cresceu em uma 
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realidade onde as mulheres são consideradas plenamente independentes, 

trabalhadoras, estudantes, donas de si e de seus próprios corpos, o senso 

comum considera as reivindicações do movimento feminista, ultrapassadas e 

incoerentes. 

Baseando-se em manifestações extremistas, a imagem do feminismo, 

hoje, é relacionada à supremacia feminina, com ideias de que o feminismo 

seria o paralelo de machismo, antagonizando a relação entre homens e 

mulheres. A própria mídia corrobora com essa imagem, enfatizando 

manifestações de movimentos que se declaram feministas, mas que propagam 

ódio ao sexo oposto, difamam religiões que possuem valores morais atrelados 

à submissão da mulher, intensificam estereótipos de que a mulher feminista 

não pode ser feminina e de que deve ser contra a formação familiar tradicional. 

No conceito de pós-feminismo sintetizado na edição do Dicionário da 

Crítica Feminista (2005), por Ana Gabriela Macedo e Ana Luísa Amaral, essa 

linha antifeminista é definida como ―contra-feminismo‖, que considera que as 

demandas provindas do feminismo foram atendidas e não condizem mais com 

a realidade das mulheres dos dias atuais. Considerada uma representante 

deste segmento, Camille Paglia, rotulada como ―ex-feminista‖, foi uma grande 

ativista do feminismo dos anos 70, porém a partir da década de 1990, passou a 

rever determinadas condutas feministas, defendendo uma nova forma de 

feminismo. Em suas obras mais famosas Personas Sexuais (1990) e Sexo, 

Arte e Cultura Americana (1992), debate a respeito de sexualidade e dos 

papéis do homem e da mulher, fazendo duras críticas à linha feminista 

ortodoxa.  

Algumas das críticas de Paglia ao feminismo são de que o ponto 

máximo de realização da mulher seria a carreira profissional, recriminando 

aquelas que optassem por dedicarem-se à família (marido e filhos). Ou ainda, 

de que essa ideologia estaria anulando a masculinidade dos homens e 

destruindo o papel deles nas relações sociais, reduzindo-os ao papel de filhos 

– ―a mulher e a natureza estão sempre prontas para reduzir o homem a menino 

e bebê‖ (PAGLIA, 1993, p. 37). O feminismo passaria assim, de oprimido a 

opressor, com a negação às características da natureza do homem, como a 

força e a sexualidade. Para Paglia, ―o feminismo excedeu sua missão, a busca 

de igualdade política para as mulheres, e acabou rejeitando a contingência, ou 
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seja, a limitação humana pela natureza ou pelo destino‖ (PAGLIA, 1993, p. 13). 

Outro sentido de pós-feminismo (MACEDO e AMARAL, 2005), porém 

questionável, estaria relacionado ao discurso pós-modernista de desconstrução 

de gêneros. 

Por outro lado, uma linha mais aceitável do pós-feminismo consistiria na 

defesa das conquistas femininas do passado e na reformulação dos objetivos 

atuais, a fim de consolidar novas lutas, fortalecendo as conquistas da mulher 

na sociedade. Assim, o pós-feminismo representaria justamente a pluralidade 

de ideologias relacionadas ao feminismo, desenvolvidas do passado à 

atualidade e em constantes transformações, que não caberiam mais restringir-

se apenas ao termo do qual originaram, conforme concluem as autoras:  

 

O conceito de pós-feminismo poderá assim traduzir a existência hoje 
de uma multiplicidade de feminismos, ou de um feminismo ―plural‖, 
que reconhece o factor da diferença como uma recusa da hegemonia 
de um tipo de feminismo sobre outro, sem contudo pretender fazer 
tabula rasa das batalhas ganhas, nem reificar ou ―fetichizar‖ o próprio 
conceito de diferença. (MACEDO e AMARAL, 2005, p. 154) 

 

Considerando a concepção de feminismo reducionista e limitada, Judith 

Butler, em sua obra Problema de Gênero: Feminismo e a Subversão da 

Identidade, abre a década de 1990 propondo a desconstrução da identidade 

relacionada à mulher, com base no pós-estruturalismo de Foucault. Uma de 

suas críticas ao movimento feminista refere-se não apenas à falta de 

multiplicidade de representação da mulher, mas também à exclusão ao 

feminino enquanto gênero. Para Butler (2010), a problematização de gênero 

não seria definida pelas características biológicas do indivíduo (o sexo), mas 

pelas relações de poder que separam o masculino e feminino. Pois, se o 

gênero é culturalmente definido, é também determinado pelo conjunto de 

regras sociais, não havendo a possibilidade de escolha ou de transformação, 

logo: 

 

Quando a ―cultura‖ relevante que ―constrói‖ o gênero é compreendida 
nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que 
o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a 
biologia é o destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se 
torna o destino. (BUTLER, 2010, p. 26) 
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Essas construções sociais do gênero determinam o conjunto de modos 

relacionados à feminilidade e masculinidade, que são regidas pela 

heterossexualidade. O predomínio da heteronormatividade recebe o caráter de 

princípio natural e universal a ser seguido por todos, o qual poderia ser 

rompido, de acordo com Butler (2010), através da desconstrução paródica das 

identidades definidas pelas dicotomias sexo/gênero e homem/mulher. As 

maiores críticas ao trabalho de Butler são de que o feminismo deixaria de ser 

um movimento relacionado às mulheres e cairia na exclusão destas. 

Por parte dos mais conservadores, critica-se a negação ao sexo 

biológico e a Teoria Queer, que defende os gêneros sexuais considerados 

marginais na sociedade, ou seja, todo aquele fora do padrão homem/masculino 

e mulher/feminina, como no caso de homossexuais, transexuais, travestis e 

quaisquer outras formas de representação. 

Apesar dessas múltiplas ideologias, ainda são reproduzidas, através do 

discurso, ideologias que transmitem as relações de poder predominantemente 

patriarcais, assim como ocorre com as representações de gênero. Homens e 

mulheres são repreendidos desde a infância, através do discurso, a se 

portarem de acordo com o gênero que lhes cabem. Os discursos midiáticos e 

publicitários também se aproveitam dessas relações como recurso atrativo. A 

dominação do homem sobre a mulher está quase sempre presente, mesmo 

que subjetivamente, em propagandas, músicas, enredos de novelas, livros, etc. 

Porém, por ser tão trivial, passa despercebida em um olhar mais superficial. 

Funck (2014) exemplifica uma forma de rompimento desse ciclo discursivo que 

se propaga ao longo de várias décadas: 

 

O foco na representação discursiva de gênero é, portanto, um grande 
desafio para os feminismos, desafio que a crítica literária feminista 
vem enfrentando desde seu surgimento na década de 1970, quando 
passou a questionar a forma como as mulheres vinham sendo 
tradicionalmente representadas na literatura. (FUNCK, 2014, p. 30) 

 

Identificar e questionar essas práticas são os primeiros passos para 

modificar esses discursos e as respectivas ideologias que os atravessam. A 

crítica literária feminista desenvolve-se como um mecanismo para rever essas 

representações, sem deixar de considerar as condições histórico-culturais de 

construção dessas imagens. A transformação dos valores e dos discursos 
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preexistentes no inconsciente coletivo em relação à mulher é a base dos 

feminismos, porém é um processo longo e que enfrenta muita resistência 

devido aos preconceitos existentes e à moral perpetuada por séculos, tanto no 

homem quanto na mulher. Esses valores e preconceitos são reproduzidos 

através do discurso, e a crítica feminista e pós-colonial examina e questiona 

esses discursos. Assim, além do estudo a respeito da participação e 

representação da mulher na história da literatura brasileira, seguem-se os 

debates quanto à crítica literária feminista, crítica pós-colonialista, feminismo 

decolonial e evolução da moral. 

 

 

3.1 A MULHER E A HISTÓRIA DA LITERATURA NO BRASIL 

 

 

Os estudos a respeito da mulher na literatura são relativamente 

recentes, pois foram intensificados apenas nas três últimas décadas e ainda 

não foram suficientes para incluir essas autoras na história geral da literatura, 

até então dominada pelo cânone masculino. Pode-se atribuir esse resgate 

histórico à inserção da mulher nas mais diversas áreas de conhecimento, 

defendida pelos movimentos feministas que ganharam força no decorrer do 

século XX, especialmente nas décadas de 60 e 70, corroborando com a 

garantia de direitos à mulher e a concretização de novos valores morais 

perante a sociedade. 

Constância Lima Duarte (1990), em meados da década de 1980, quando 

os estudos em torno da literatura feminina ainda estavam iniciando, levanta 

alguns questionamentos-chave a se fazer quanto à relação entre mulher e 

literatura: quem foram as primeiras escritoras brasileiras, sobre o que 

escreviam, quais as dificuldades enfrentadas e com base em quais 

estereótipos eram formadas as personagens femininas. Debate-se ainda, se a 

condição feminina seria suficiente para definir uma literatura própria às 

mulheres, com características e regularidades específicas. Não basta a 

recuperação do legado literário feminino, a tendência a seguir é a reconstrução 

da imagem da mulher, criada a partir do referencial oposto: 
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Mas o caminho deve ser esse mesmo. Para quem tanto tempo esteve 
ausente como sujeito da história, reduzida a uma inferioridade 
calcada na sua constituição biológica, à mercê de ideologias que a 
colocavam como um segundo sexo e da indústria cultural masculina 
que se encarregou da construção e quase cristalização das imagens 
do feminino, não é fácil recuperar o tempo e reconstruir essa 
identidade. (DUARTE, 1990, p. 18) 

 

Todavia, Duarte (1990) adverte que não reconhecer as diferenças e 

particularidades ao categorizar uma literatura feminina, incorre-se no risco de 

reafirmar estereótipos e até mesmo criar uma nova forma de discriminação. O 

resgate histórico de escritoras brasileiras do passado deve ser feito com uma 

ampla compreensão das condições que constituíram as obras e suas criadoras. 

As mulheres recebiam uma educação mais limitada em relação aos homens, 

isso quando tinham acesso, e suas obrigações domésticas e familiares não 

permitiam que sobrasse tempo suficiente para se dedicarem à leitura e à 

literatura. Para uma análise e comparação justa, é necessário olvidar-se de 

preconceitos relacionados à inferioridade feminina, proveniente de referenciais 

exclusivamente masculinos. 

Apesar de ser um campo de investigação que vem sido bem explorado, 

o estudo está longe de ser considerado esgotado, pois ainda não atingiu o 

coletivo social e tampouco o cânone da literatura brasileira, no qual prevalecem 

os mesmos autores reconhecidos durante todo o século passado. Por outro 

lado, o resgate a essas escritoras não significa menosprezar aqueles que 

foram consagrados. Zahidé Lupinacci Muzart (1995) debate a questão do 

cânone, que pode ser abordada a respeito de qualquer período histórico, 

quanto às mais diversas minorias, equivalente à relação entre colonizador e 

colonizado, pois prevalece a história contada por quem detém o poder em 

determinado grupo social. 

No tocante à literatura brasileira, Muzart (1995) levanta hipóteses para 

compreender por que somente determinados autores são estudados, 

analisados e transmitidos às gerações seguintes. Esse cânone é sustentado e 

mantido por grupos de poder, como as grandes Universidades do país, que 

trabalham apenas os mesmos escritores nas ementas de ensino e nos 

vestibulares, propagando-os como se fossem os únicos e essenciais ao 

conhecimento. Assim como os jornais mais influentes, que dificilmente abrem 

caminho a escritores desconhecidos. A mulher tem ainda menos espaço no 
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cânone, pois a lacuna de nomes femininos na história da literatura apenas 

alimentou o mito da inferioridade da mulher.  

São muitos os fatores que influenciam o cânone, além do período 

histórico já mencionado, o local, as classes sociais, as ideologias e gêneros 

dominantes, entre outros, que podem ser exaltados ou ignorados de acordo 

com as transformações desses aspectos. Muzart (1995) observa que, 

geralmente, o popular é excluído do cânone, valorizando-se o erudito, à 

exceção do exemplo da mulher na literatura do século XIX. As escritoras do 

Romantismo brasileiro foram simplesmente excluídas de toda a história da 

literatura, ainda que tivessem trabalhos superiores em qualidade e quantidade 

ao de alguns literatos reconhecidos.  

Apenas na contemporaneidade as mulheres passaram a ser 

consagradas, a exemplo de Rachel de Queiroz (1910-2003), a primeira mulher 

a ingressar na Academia Brasileira de Letras12, em 1977, quase um século 

após a fundação da organização (1897). A história dessa entidade referencial 

da literatura fundamenta o cânone masculino brasileiro. A escritora Júlia Lopes 

de Almeida, louvável em sua geração, fez parte das reuniões de fundação da 

ABL e da primeira listagem dos imortais, mas teve seu nome excluído da lista 

final pela simples condição de ser mulher e foi ―substituída‖ pelo marido, o 

poeta Filinto de Almeida.  

Em 1930, a primeira candidatura feminina oficial à Academia, Amélia 

Beviláqua (1860-1946), foi rejeitada devido ao entendimento de que o 

regimento interno preveria apenas homens. Dinah Silveira Queiroz (1911-1982) 

também teve sua candidatura negada em 1971, mas sua luta culminou na 

alteração do regimento, resultando na aprovação da primeira mulher na 

academia, como já citado, bem como na eleição de Dinah em 1980 com sua 

nova candidatura. Na mesma década, foi aceito o ingresso de Lygia Fagundes 

Telles (1985) e Nélida Piñon (1989). Um longo hiato da eleição de mulheres 

para a academia foi rompido em 2001 com Zélia Gattai, seguida por Ana Maria 

Machado, em 2003, Cleonice Berardinelli, em 2009, e Rosiska Darcy de 

Oliveira, em 2013. 

                                            
12 Informações sobre membros da Academia Brasileira de Letras: 
http://www.academia.org.br/academicos/membros (Acessado em 10 set. 2018) 
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A proporção de mulheres inscritas na Academia Brasileira de Letras 

ainda é desrazoável em relação a homens. E mais um ponto que merece 

atenção é de que ainda não há mulheres negras na Academia. Em 2018 houve 

a inscrição da escritora Conceição Evaristo, para ocupar a cadeira de número 7 

da ABL. Maria da Conceição Evaristo de Brito, nascida em 1946, em uma 

comunidade de Minas Gerais, fez da literatura um meio para expor e combater 

o racismo, militando também quanto à luta da mulher em sociedade 

(MACHADO, 2010). De origem humilde, Conceição Evaristo rompeu barreiras 

sociais e o preconceito racial, é mestra em Literatura Brasileira (PUC-Rio) e 

doutora em Literatura Comparada (Universidade Federal Fluminense). 

A formalização da candidatura da escritora à ABL originou uma grande 

movimentação nas redes sociais em apoio a Evaristo. Foi criada uma petição 

online, que contou com mais de 20 mil assinaturas, e uma massiva campanha 

popular propagou a hashtag #ConceicaoEvaristonaABL13, contando com 

suporte internacional. Contudo, as expectativas pela primeira representante 

literata negra na Academia foram frustradas com a eleição de Cacá Diegues. O 

maior agravante foi de que Conceição Evaristo recebeu apenas um voto, 

restando claro o desprestígio da Academia não apenas ao legado da escritora, 

mas por toda a sua representação perante as lutas dos movimentos feminista e 

negro.  

Mas não apenas as mulheres foram marginalizadas pela literatura, 

escritores com trabalhos de qualidade não entraram para a Academia Brasileira 

de Letras por fatores alheios a suas obras, como preconceito racial, classe 

econômica, mas principalmente, por falta de relações sociais. Fazer parte dos 

grupos de elite era e ainda é fundamental para não cair no esquecimento. 

Logicamente, isso seria um agravante às mulheres, pois a sociedade do século 

XIX não permitiria que elas mantivessem um bom relacionamento interpessoal 

nas rodas de literatos (MUZART, 1995). Não obstante, a escritora Júlia Lopes 

de Almeida, juntamente com seu esposo, o poeta Filinto de Almeida, 

mantinham bons contatos com o meio literário, organizando reuniões e saraus 

em sua própria residência. Júlia Lopes manteve-se com grande respeito nessa 

                                            
13 Abaixo-assinado em favor do ingresso de Conceição Evaristo na ABL: 
https://www.change.org/p/queremos-concei%C3%A7%C3%A3o-evaristo-na-academia-
brasileira-de-letras (Acessado em 16 nov. 2018) 
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elite, mas não obteve reconhecimento de seu legado por seus 

contemporâneos, autores dos compêndios de História da Literatura no Brasil, 

como José Veríssimo e Sílvio Romero. 

O fator referente a estilo literário também apresenta sua relevância no 

reconhecimento das autoras do século XIX e na transição para o século XX. 

Muzart (1995) aponta que se abria certo espaço a poetisas e menos a 

romancistas e teatrólogas. Talvez porque a poesia, seguindo a escola 

romântica em voga no período, se encaixaria melhor ao padrão feminino 

imposto pela sociedade, desde que não fosse considerada de baixo nível, 

erótica ou de humor. Para manter-se ao menos tolerada abaixo do cânone, a 

mulher, buscando aceitação como escritora, poderia manter particularidades 

femininas, ainda que inconscientemente.  

Nos prefácios as escritoras poderiam expressar algum tipo de contato 

com o leitor, para isso utilizavam de sutilezas e regularidades como exaltação 

da beleza e comparações com flores, transmitindo uma excessiva modéstia 

feminina (MUZART, 1990). Contudo, não apenas frivolidades e floreios 

escreviam, a historiografia das escritoras revela que havia preocupação com 

temas sociais, como questões abolicionistas e quanto à posição da mulher na 

sociedade. Nas próprias metáforas com flores, com a natureza ou outro 

assunto aparentemente ingênuo, havia a crítica da condição da mulher, do 

confinamento no lar, da submissão ao marido, da limitação à educação e da 

cultura da sociedade em que viviam. 

Os periódicos tiveram um papel importante na literatura feminina do final 

do século XIX e início do século XX, pois através deles eram publicadas as 

mais diversas obras de autoria feminina, desde pequenas crônicas a romances 

divididos em capítulos. Era também um meio de expressar ideais feministas, 

especialmente em jornais dirigidos por mulheres pioneiras do movimento. A 

comunicação não era unilateral, através das seções de cartas dos leitores, 

circunscreviam o pensamento de mulheres entre diversas regiões do Brasil, 

que podiam aproveitar do anonimato para expressarem suas opiniões e 

debaterem ideias, preservando suas imagens. Essa forma de integração teria 

sido fundamental para a conscientização da luta por direitos e para a busca de 

uma transformação social. Em seu artigo a respeito da imprensa feminina no 

século XIX, Muzart (2003) conclui que: 
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Esses periódicos foram avançados: defenderam os escravos, 
pregaram o direito ao voto, a igualdade diante da lei, o direito às 
profissões liberais, o pacifismo... E teceram uma imensa rede de 
mulheres brasileiras, e algumas portuguesas ou latino-americanas, 
cuja troca de idéias e de informações foi fundamental para que hoje 
estivéssemos aqui discutindo periódicos feministas no Brasil. (2003, 
p. 232) 

 

As publicações femininas de causas ativistas visavam a conquista de 

direitos para a mulher, como o acesso à educação formal e não mais 

direcionada essencialmente aos cuidados com os filhos e o marido, mas ao 

preparo para o mercado profissional e consequente direito de exercer uma 

profissão. E é justamente, segundo Muzart (2003), a necessidade de garantia 

de direitos pelas mulheres a maior motivação para a utilização desse meio de 

comunicação. Mais um exemplo do que se reivindicava nos textos, era a 

participação das mulheres na vida política, como a garantia ao voto, conquista 

que só foi alcançada em 1932 e considerada um dos primeiros destaques do 

movimento feminista no país. 

Em 1833, a professora Maria Josefa Barreto do Rio Grande do Sul funda 

o jornal conhecido como Belona (forma simplificada do nome Belona Irada 

contra os Sectários de Momo), considerado o primeiro editorial de uma mulher 

no Brasil. Apesar de revolucionária, pois Maria Josefa já havia fundado uma 

escola mista antes do jornal, seu nome não ficou relacionado com a imprensa 

feminista, devido às fortes opiniões políticas e ideologias do periódico. O 

posicionamento político com a abordagem contra os Farrapos e pró Partido 

Caramuru acabou se sobrepondo à importância do pioneirismo de uma mulher 

fundar um jornal e tratar a respeito de um assunto que não cabia a elas.  

No entanto, o marco da imprensa feminista no Brasil teria sido com a 

jornalista argentina Juana Paula Manso que lançou como chefe de editorial em 

1852 o Jornal das Senhoras. Ainda que o movimento feminista estivesse dando 

seus primeiros passos, Juana não se denominava como tal, mas teve uma 

conduta relevante ao assumir seu próprio editorial juntamente com uma equipe 

de mulheres. O periódico tratava de assuntos diversos, dirigindo às mulheres 

não mais apenas temas fúteis como moda, beleza e assuntos domésticos, mas 

um viés crítico. A jornalista prezava pela educação às mulheres e não poupou 



44 
 

esforços para transmitir conhecimento e propagar sua mensagem por meio de 

suas publicações, influenciando e abrindo caminho a novas escritoras. 

Assim, a partir da segunda metade do século XIX, eclodiram periódicos 

escritos por mulheres com reivindicações de diversas ordens. Contudo, a 

grande maioria desses jornais acabavam encerrando por falta de recursos, não 

recebiam apoio suficiente para se manterem, por conta da difícil aceitação da 

sociedade da época. Por outro lado, entrando no século XX, os grandes 

editoriais se abriam a publicações femininas, ainda que as limitassem a 

escrever dentro dos padrões de comportamento determinado às mulheres. 

Muzart (2003) constata que as mulheres mais revolucionárias foram mais 

rapidamente apagadas da historiografia, enquanto as aquelas que não 

incomodavam a sociedade conseguiam obter reconhecimento em seu tempo: 

 
Na verdade, o esquecimento de escritoras do século XIX é um 
esquecimento político. Pois não só porque mulheres escritoras são 
esquecidas; são esquecidas sobretudo as mais atuantes, as 
feministas, em uma palavra. Posso adiantar, das brasileiras, Josefina 
Álvares de Azevedo, Ana Aurora do Amaral Lisboa, Ildefonsa Laura 
César e Maria Firmina dos Reis foram bastante atuantes. Das que 
foram louvadas em sua época há um exemplo marcante: Júlia Lopes 
de Almeida, a Dona Júlia. Mulher de vida impecável, para quem a 
literatura ficava em segundo plano depois do atendimento ao marido 
e aos filhos, a casa, o jardim, foi muitíssimo respeitada e louvada em 
sua época. Todos a elogiavam como modelo de mãe, em primeiro 
lugar. Não foi uma feminista militante, embora em sua obra, nas 
entrelinhas, haja muita idéia ‗forte‘ escondida. Mas concluindo essa 
digressão: as senhoras foram louvadas, tiveram grande apoio da 
crítica masculina em sua época. (MUZART, 2003, p. 227) 

  

Júlia Lopes de Almeida participou de publicações em periódicos durante 

quase toda sua vida, edificou sua carreira através desses, com a publicação de 

vários romances em grandes editorais como O País, onde manteve sua coluna 

de maior destaque intitulada Dois dedos de prosa. Ao longo do tempo, Júlia 

aproveitou o espaço não apenas para crônicas e romances, mas também para 

assuntos destinados ao público em geral, como atualidades, questões políticas 

e sociais. Porém, antes de garantir respeito e confiança para suas publicações, 

D. Júlia precisou limitar-se a escrever uma coluna sobre moda no mesmo 

jornal, utilizando-se do pseudônimo de Ecila Worms (TAMBA, 2015), além de 

manuais de conduta a noivas e esposas, publicados em forma de artigos em 

outros jornais e revistas durante alguns anos. 
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O uso de pseudônimos era uma prática bem comum, especialmente às 

mulheres, na tentativa de obter alguma tolerância perante a crítica literária. 

Fosse para manter o anonimato ou até mesmo para ocultar o sujeito feminino 

por trás das linhas, as escritoras assinavam seus textos com nomes 

masculinos ou de gênero indistinguível. Para a sociedade de até um século 

atrás, não era papel de mulher exercer o ofício da escrita, principalmente se 

fosse com o intuito de contestar sua posição social. Esconder seu próprio nome 

era uma forma de preservar-se, evitar o julgamento da sociedade e as duras 

críticas que eram feitas ao material produzido por mulheres. Os pseudônimos 

ganharam força na Europa dos séculos XVIII e XIX, com grandes obras 

produzidas por mulheres como Amantine Dupin, sob o pseudônimo de George 

Sand, Mary Ann Evans, conhecida como George Eliot e o caso de Jane Austen 

que não assinava o nome em seus romances, apenas fazia menção que eram 

escritos por uma mulher. 

Os pseudônimos não ficaram enterrados apenas em um passado de 

muita repressão a mulheres. Na sociedade contemporânea, há casos de 

autoras que não revelaram o nome em suas obras por recomendação de 

editoras, a fim de que tivessem melhor aceitação tanto pelo público feminino 

quanto masculino, como ocorreu com Joanne Rowling, autora mundialmente 

conhecida pelos livros da saga Harry Potter, assina como J. K. Rowling. A 

mesma escritora posteriormente fez uso de pseudônimo masculino para lançar 

um livro de estilo diverso ao qual se tornou reconhecida, mantendo anonimato 

e na tentativa de livrar-se da expectativa e do prejulgamento da obra em torno 

de seu nome. Arriscar novas áreas de conhecimento é mais um exemplo de 

utilização de nomes diversos que famosos autores utilizaram no decorrer do 

século. 

Atualmente, no Brasil, o trabalho de valorização de escritoras ocorre 

principalmente em grupos de estudo no meio acadêmico. Considerando as 

dificuldades de publicação, divulgação e distribuição de obras de autoria 

feminina em toda a cadeia editorial, foi organizado um grupo na rede social 

Facebook, a fim de reunir e fazer contato entre escritoras de todas as partes do 

país. O movimento Mulherio das Letras foi uma iniciativa da escritora Maria 

Valéria Rezende, atingiu mais de cinco mil participantes em algumas semanas, 

culminando no evento Encontro Nacional do Mulherio das Letras 2017 João 
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Pessoa, PB (OLIVEIRA, 2018). O encontro resultou na primeira coletânea de 

poesias do Mulherio e expandiu ao Mulherio das Letras na Europa, com 

primeiro encontro realizado em 2017, em Paris.  

Observa-se que, gradualmente, tem sido realizado o resgate histórico de 

mulheres na literatura, assim como uma maior valorização da literatura 

feminina contemporânea. Apesar de uma grande resistência na inserção de 

novos nomes ao cânone literário ou até mesmo nas ementas de literatura 

desde o nível médio ao nível superior, é preciso romper paradigmas e 

preconceitos associados à escrita da mulher. Como parte desse processo, 

deve-se rever sob outros aspectos, como a mulher tem sido descrita no 

discurso literário, a fim de questionar esses papéis. Essa é uma das propostas 

da crítica literária feminista, conforme o debate a seguir. 

 

 

3.2 A CRÍTICA LITERÁRIA FEMINISTA 

 

 

A crítica literária tradicional do século XX não foi somente um dos 

maiores pesadelos das escritoras, como também a maior antagonista para o 

desaparecimento dos nomes de grandes autoras na história da literatura tal 

qual é contada e repassada nos livros e nas salas de aula. Não bastasse ser 

um campo dominado por homens, especialmente até metade do século XIX, a 

crítica literária traduzia os preconceitos contra a mulher e os valores morais da 

época. A crítica literária pode ser considerada um dos fatores primordiais para 

o apagamento histórico de grandes escritoras, pois, se estas não eram 

relevantes aos críticos que pertenciam ao cânone literário, também não teriam 

mérito para perpetuarem na história da literatura. 

Nos clássicos manuais de história crítica da literatura brasileira de Sílvio 

Romero (1851-1914) e José Veríssimo (1857-1916) ou na crítica de Araripe 

Júnior (1848-1911) não aparecem nomes de literatas contemporâneas a eles, 

como Nísia Floresta (1810-1885), Narcisa Amália (1852-1924) e Júlia Lopes de 

Almeida (1862-1934). Ao buscar a crítica de alguns desses honoráveis 

escritores, é explícito o incômodo em ter que trabalhar com um texto escrito por 
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uma mulher e ainda mais grave, dar algum crédito ou reconhecimento de valor 

do trabalho delas. Duarte (1990) exemplifica essa situação: 

 

E como estes críticos – os donos da verdade literária – viam um texto 
de mulher? Não deixa de ser interessante uma pesquisa neste 
sentido para observar a recorrência de algumas posições. Atribuíam à 
mulher que escrevia, com raras exceções, um estatuto inferior frente 
a um escritor; revelam também freqüentemente seu constrangimento 
em fazer crítica de textos femininos, tal o ineditismo da situação. José 
Veríssimo chega a lamentar que a língua portuguesa não seja como a 
francesa que não possui feminino para as palavras autor e escritor. 
Os críticos franceses, na sua opinião, seriam portadores de 
"inapreciável vantagem" porque estariam "desobrigados das 
cortesias" que as convenções sociais impunham no tratamento a uma 
mulher. (8, vol. 3, p.134 e 135) (DUARTE, 1990, p. 19) 

 

Não obstante, algumas escritoras obtiveram o devido mérito no decorrer 

de suas carreiras, foram reconhecidas até mesmo pelo cânone masculino, 

mas, ainda assim, até meados do século XX as escritoras foram 

completamente ignoradas da historiografia literária. Júlia Lopes de Almeida 

viveu entre os maiores literatos de sua época, incluindo José Veríssimo, com o 

qual trabalhou na mesma redação de jornais e, ao contrário da opinião 

supracitada, produziu críticas positivas à escritora. Júlia fora mencionada na 

série de Estudos da Literatura Brasileira do autor, mas suprimida do rol de 

escritores em destaque da época, que foram eternizados no compêndio de 

História da Literatura de Veríssimo:  

 

A resistência foi a tônica dessas pioneiras e houve escritoras 
brasileiras com um número considerável de livros publicados, embora 
ausentes das Histórias da Literatura. Um bom exemplo é o da já 
citada Júlia Lopes de Almeida que, até os anos 60, somente foi 
contemplada por Lúcia Miguel-Pereira em Prosa de ficção: de 1870 a 
1920. Atualmente, a escritora está sendo reavaliada pelos estudos 
acadêmicos e conta-se já um número considerável de dissertações e 
teses que estudam sua obra e atuação. 
Todo esse movimento de resgate, de renascimento de mulheres 
escritoras, no Brasil, é consequência dos estudos na linha de 
pesquisa ―Mulher e literatura‖, herdeira direta dos estudos feministas 
que se desenvolveram sobretudo nos Estados Unidos muito mais do 
que em qualquer outro país e à tendência de uma crítica feminista 
interessada no estabelecimento de uma tradição literária escrita por 
mulheres: uma literatura própria. (MUZART, 2008, p. 297) 

 

Em um período em que os livros não eram tão acessíveis, a crítica 

literária era crucial para definir o rumo da carreira de um escritor, uma vez que 

poderia elevá-lo a um patamar canônico ou relegá-lo a preconceito e 
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insucesso. Baseando-se no poder daquele que faz a crítica, atingindo desde os 

mais simples leitores aos mais renomados literatos, é formada uma barreira 

que pode tornar-se intransponível, a da opinião pública. A mulher acabava 

sendo ainda mais refém da crítica, pois era limitada a escrever gêneros 

considerados mais adequados ao sexo feminino e temas mais apropriados à 

moral, para não ser condenada publicamente. Qualquer passo fora dos 

padrões era o suficiente para críticas negativas e propagação de preconceitos, 

ainda que escapassem alguns elogios, que eram inegáveis pela qualidade do 

trabalho. Apesar de raras, havia exceções ao padrão sexista de crítica, com 

uma postura imparcial na análise de trabalhos de autoria feminina. 

A partir do último quarto do século XX, a crítica literária feminista reforça 

o combate a estereótipos arraigados na sociedade, além de desvelar 

preconceitos implícitos e compreender os signos relacionados à imagem da 

mulher (DUARTE, 1990). Como um viés consequente do movimento feminista, 

essa nova forma de interpretação tem o intuito de investigar não apenas as 

mulheres descritas aos olhos masculinos, como também por elas mesmas, 

considerando as ideologias patriarcais que constituíam o subconsciente do 

meio ao qual pertenciam. Lúcia Osana Zolin lista conceitos essenciais 

relacionados à compreensão da crítica feminista (como feminino, feminista, 

gênero, patriarcalismo e outros). De acordo com a concepção da autora, uma 

análise literária ao viés da crítica feminista, 

 

implica investigar o modo pelo qual tal texto está marcado pela 
diferença de gênero, num processo de desnudamento que visa 
despertar o senso crítico e promover mudanças de mentalidades, ou, 
por outro lado, divulgar posturas críticas por parte dos(as) 
escritores(as) em relação às convenções sociais que, historicamente, 
tem aprisionado a mulher e tolhido seus movimentos. (ZOLIN, 2009, 
p. 218) 

 

Kate Millet (1970 apud ZOLIN, 2009), com a obra Política Sexual, 

caracteriza a representação opressora na relação entre homem e mulher, na 

qual o primeiro exerce o papel de dominância e o segundo, o de oprimido. A 

autora discorda da forma como esses papéis femininos são culturalmente 

transmitidos como inerentes à natureza da mulher, mas sim que são 

perpetuados repressivamente por homens e até mesmo pelas mulheres. Para 

Millet, assim como para outros estudiosos, a manifestação efetiva de poder 
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depende do consentimento do subordinado e, no caso da mulher, a aceitação 

seria através da perpetuação das convenções sociais, da inferioridade 

feminina, ou da violência contra a mulher.  

Baseada na teoria de Millet (1970), Zolin (2009) exemplifica a 

representação feminina na literatura brasileira e portuguesa, através de uma 

leitura crítica de obras canônicas ao olhar do feminismo. Observa-se que 

atributos negativos são relacionados à figura da mulher independente, que 

utiliza de sensualidade e sedução, pratica adultério ou foge da moralidade 

imposta pela sociedade, como as personagens Capitu, de Machado de Assis, 

em Dom Casmurro, Lúcia, de José de Alencar, em Lucíola e Luísa, de Eça de 

Queiroz, em O Primo Basílio. Enquanto a mulher submissa e indefesa é 

considerada angelical e boa, como a mocinha Teresa, de Camilo Castelo 

Branco, em Amor de Perdição. 

Nesse contexto, a crítica feminista surge desmistificando discursos 

aparentemente neutros, mas que na verdade estão inscritos na ideologia do 

gênero dominante, propagando estereótipos culturais onde o feminino é 

negativamente qualificado. Posteriormente, a crítica feminista amplia seu 

campo para ocupar-se da literatura produzida por mulheres. Zolin (2009) 

elenca quatro aspectos abordados: o biológico, em que o papel da mulher seria 

definido pela natureza, com a finalidade exclusiva de procriação, ao mesmo 

tempo em que o corpo feminino é tido como fonte de textualidade; o enfoque 

linguístico, em que se discute se há uma textualidade própria da mulher, com 

uma linguagem definida pelo gênero; o caráter psicanalítico, em que são 

englobados os pontos anteriores, considerando a questão da identidade 

feminina na escrita; e o lado político-cultural, que relaciona as transformações 

sociais e econômicas, questões de gênero e classe, contextualizando a mulher 

na literatura histórica e culturalmente.  

Uma releitura feminista leva à reavaliação dos paradigmas canônicos e 

seus respectivos juízos de valores, nos quais a mulher sempre fora subjugada 

compulsoriamente. E é justamente a transformação dessa condição, através da 

desconstrução de discursos tradicionalmente sacramentados, que a crítica 

feminista visa atingir. Pois, no decorrer do século passado, mesmo as mulheres 

que batalhavam pela garantia de seu espaço na sociedade, reproduziram 

ideais de inferioridade feminina ou deixaram de valorizar a imagem e o trabalho 
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de uma congênere em suas críticas e estudos, ainda que sem consciência das 

consequências disso às gerações futuras.  

A crítica feminista no Brasil passou a ser propriamente desenvolvida a 

partir da década de 1980, especialmente com o desenvolvimento de trabalhos 

no meio acadêmico, com a criação do Grupo de Trabalho Mulher e Literatura, 

que faz parte da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras 

e Linguística (ANPOLL) e da Associação Brasileira de Literatura Comparada 

(ABRALIC). Com o decorrer dos estudos, foram sendo definidas as principais 

linhas de trabalho baseadas na história crítica e teoria literária, nas 

representações literárias de gênero e também no resgate das obras e inclusão 

dessas autoras na história da literatura. Porém, um novo olhar para o passado 

deve considerar alguns fatores, como infere Duarte (1990): 

 

O trabalho de resgate das escritoras antigas que começa a ser feito, 
não deve pretender apenas se constituir num arrolamento das 
"esquecidas", mas sim permitir o conhecimento das tradições 
literárias das mulheres, o percurso, as dificuldades e mesmo as 
estratégias utilizadas para romper o confinamento cultural em que se 
encontravam. (DUARTE, 1990, p. 21) 

 

Não basta classificar e sintetizar uma literatura feminina. É preciso 

analisar o percurso realizado pela mulher, desde as tentativas em se adequar 

ao universo masculino, escrevendo como parte deste, passando pela 

construção de seu próprio discurso até a defesa de um posicionamento 

feminista. Limitar-se à categorização, desconsidera as especificidades das 

escritoras esquecidas na história, as dificuldades enfrentadas por elas e os 

meios encontrados para superar as condições em que viviam. A busca pela 

razão da preponderância de determinados valores morais sobre outros ampara 

a compreensão das escolhas dessas autoras, além de permitir novas 

interpretações e críticas nesse processo de resgate. A crítica pós-colonial, por 

sua vez, também se propõe a uma reanálise sobre outras perspectivas, 

conciliando-se a teorias feministas. 

 

 

3.3 A CRÍTICA PÓS-COLONIALISTA E O FEMINISMO DESCOLONIAL  
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O caráter universal da teoria feminista tradicional despreza as 

especificidades de grupos de mulheres negras, indígenas ou de classes sociais 

menos favorecidas. Segundo Funck (2014), com Desafios atuais do feminismo, 

o feminismo descolonial na América Latina visa rever os movimentos apagados 

dentro do feminismo, muitas vezes relacionado com as políticas institucionais 

desses países considerados de terceiro mundo. A desconstrução do processo 

hegemônico através da análise pós-colonial, desfazendo a generalização em 

torno do feminismo, revela outras formas de discriminação, como racial e 

social. Comparando o feminismo em seu viés clássico e pós-colonial, Funck 

(2014) apresenta a seguinte reflexão: 

 
Ao feminismo clássico (mulheres brancas, heterossexuais, de classe 
média), contrapõe o feminismo descolonial, ou seja, uma genealogia 
do pensamento produzido a partir das margens e comprometido com 
o desmantelamento da matriz de opressão múltipla, assumindo um 
ponto de vista que não seja eurocentrado. (FUNCK, 2014, p. 24) 

 

O pós-colonialismo, enquanto corrente teórica que contesta as relações 

de poder e hierarquia do período colonial que se mantiveram após a 

independência, foi muito desenvolvido quanto à dominação cultural do 

Ocidente em relação ao Oriente. No entanto, considerando as dicotomias 

colonizador/colonizado, dominador/dominado, os estudos pós-coloniais foram 

ampliados a questões relacionadas a outras formas de opressão, como social, 

racial, econômica, migratória e de gênero. O conceito de pós-colonial pode 

assim ser ampliado, como explicam Nenevé e Sampaio (2016): 

 

O pós-colonial, portanto, está preocupado em elaborar formas de 
resistência contra as injustiças e opressões visíveis em nossa 
sociedade. 
A colaboração do pós-colonial é, portanto, como vimos 
argumentando, uma postura anticolonial, contra todo tipo de 
preconceito, de desigualdade e injustiças. (NENEVÉ e SAMPAIO, 
2016, p. 16) 

 

Através do pós-colonialismo, é possível analisar o processo de 

independência do pensamento eurocêntrico que referenciou o pioneirismo dos 

ideais feministas no Brasil e países adjacentes. O movimento feminista, 
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iniciado na Europa dos séculos XIX e XX, não bastaria para suprir as 

necessidades das mulheres latino-americanas, quanto à superação de 

problemas advindos de diferenças étnico-raciais, de gênero e sexualidade, de 

classe econômica e social, quanto à violência doméstica e outros fatores. E, 

antes mesmo das doutrinas e correntes filosóficas, veio a cultura imposta pelo 

colonizador europeu, introduzindo valores e modos de comportamento e de 

relações que refletiriam em toda a formação da sociedade contemporânea. 

Deepika Bahri, em Feminismo e/no pós-colonialismo, faz a seguinte 

aproximação entre os conceitos: ―a teoria feminista e a teoria pós-colonial se 

ocupam de temas semelhantes de representação, voz, marginalidade e da 

relação entre política e literatura‖ (BAHRI, 2013, p. 659). Nesse contexto, a 

perspectiva pós-colonialista aproxima-se aos estudos feministas, desvelando 

do discurso sua posição ideológica e o poder de representação do sujeito. A 

questão da representação é diretamente atrelada à posição de poder. Os 

subordinados são sempre representados a partir daqueles que dominam. Nas 

relações de gênero não é diferente. A ideologia patriarcal domina a forma como 

homens e mulheres devem ser vistos na sociedade, a partir do referencial do 

primeiro.  

A representação é um poder de controle que pode reforçar ou 

desconstruir estruturas sociais por meio do discurso. Gayatri Spivak (2010) 

debate justamente esse ponto, indagando com o ensaio Pode o subalterno 

falar? O subalterno não pode deter o poder da fala por não ter quem ouvi-lo, ou 

seja, não tem o poder de representar-se, apenas de ser representado. Quando 

se trata da figura da mulher na sociedade, a situação é ainda mais agravante, 

pois, de acordo com Spivak, ―se, no contexto da produção colonial, o 

subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino 

encontra-se ainda mais à sombra‖ (1988, p. 28). 

Considerando o aspecto pós-colonial, podem ser contestadas as 

relações entre homem e mulher não apenas pelo gênero, mas também quanto 

às diferenças e desigualdades étnicas, culturais e sociais nas relações de 

poder. Outros questionamentos da crítica feminista pós-colonial referem-se à 

hegemonia de mulheres de ―primeiro mundo‖ em detrimento às de ―terceiro 

mundo‖, com sistemas dicotômicos como Oriente e Ocidente, desenvolvidos e 

subdesenvolvidos e Norte e Sul (no caso das Américas). Quando esses fatores 
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são combinados, agrava-se a posição do sujeito em seu meio, o que ocorre 

desde os períodos coloniais e combate-se até hoje.  

Nos debates dos estudos pós-coloniais aplicados à América Latina, 

surgem subjetividades da pós-modernidade alheias ao eurocentrismo. O 

decolonialismo ou o termo ―giro decolonial‖ marcado por Nelson Maldonado-

Torres em 2005, através do grupo Modernidade/Colonialidade, que contava 

com membros como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo e outros. 

Deve-se salientar, no entanto, que o decolonial não se contrapõe ao pós-

colonial. Nenevé e Sampaio (2016) comparam os termos: 

 

Há que se lembrar também de estudiosos pós-colonialistas que 
fazem leitura de questões de colonialismo e colonialidade sob uma 
perspectiva da América do Sul, preferindo usar o termo ―descolonial‖ 
em vez de ―pós-colonial‖. Embora sendo outro termo e com algumas 
perspectivas diferentes, é muito visível a semelhança entre, por 
exemplo, Aníbal Quijano e Frantz Fanon quando se fala em 
apagamento da memória do colonizado ou em eurocentrismo etc. 
―Decoloniais‖, portanto, ampliam as discussões do pós-colonialismo 
não as eliminam. (NENEVÉ e SAMPAIO, 2016, p 19) 

 

A decolonialidade não surge como superação do pós-colonialismo, mas 

como um novo modo de pensar, de ser e do poder na relação entre pós-

modernidade e colonialidade (MIGNOLO, 2017). De acordo com Mignolo, para 

compreender os movimentos de resistência da descolonização enquanto 

emancipação (índios, negros, mulatos, mestiços) é preciso investigar a gênese 

destes e como se desenvolvem: 

 

Não na Revolução Francesa, nem na emancipação do trabalhador, se 
não racial; não apenas na emancipação das mulheres, mas da 
mulher de cor; não na defesa da floresta amazônica na Alemanha, 
mas na própria floresta amazônica, a defesa liderada pelos habitantes 
dos Amazonas no Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, etc. 
Embora a selva amazônica seja uma questão planetária, por essa 
mesma razão, os projetos e a liderança da resistência não podem ser 
um projeto de esquerda global gerado nos países desenvolvidos. 
(MIGNOLO, 2003, p. 57) 

 

No Brasil, assim como na maior parte da América Latina, a estrutura 

ideológica e cultural imposta durante o período colonial consistiu no sistema de 

poder patriarcal, no qual as mulheres eram inferiorizadas e sujeitas às mais 

variadas formas de violência. Desde o processo de colonização latino-

americano, a sexualidade na cultura indígena foi sobreposta pelas práticas do 
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colonizador, com a noção dicotômica de gênero feminino e masculino, 

promovendo um apagamento da identidade nativa (FUNCK, 2014). O 

tratamento dispensado pelo colonizador à mulher indígena ou à escrava negra, 

por exemplo, ecoa na atualidade para a mulher negra, de baixa classe 

econômica, de países considerados subdesenvolvidos, especialmente na 

questão da sexualidade, como explicam Jardim e Cavas: 

 

As mulheres negras e indígenas não eram sequer consideradas 
humanas, mas bestas ou selvagens, suas sexualidades eram objeto 
de curiosidade e estudo pelo discurso científico naturalista. Nas 
metrópoles, o exotismo do corpo feminino negro foi também objeto de 
exibição em espetáculos, seminários de anatomia e medicina, com 
estudos comparativos em etologia que buscavam comprovar a sua 
inferioridade, ou hiperssexualidade, em relação à mulher branca 
ocidental. (JARDIM E CAVAS, 2018, p.81) 

    

A decolonização das relações de gênero faz parte do processo de 

decolonização do poder. A desconstrução desses paradigmas pode ser 

trabalhada de várias formas. São inúmeros os discursos e as condutas 

contestáveis, como a divisão do trabalho doméstico e assalariado, efetividade 

de direitos assegurados em lei e o combate à violência contra mulher. No 

âmbito da literatura, contesta-se a formação do cânone, a representação e a 

representatividade feminina.  

A crítica literária pós-colonial relaciona-se ao feminismo, com a releitura 

e uma nova perspectiva de textos, considerando o papel ocupado pela mulher 

enquanto sujeito e sua representação. De acordo com Bahri (2013), essa forma 

de crítica é norteada pelas questões de gênero, analisando as relações de 

poder entre homem e mulher de acordo com a cultura, a época, a situação 

econômica e demais fatores. Jardim e Cavas salientam as particularidades da 

crítica feminista pós-colonial: 

 

A crítica feminista pós-colonial tem insistido que o colonizado não 
deve ser considerado em uma categoria única, chamando a atenção 
para o fato de que as mulheres têm sido marginalizadas no interior da 
sociedade colonial/patriarcal. Deste modo, a opressão colonial opera 
de modo consideravelmente diferente para mulheres e homens; as 
mulheres são duplamente colonizadas, submetidas ao poder da 
dominação colonial do império e a específica dominação masculina 
do patriarcado (SPIVAK, 2010; MOHANTY in MEZZADRA, 2008). 
(JARDIM E CAVAS, 2018, p. 81) 
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Mas o trabalho da crítica literária feminista e pós-colonialista foi além de 

questionar a representação das mulheres. O desenvolvimento dos estudos 

feministas permitiu o resgate das autoras esquecidas da história da literatura, 

contestando o cânone masculino que prevalece no poder. Assim, não apenas 

estudam-se os papéis da mulher dentro da narrativa, mas abre-se espaço para 

a criação de novos, fora da bolha patriarcal, a partir de outros referenciais. As 

mulheres deixam de ser somente representadas e passam a ter o poder de 

representarem a si próprias, criando seu discurso. Contudo, o poder de fala 

ainda não é unânime, em muitos meios e em diversos graus de relações 

sociais, a mulher não é ouvida da maneira como gostaria ou pior, é tratada com 

preconceito e hostilidade por homens e mulheres ao fugir do discurso 

ideológico patriarcal. Os debates desta seção serão finalizados com uma 

reflexão da evolução do conceito filosófico de moral. 

 

 

3.4 A EVOLUÇÃO DA MORAL  

 

 

Moral e ética apresentam características semelhantes e muitas vezes 

são utilizadas como sinônimas sem distinção, porém apresentam relevantes 

diferenças. A ambiguidade entre os termos parte desde a etimologia da palavra 

―costume‖, do grego ethos, originando ética e do latim, mores, derivando 

moralia e moralis. Do latim moralia, a definição de moral equivale à ética 

(ABBAGNANO, 2007), como um conjunto de normas de conduta. Em um 

segundo sentido, derivado de moralis, como uma conduta, estaria sujeita à 

avaliação moral, sobretudo com uma essência positiva. A correlação entre os 

conceitos de moral e ética faz necessária a reflexão a respeito do segundo, 

com base na evolução histórica da concepção do termo, extraída do Dicionário 

de Filosofia de Nicola Abbagnano.  

Definida como a ―ciência da conduta‖ (ABBAGNANO, 2007, p. 380), a 

ética é dividida em duas concepções, sendo a primeira a que rege a conduta 

dos homens e dos meios utilizados para atingir um determinado fim, 

considerando a natureza humana, enquanto a outra considera as razões que 

determinam o comportamento, é móvel. A ética, enquanto filosofia moral 
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(CHAUÍ, 2000), vem sido debatida desde a Antiguidade, embora valores morais 

já norteassem o comportamento humano. Platão (428 – 348 a.C.) a considera 

uma virtude relacionada à alma humana. Para Aristóteles (383 – 322 a.C.) a 

razão do homem deve ser direcionada para o bem, para a felicidade, através 

das virtudes. O bem na concepção aristotélica está relacionado ao primeiro 

conceito de ética apresentado, onde no caso, o ―fim‖ é a felicidade.  

No período da Idade Média, a ética está atrelada à religião, devido à 

forte influência do cristianismo. O foco da ética não é mais o bem social, 

voltado à pólis, mas tem como finalidade atender os mandamentos divinos 

(CHAUÍ, 2000). Com a expansão do poder da Igreja Católica, o sujeito deveria 

responder a Deus acima de todas as coisas, seguindo a lei divina para orientar 

o ―livre-arbítrio‖ de suas escolhas. Por isso, as intenções também estão sujeitas 

ao julgamento da ética na relação entre o indivíduo e Deus. Os pensadores de 

destaque nesse período foram Santo Agostinho (ou Agostinho de Hipona, que 

viveu entre 354 d.C. e 430 d.C.), que desenvolveu o conceito de mal como 

ausência do bem, sendo o homem livre para escolher viver no pecado ou 

seguir o caminho do bem através da vontade de Deus, e São Tomás de Aquino 

(1225 – 1274) que acrescenta, com base na teoria aristotélica, a questão das 

virtudes com base na fé, na esperança e na caridade.  

Entre os séculos XVI e XVIII, a Idade Moderna foi marcada pela 

centralização do poder monárquico, pela redução do domínio da Igreja 

Católica, contestado através das Reformas Protestantes, além do renascimento 

cultural e início do movimento iluminista. A ética apresenta uma perspectiva 

ainda vinculada à religião, porém com a figura do Estado absolutista. Empirista, 

John Locke (1632-1704) acreditava que a ética deveria ser demonstrada 

através da razão e visar à felicidade comum, pensando no futuro da sociedade. 

David Hume (1711-1776) questiona se a moral deriva da razão humana ou do 

sentimento, de forma instintiva. No entanto, Hume aponta como função da ética 

a utilidade, onde a razão serviria apenas para conduzir os caminhos da ação e 

o sentimento para definir qual desses seria para o bem, para a felicidade. 

Já no final da era moderna, o filósofo alemão, Kant (1724-1824), leva a 

ética exclusivamente para o campo da razão, do dever da racionalidade das 

ações, visando que estas sejam princípios universais, ou seja, para ser 

considerado ético o homem deve usar da razão para agir de uma forma que 
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possa ser adotada por todos. Enquanto Kant desconsidera fatores externos à 

intenção, Hegel (1770-1831) acrescenta que as circunstâncias e 

consequências de uma ação são elementos necessários para avaliar a ética, 

classificando as diferenças entre vontades subjetiva e objetiva. Para Hegel, a 

moralidade está relacionada à vontade subjetiva, que faz parte do indivíduo e 

leva em consideração fatores históricos e culturais, enquanto a eticidade trata 

da moralidade objetiva, determinada pelo caráter social, podendo ser 

instituídas pelo Estado, família, religião e outros. 

Nietzsche (1844-1900) faz duras críticas às concepções morais 

anteriores, partindo desde Sócrates, pela disparidade na defesa do 

racionalismo para orientar os valores morais. Foi contrário também à imposição 

de valores religiosos, que condenavam as paixões naturais ao homem, 

concluindo que as noções de bem e mal são produtos que variam conforme as 

condições históricas e sociais. Assim, Nietzsche propõe uma nova 

transformação de valores morais, com base na aceitação à vida e autonomia 

de poder em um mundo de homens superiores. 

Na filosofia contemporânea, a ética parte dos valores, em oposição ao 

relativismo do bem como fim, pois, de acordo com Max Scheler (1874-1928), a 

vontade já teria fim em si mesma, o bem seria apenas uma aspiração, 

enquanto os valores são inerentes à intuição, independentes e anteriores ao 

objeto de desejo (o bem). Para Dewey (1859-1952) os valores podem ser 

subjetivos, positivos, negativos ou diversas outras qualidades e não devem ser 

definidos sem que haja um estudo reflexivo em torno da situação, com a 

finalidade de buscar quais podem ser mantidos e compartilhados para garantir 

uma vida justa em sociedade. 

A norma moral distingue-se da norma do direito principalmente pelo 

caráter coercitivo desta, além disso, enquanto a moral é autônoma do 

indivíduo, o direito é imposto pela vontade de um terceiro e tem um caráter 

sociopolítico (NADER, 2014). O Estado detém o poder coercitivo para o 

cumprimento das normas jurídicas, entretanto, não significa que o indivíduo 

não esteja sujeito a consequências sociais pela transgressão às normas 

morais. O jurista Nader apresenta ainda as três teorias dos círculos, ilustrando 

a relação entre direito e moral: a primeira, de Jeremy Bentham (1748-1832), 

dos círculos concêntricos, na qual a moral engloba o direito, condicionando-o a 
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aquela; Du Pasquier (1886-1953) defende a coexistência de direito e moral, 

mas com cada um possuindo suas especificidades, distinguindo-os assim, em 

círculos secantes; na visão de Hans Kelsen (1881-1973), a norma tem validade 

independentemente da moral, estando os dois círculos completamente 

separados. Apesar das diferenças conceituais e classificatórias, moral e direito 

muitas vezes convergem juridicamente e não é socialmente cabível seguirem 

em oposição.  

Há ainda uma relação entre direito, religião e moral, visto que, as 

religiões são fontes de normas morais na sociedade, pois impõem e propagam 

suas próprias regras de comportamento, as quais julgam como referencial da 

moral. Assim, em muitas culturas e sociedades, a religião baseou normas de 

conduta ao ordenamento jurídico no âmbito civil. E, apesar do distanciamento 

da filosofia moral do plano religioso, identificando-a ao campo da razão, na 

prática social no decorrer dos séculos, a moral permaneceu atrelada à religião, 

tendo seu conceito muitas vezes reinterpretado pelas doutrinas teológicas 

dominantes em diferentes culturas e períodos históricos. 

A ética rege as condutas do indivíduo no cotidiano, podendo ser implícita 

no caso da ética moral ou formalizada como nos códigos de ética profissional, 

éticas política e ambiental, bioética, entre outras. A moral, enquanto regras de 

conduta de um determinado grupo social, orienta o comportamento do sujeito 

naquele meio e é inerente às relações humanas, devido à capacidade do 

homem em fazer juízo de valores a tudo que o cerca. Cada meio constitui seus 

valores que são repassados às gerações futuras, julgando o que é bom e o que 

é ruim, o que deve ser praticado ou repreendido, formando assim, uma moral 

externa e predecessora ao indivíduo (ARANHA E MARTINS, 1993). Por estar 

vinculado a um fator cultural, o comportamento moral está sujeito a 

transformações no decorrer do tempo e varia de acordo com cada local. 

Aranha e Martins acrescentam ainda que, essas transformações estão 

relacionadas com a aceitação interior da moral pelo homem que, ao mesmo 

tempo em que é constituído por sua origem, também institui sua própria cultura. 

Vale distinguir também o que não é moral. Considera-se imoral o 

desrespeito a uma norma moral ou ir de encontro à moralidade social. Já o 

termo ―amoral‖ refere-se a uma conduta alheia aos valores entre o bem e o 

mal, que não se baseia nas regras (ABBAGNANO, 2007), como se elas não 
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existissem para aquela pessoa. Diferente ainda de não-moral quando não são 

considerados valores morais para a avaliação de determinada coisa ou pessoa, 

o que não significa que ela não possua valores morais, apenas que está sendo 

analisada sob uma perspectiva independente (ARANHA E MARTINS, 1993).  

O termo moral sofre distorções de sentido no dia a dia, sendo utilizado 

como sinônimo de impor respeito, como ―ter‖ moral em vez de ―ser‖ moral. A 

imoralidade é facilmente relacionada à sexualidade, à falta de pudores, 

pensamento dominado por princípios da moral religiosa. Muitas vezes as 

pessoas julgam os costumes de outros povos ou outras épocas com base em 

sua própria moral, classificando-as certas ou erradas mesmo sem fazer parte 

daquele meio ou desconhecendo a cultura, mas não se avalia que aquelas 

condutas poderiam ser perfeitamente aceitáveis para o sistema social que as 

pratica. Outra troca que ocorre é entre antiético e imoral, pois uma ação pode 

ser aceita moralmente por determinado meio e não ser ética, assim como pode 

ser considerada imoral mesmo estando dentro da legalidade.  
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4 JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E A LITERATURA DESCOLONIZADORA 

 

 

Para análise dos contos selecionados nesta pesquisa, é preciso 

compreender quem foi a autora e situar-se à obra. A escritora Júlia Lopes de 

Almeida teve grande relevância em seu tempo, porém acabou sendo relegada 

na história escrita e até hoje não é concedida a devida importância a seu 

legado. Tanto que, a biografia da autora não é facilmente encontrada em livros 

de literatura como a de grandes nomes contemporâneos a ela (Machado de 

Assis, Olavo Bilac, Aluísio Azevedo, entre muitos outros) e, somente em 1950, 

aparece na versão de História da Literatura Brasileira por Lúcia Miguel Pereira. 

Foi a partir da década de 1990 que a autora e sua obra passaram a ganhar 

maior destaque em estudos acadêmicos, com o desenvolvimento da crítica 

feminista. Os levantamentos biográficos produzidos por De Luca (1997), Do Rio 

(1909) e Salomoni (2005) fundamentam, além do importante relato biográfico 

concedido a João do Rio14 (1909), a história da escritora apresentada a seguir. 

Romancista, dramaturga, contista, teatróloga e colunista são apenas 

alguns dos atributos da carreira de Júlia Valentina da Silveira Lopes de 

Almeida. A escritora nasceu em 24 de setembro de 1862 no Rio de Janeiro, na 

residência sede do instituto educacional de seus pais, o Colégio Humanidades. 

Filha dos portugueses Valentim José da Silveira Lopes e Antônia Adelina do 

Amaral Pereira passou parte da infância em Macaé – província do Rio de 

Janeiro –, enquanto o pai cursava medicina na Alemanha. Em retorno ao 

Brasil, Dr. Valentim passa a clinicar no Rio de Janeiro até o início da década de 

1970, quando passa a residir com a família em Campinas, onde inaugura sua 

própria clínica, a Casa de Saúde do Senhor Bom Jesus (ENGEL, 2009).  

Júlia, assim como suas irmãs, foi educada no seio do próprio lar, 

agraciada pela experiência didática da mãe e da irmã mais velha, além da 

possibilidade de ter aulas particulares de língua inglesa e francesa, piano e 

outras artes (DE LUCA, 1997). O pai também teve um papel fundamental na 

educação de Júlia, incentivando-a à leitura, introduzindo clássicos da literatura 

portuguesa, compatriota da família. Júlia cresceu em um ambiente frequentado 

                                            
14 Pseudônimo do escritor Paulo Barreto (João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho 
Barreto). 
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por escritores, artistas e intelectuais. A casa da família Almeida servia de 

espaço para saraus com apresentação de poemas e música pela família. 

Adelina Amélia Lopes, primogênita do casal Almeida Lopes, dava seus 

primeiros passos na carreira literária, enquanto a irmã Júlia, ainda no início da 

adolescência, começava a escrever versos escondida da família. 

Mesmo sendo comum ao meio a seu redor, Júlia Lopes descrevia a arte 

de compor versos como ―um prazer proibido‖ (DO RIO, 1909 pág. 23), pois não 

era uma atividade apropriada a mulheres na época. Ainda na mesma entrevista 

a João do Rio, um dos raros materiais onde a escritora narra diretamente sua 

trajetória, descreve o episódio em que sua irmã a descobre escrevendo 

poemas e a denuncia ao pai. Júlia, com medo e envergonhada, tenta negar 

enquanto o pai lê a folha entregue pela caçula e, no momento, ele não esboça 

nenhuma reação. Porém, no dia seguinte, o Sr. Valentim repassa a Júlia o 

trabalho de escrever um artigo para entregar ao jornal Gazeta de Campinas em 

seu lugar, a respeito de Gemma Cuniberti, a qual acabavam de prestigiar o 

espetáculo. Surpresa e nervosa, Júlia cumpre a tarefa e o artigo é publicado 

em dezembro de 1881, abrindo-lhe as portas para colaborações regulares 

naquele jornal nos dois anos seguintes, onde posteriormente passa a assumir 

colunas a respeito de assuntos domésticos até 1886, quando a família resolve 

retornar a Portugal (DE LUCA, 1997).  

Antes da mudança para Lisboa, em 1885, Júlia é apresentada ao 

jornalista e escritor português Filinto de Almeida. De acordo com relatos do 

neto, a viagem a Portugal foi motivada pelo Sr. Valentim para afastar a filha do 

relacionamento que iniciava com Filinto, alegando que se o rapaz quisesse 

casar deveria ir buscar a jovem em Portugal, o que aconteceu um ano depois 

da partida da família e acabaram realizando o casamento ainda em Lisboa 

(SALOMONI, 2005). Relatos biográficos indicam que o casal levou uma vida de 

parceria e cumplicidade. Inclusive, a carreira da escritora é um forte indício do 

quanto o marido a apoiava, pois na época, uma mulher exercendo um ofício 

sem autorização do cônjuge além de ser contra a moralidade social era ilegal.  

Em Portugal, no ano de 1886, Júlia Lopes e a irmã Adelina Lopes 

publicam a coletânea Contos Infantis e anos mais tarde, a autora volta a se 

dedicar ao campo, com os livros Histórias da nossa terra (1907), A Árvore 

(1916), Era uma vez (1917) e Jornadas no meu país (1920). Consideradas 
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pioneiras da literatura infantil, as irmãs tiveram seu trabalho reconhecido pela 

crítica da época e as obras fizeram parte da ementa de ensino infantil das 

escolas do Estado de São Paulo. Entretanto, este é apenas mais um dos 

legados de Júlia Lopes de Almeida que foram desprezados por aqueles que 

escreveram e rescreveram a história da literatura brasileira. 

No ano seguinte ao trabalho com a irmã, a escritora publica Traços e 

Iluminuras, livro reunindo alguns dos contos e crônicas já publicados no Brasil. 

Em 1888, já casada, retorna ao Brasil trazendo os romances Memórias de 

Marta e A Família Medeiros (que foi publicado em livro apenas em 1892, por 

conta da primeira gravidez da autora). Conciliando a vida materna (com a 

chegada de mais filhos em meados da década de 1890), aos afazeres 

domésticos, participações em periódicos e uma vida ativa na sociedade 

paulistana e carioca (muda-se para o Rio de Janeiro em 1895), Júlia lança mais 

renomadas obras: A Viúva Simões (1897), A Falência (1901), além de um novo 

livro de contos, Ânsia Eterna (1903), do qual foram extraídos dois contos para 

análise neste trabalho. Outras obras literárias foram lançadas após a virada do 

século: A Intrusa (1908), Eles e Elas (1910), Correio da Roça (1913) A 

Silveirinha (1914) e Pássaro Tonto (1934). 

Júlia Lopes de Almeida também escreveu peças de teatro, com 

destaque para A Herança (1908), convidada para inaugurar o Teatro da 

Exposição Nacional. Seguiu por décadas de sua vida com a publicação 

semanal de crônicas no jornal O Paiz, com ênfase à coluna intitulada a partir de 

1907 Dois dedos de prosa, além de trabalhos nos jornais A Gazeta de Notícias, 

Gazeta de Campinas e Jornal do Comércio, nas revistas A Semana, A Estação, 

A Família, A Mensageira e outros. Nas revistas publicava artigos diversos 

sobre moda, comportamento, casamento e jardinagem que fariam parte dos 

manuais e livros, como Livro das Noivas, Livro das Donas e Donzelas, Jardim 

Florido e Maternidade. 

Nas primeiras décadas do século XX, a escritora já era consagrada no 

país e no exterior, sendo homenageada em Paris e Portugal, convidada a 

participar de convenção na Argentina. Júlia e Filinto mudam-se para a Europa 

entre 1925 a 1932, após a morte de familiares e motivados em acompanhar a 

filha mais velha, Margarida, que havia recebido uma bolsa para estudo na área 

de Artes em Paris. Faleceu em 1934, na casa onde residia no Rio de Janeiro, 
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em decorrência de uma malária contraída em viagem à África, onde fora visitar 

a filha caçula Lúcia, que passava por problemas de saúde (DE LUCA, 1997). 

Um fato curioso a respeito da vida de Dona Júlia, como era 

respeitosamente apelidada, e que demonstra a dimensão do trabalho dela 

como escritora na época é ter feito parte da formação da Academia Brasileira 

de Letras, seu nome constava na primeira listagem. Ao final, no entanto, seu 

marido Filinto de Almeida foi quem assumiu a cadeira sob a liderança de 

Machado de Assis, pois com base na Academia Francesa, não era socialmente 

aceitável que uma mulher ocupasse tal função. Mesmo assim, a honraria 

concedida a Filinto ficou bem clara, aos olhos de todos, tratar-se de uma forma 

de compensar a exclusão de D. Júlia, pois o mesmo era considerado um nome 

de menor relevância intelectual comparado aos demais membros da ordem 

(SALOMONI, 2005). O próprio Filinto, em uma expressão de admiração à 

esposa, respondendo ao comentário de João do Rio de que D. Júlia é 

considerada a primeira romancista brasileira declara: ―Pois não é? Nunca disse 

isso a ninguém, mas há muito que o penso. Não era eu quem devia estar na 

Academia, era ela‖ (DO RIO, 1909, pág. 29). 

Na mesma entrevista à do Rio, a escritora descreve seu amor à leitura e 

conta a respeito do seu dia a dia:  

 
— [...] Sou de muito pouca leitura. Era capaz de passar a vida lendo, 
mas uma dona de casa não pode perder tanto tempo. E até fico 
nervosa quando vejo livros por abrir. Seria tão agradável gastar a 
existência lendo!... Quem entretanto cuidaria dos filhos, dos arranjos 
da casa? 
— Como faz os seus romances, D. Júlia? 
— Aos poucos, devagar, com o tempo. Já não escrevo para os 
jornais porque é impossível fazer crônicas, trabalhos de começar e 
acabar. Idealizo o romance, faço o canevas dos primeiros capítulos, 
tiro uma lista dos personagens principais, e depois, hoje algumas 
linhas, amanhã outras, sempre consigo acabá-lo. Há uma certa hora 
do dia em que as coisas ficam mais tranquilas. É a essa hora que 
escrevo, em geral depois do almoço. Digo as meninas: — Fiquem a 
brincar com os bonecos que eu vou brincar um pouco com os meus. 
Fecho-me aqui, nesta sala, e escrevo. Mas não há meio de esquecer 
a casa. Ora entra uma criada a fazer perguntas, ora é uma das 
crianças que chora. Às vezes não posso absolutamente sentar-me 
cinco minutos, e é nestes dias que sinto uma imperiosa, uma 
irresistível vontade de escrever... (DO RIO, 1909, pág. 31) 

 

A declaração ilustra bem a forma como D. Júlia priorizava a família e o 

lar, mas também conciliava à escrita. Essa postura chamava a atenção e 

cativava seu público e a sociedade da época. Júlia conseguia ser uma mulher 
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muito moderna para a época com naturalidade e ao mesmo tempo, viver dentro 

dos moldes da sociedade. Em paralelo às publicações relacionadas ao papel 

de boa esposa, cuidados com a casa, com os filhos e outras ―femin ices‖, tem-

se obras com uma profundidade de elementos sociais, ideais iluministas, 

abolicionistas, feministas e de vários outros movimentos de influência europeia, 

ainda que fossem bandeiras não declaradamente defendidas pela escritora. No 

encerramento do capítulo dedicado à Julia Lopes, João do Rio a descreve 

como uma ―criadora genial, tem a doce arte de ser mãe‖ (DO RIO, 1909, pág. 

29) e em outro contexto, no capítulo final do mesmo livro, comenta em um 

diálogo com o amigo:  

 
A Sra. D. Júlia Lopes de Almeida é o tipo ideal da mãe de família; 
acha infantil o feminismo, o nefelibatismo e outros maluquismos da 
civilização. As suas idéias modestas e sem espalhafato, a sua 
sensibilidade sem extravagâncias souberam tocar o público. A 
colaboração da Sra. D. Júlia nos jornais aumenta a edição dos 
mesmos. (DO RIO, 1909, pág. 325) 

 

A sociedade ainda era muito conservadora e rígida com a postura da 

mulher na época, porém já havia influência de movimentos liberais da Europa. 

Dois importantes eventos no Brasil ao final do século XIX, a Proclamação da 

República (1889) e a abolição da escravidão (1888), abriram o século seguinte 

trazendo transformações sociais que serviriam de plano de fundo para a 

literatura. Apesar de não se posicionar parte do movimento feminista, em suas 

obras predominavam personagens femininas que pensavam e agiam 

revolucionariamente para a época perante conflitos sociais, em torno da 

questão do casamento e quanto à independência da mulher. Em suas tramas, 

defende o direito à instrução da mulher, como forma de valorização pessoal e 

familiar, mas também com fins de profissionalização, a fim de que a mulher não 

dependa exclusivamente do marido para viver em sociedade. Ela enfatizava a 

importância da educação da mulher, acreditava que, dotada de conhecimentos 

científicos, a mulher poderia colocá-los em prática na educação dos filhos e 

cuidados com o lar. Mais uma vez conciliava algo que a sociedade julgava 

impossível e absurdo, a mulher estudar para poder trabalhar e para educar 

melhor os filhos, afinal, seriam atividades antagônicas. 

Júlia Lopes de Almeida conseguiu abrir seu próprio espaço perante a 

sociedade de sua época, rompendo e, ao mesmo tempo, mantendo seu papel 
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esperado como mulher no início do século passado. Conseguiu fazer da escrita 

um ofício com autonomia financeira, o que era difícil até mesmo para escritores 

do sexo masculino, que dependiam de alguma outra atividade econômica 

principal. Ainda que pudesse ser julgada por escrever e receber dinheiro pelo 

seu trabalho, Júlia deixava sem argumentos quaisquer que fossem as queixas 

da sociedade patriarcal a seu respeito, pois cuidava dos filhos e da casa, 

respeitava e apoiava o marido, escrevia quando o tempo livre de seus afazeres 

a permitia e evitava discursos polêmicos ou apoio declarado aos movimentos 

liberais da época. 

Apesar de todos os atributos, as condições do meio em que a escritora 

cresceu e viveu favoreceram muito sua história. Júlia tinha os dois elementos 

que Virginia Woolf considera necessários para que a mulher escreva ficção: 

dinheiro e um local próprio, um ―teto‖ (WOOLF, p. 8, 2014). A família Lopes 

possuía bons recursos financeiros, o pai preocupou-se em dar boa educação 

às filhas – não as restringiu a aprender apenas dotes domésticos, como era 

comum na época – e era um grande incentivador à leitura, pois introduziu a 

filha à literatura portuguesa, como Júlia contou a João do Rio (1909).  

Quando casou, Júlia já havia iniciado sua carreira, trabalhando para o 

jornal e publicando livros, e o apoio do marido foi mais um fator importante para 

que ela obtivesse sucesso na época, pois ele não a proibiu de escrever. Por 

sua experiência como escritor, Filinto apresentou grandes autores do Realismo 

francês para a esposa ler, como Gustave Flaubert (1821-1890), Guy de 

Maupassant (1850-1893) e o naturalista Émile Zola (1840-1902). Apesar de se 

observar certa influência em sua obra, Júlia revelou a do Rio (1909) que já 

estava com a carreira literária em andamento ao ter contato com a literatura 

francesa e que não tinha tempo suficiente para se dedicar à leitura por conta 

dos afazeres familiares. 

Júlia Lopes de Almeida foi uma mulher à frente de seu tempo, que não 

se contentou em cumprir com as obrigações que a sociedade exigia e provou 

que era possível ser uma grande escritora, contribuir com a renda familiar, 

educar os filhos, dar atenção à família, participar da vida política e social de 

seu meio e que a mulher não é inferior ao homem no que faz. Apesar de ser 

criticada por não defender abertamente o feminismo, fez mais do que isso, 

agiu, levou uma vida que provava à sociedade que não havia razões às 
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discrepantes distinções de papéis entre homens e mulheres, deixando um rico 

legado em nome da mulher. 

 

 

4.1 ÂNSIA ETERNA 

 

 

Publicada originalmente em 1903, no Rio de Janeiro pela Editora H. 

Garnier, Ânsia Eterna é uma coletânea de trinta contos escritos por Júlia Lopes 

de Almeida, sendo destes, dezesseis dedicados a escritores e escritoras 

conhecidos pela autora – Valentim Magalhães, João Luso, Magalhães de 

Azeredo, Arthur Azevedo, Baptista Coelho, Olavo Bilac, Francisca Júlia, Eva 

Canel, Júlia Cortines, Presciliana Duarte de Almeida, Machado de Assis, Zalina 

Rolim, Raymundo Corrêa, Coelho Neto e Julião Machado. No decorrer das 

duas últimas décadas em relação ao lançamento do livro, grande parte dos 

contos havia sido produzida e publicada nas colunas dos jornais semanais que 

D. Júlia escrevia regularmente. 

Quatro anos depois do falecimento de Júlia Lopes de Almeida, Ânsia 

Eterna foi republicado em 1938, pela Editora A Noite. Embora não seja um dos 

trabalhos de maior destaque na carreira de Júlia Lopes, quando comparado 

aos romances A Falência (1901), A Viúva Simões (1897) e A Família Medeiros 

(1892), consagrou a escritora como contista. O conto In Extremis, publicado em 

A Semana, levou a autora a ganhar em primeiro lugar a premiação do Segundo 

Concurso Literário da revista, publicado em 1894 (Fanini, 2009). Ânsia Eterna 

foi apontada pela crítica de Lúcia Miguel Pereira (1950) como a melhor obra de 

Júlia Lopes, enaltecendo a sensibilidade e singeleza da escritora. 

Ainda assim, todo o trabalho da autora passou décadas esquecido e não 

mencionado na história da literatura. Apenas na virada do século XX ao XXI, 

Júlia Lopes de Almeida e suas contemporâneas, passam a ter sua obra e vida 

estudadas e aprofundadas, principalmente devido ao trabalho realizado por 

meio da crítica feminista, com o resgate das grandes autoras renegadas do 

cânone da literatura brasileira. O grande mérito nesse sentido foi, sem dúvida, 

a Editora Mulheres, criada em 1995, por Zahidé Lupinacci Muzart, juntamente 

com Elvira Sponholz e Susana Funck, professoras doutoras da Universidade 
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Federal de Santa Catarina que, após a aposentadoria, decidiram colocar em 

prática o projeto idealizado durante os estudos desenvolvidos no grupo de 

pesquisa da linha Literatura e Mulher, na Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL).   

A Editora Mulheres reeditou inúmeros livros de autoras do final do século 

XIX ao início do século XX. Com o árduo trabalho de levantamento, pesquisa, 

revisão e reedição dessas obras, Muzart (2004) compartilha que um dos 

maiores desafios enfrentados, além, claro, o de reunir essas ―relíquias‖, era o 

de modificar e adequar a escrita de acordo com as regras gramaticais e 

vocábulo atualizado, sem perder a essência do texto e das autoras. Na edição 

mais recente de Ânsia Eterna (de 2013), pela referida editora, além de toda a 

revisão para a reedição, foram suprimidos dois contos em relação à versão 

original, totalizando vinte e oito contos. 

Apesar da heterogeneidade da coleção, oscilando entre histórias com 

características românticas e realistas, predomina-se o estilo gótico. Com 

enredos marcados pela obscuridade, conflitos familiares, desfecho relacionado 

com a morte e até mesmo beirando o sobrenatural, a mulher aparece como 

figura central da maioria dos contos. Os valores morais atrelados à mulher 

desenvolvem nas tramas questões psicológicas das personagens, trazendo à 

tona problemas enfrentados na realidade social como violência doméstica, 

maternidade, aborto, suicídio, virgindade, abandono familiar e demais 

aspectos. 

Seguindo a estrutura de conto, com narrativas breves, nas quais podem 

ou não conter algum acontecimento, retrata realidade através da fantasia. 

Conforme ressalta Gotlib (1985), ao contrário de um simples relato, o conto não 

tem obrigação com a realidade, é literatura. E diferente de gêneros como 

romance ou novela, o conto não visa o todo, mas um ―episódio singular e 

representativo‖ que, ―quanto mais concentrado, mais se caracteriza como arte 

de sugestão, resultante de rigoroso trabalho de seleção e de harmonização dos 

elementos selecionados e de ênfase no essencial‖ (SOARES, 2007, p. 54). 

Espaço e tempo, assim como o nome das personagens, só serão detalhados 

se fizerem parte essencial ao enredo, visto que, nesse gênero, excluem-se os 

elementos que não forem necessariamente relacionados à história e a seus 

efeitos ao leitor.  
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Na constituição da narrativa de um conto, em geral, desenvolve-se um 

conflito, até chegar ao clímax, seguido por um desfecho. Por outro lado, 

salienta-se que essa linearidade não é regra, como bem lembra Gotlib (1985), 

em relação aos contos de Tchekhov: ―alguns contos seus não crescem em 

direção a um clímax. Ao contrário, mantêm um tom menor, às vezes por igual 

no decorrer de toda a narrativa‖ (1990, p. 26). Em Ânsia Eterna, Júlia Lopes 

tende à construção tradicional, optando, muitas vezes, pelo clímax seguido por 

um desfecho inesperado. Durante as narrativas, o leitor é envolvido ao drama 

das personagens, anseia saber o final e a resolução do conflito e, por vezes, 

acaba sendo interrompido logo após o ápice da trama. 

Resumidamente, serão apresentados elementos que compõem a 

estrutura dos contos do livro Ânsia Eterna, como personagens centrais, enredo 

e clímax. Um quadro ilustrativo dessas informações encontra-se no apêndice 

deste trabalho. Observa-se que a maioria dos contos desenvolve conflitos 

familiares e centrados na figura da mulher em papéis de mãe, filha, esposa, 

noiva, namorada, avó, neta e irmã. Envolvem também estruturas sociais da 

época, como a família dominada pela figura patriarcal, o negro/caboclo no 

início do período pós-abolicionista, quando ainda servia aos patrões da 

fazenda, e personalidades de status social, como a viscondessa, a baronesa, o 

conselheiro e o doutor.  

Em O Caso de Ruth, a baronesa concede a neta em noivado a Eduardo. 

A protagonista Ruth é descrita com grande pureza e possui reputação 

impecável, porém revela um grave segredo de seu passado ao noivo, o que a 

leva a um trágico final. Já no conto O Voto, a questão do noivado é trabalhada 

de outra forma. Ginoca e Maurício são noivos que se amam, porém, o noivo 

fica enfermo e a promessa (o voto) de sua amada para salvar a vida de 

Maurício pode acabar com o sonho do casamento dos dois.  

Outros casos de amor, sempre longe de finais felizes, também ganham 

destaque no livro. In Extremis, a história do Doutor Seabra, que leva a esposa 

para visitar o amigo à beira da morte, pois acredita que ela guarda um grande 

amor pelo outro. No conto Esperando, a esposa aguarda ansiosamente o 

marido para jantar, pois havia idealizado um relacionamento perfeito.  

O amor platônico aparece da perspectiva feminina em O Último Raio de 

Luz, quando a adolescente apaixonou-se pelo médico que a tratava, o que 
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nunca revelou a ninguém, porém ele se casa com a irmã dela. Já os casos de 

amor platônico masculino, ocorrem em O Véu, em que um jovem se vê 

apaixonado por uma mulher com um véu no rosto, que viu no trem, e passa a 

segui-la até conseguir conhecê-la, frustrando suas expectativas. E em Ânsia 

Eterna, no qual Rogério Dias apaixona-se pelo olhar de uma moça, mas no 

final tem uma grande revelação. 

Narrativas em torno do conflito entre mães e filhos são apresentadas de 

diversas maneiras. Em A Casa dos Mortos, descreve-se o encontro da 

narradora (em primeira pessoa, sem nome) com a mãe já falecida, em um 

cenário que seria o mundo dos mortos. No conto O Futuro Presidente, em uma 

família humilde, a mãe (também sem nome) divaga sobre um futuro melhor 

para seu bebê. A Caolha trata-se de uma narrativa mais complexa, com 

personagens primários e secundários, no qual uma mãe caolha e de aparência 

assustadora sempre foi motivo de chacota e discriminação ao filho, fazendo 

com que ele largasse a escola, perdesse empregos e até tivesse que escolher 

entre a mãe e a noiva. O clímax desta história ocorre com a revelação do real 

motivo da mãe ter ficado com aquela aparência.  

Outros conflitos familiares estão presentes em Pela Pátria, em que a 

mãe viúva D. Catharina tem que lidar com o sofrimento de ter os filhos na 

guerra. Em A Primeira Bebedeira, o rapaz abandona a mãe no dia do 

aniversário dela para encontrar com sua amada, porém durante a espera para 

o encontro, acaba embebedando-se num bar com amigos, é abandonado pela 

namorada e apoiado apenas pela mãe no final.  

 Questões relacionadas ao idoso e a família aparecem em: A Boa Lua, 

no qual o tio Samé, idoso com mais de cem anos, está prestes a encarar a 

morte, mas conta com o apoio da família; O Último Discurso, em que o Dr. 

Paula Guedes recebe um ilustre convite para fazer aquele que seria seu último 

discurso em uma cerimônia; As Três Irmãs, em que as irmãs se reúnem para 

dividir os bens da família, antes da morte da mais velha, Thereza, que vivia 

sozinha e era a única que se importava com a casa herdada pelos pais.  

Há também um retrato do abandono familiar de idoso em A Morte da 

Velha, no qual Amanda já não servia mais para a família por não conseguir 

contribuir na casa e depender de ajuda de outras pessoas; em O Dr. 

Bermudes, o narrador conta a história do personagem de mesmo nome do 



70 
 

título, que passava o resto de sua vida bebendo, largado na rua, mas que já 

havia vivido em muito luxo. 

Em A Valsa da Fome, o pianista Hippolyto passava fome quando foi 

convidado a tocar em uma festa, e acaba desmaiando após tocar piano sem 

parar. A própria autora declarou que, apesar de não ser baseado em fatos 

reais, foi informada certa vez sobre a ocorrência de um caso muito semelhante 

em Lisboa (DO RIO, 1909). Já o conto Os Porcos, Júlia Lopes de Almeida 

declarou ter sido baseado nas histórias que ouvia na fazenda, quando criança 

(DO RIO, 1909). A autora adaptou a história de uma cabocla que engravida do 

filho do dono da fazenda e sofre com a ameaça de que o pai jogaria o neto aos 

porcos.  

Outra personagem cabocla também ganha destaque em Sob as 

Estrelas, que conta o caso de amor entre Ianinha e o padre Júlio. Em Perfil de 

Preta o triângulo amoroso entre a negra Gilda, o mulato João Romão e a 

crioula Norberta, que se passava em um engenho, é marcado pelo ciúme de 

Gilda e tem como plano de fundo o papel social destas personagens e a forma 

como eram tratados pela patroa. 

Um elemento marcante nos contos são as flores, que aparecem em 

destaque e no título de três contos, envolvendo o leitor em um clima fantasioso, 

sobrenatural e metafórico. A Rosa Branca representa a relação entre uma avó 

e suas duas netas, das quais a preferida havia ido embora e a outra se 

arriscava todos os dias para colher uma rosa branca para a avó, que acredita 

que a flor representava a visita do espírito da neta favorita. Em A Alma das 

Flores, Adolpho tem delírios vendo mulheres no jardim de flores de seu amigo, 

no fim compreende a razão de suas visões. Em As Rosas um jardineiro colhe 

todas as rosas do jardim de sua patroa, com uma finalidade misteriosa.  

A morte é plano de fundo ou clímax em grande parte das histórias. Além 

dos contos citados, a morte ocorre também em A Nevrose da Cor, Ondas de 

Ouro e Incógnita. Por outro lado, há ainda, outras narrativas com clímax menos 

intensos, como em No muro, E os cisnes? e As Histórias do Conselheiro. Nas 

próximas subseções serão traçadas considerações mais aprofundadas a 

respeito dos contos selecionados para análise, O Caso de Ruth e Os Porcos, 

respectivamente. Ao final, serão conjecturadas algumas comparações entre os 

contos selecionados e a realidade atual. 
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4.2 O CASO DE RUTH 

 

 

O conto inicia com o noivado entre Ruth e Eduardo Jordão sendo selado 

pela matriarca da família, a baronesa Montenegro, avó da noiva. Cumprindo as 

tradições da época, o casamento arranjado sem consentimento da futura 

esposa prioriza interesses das famílias que irão se unir com essa relação. Ruth 

estava presente, em silêncio no canto da sala, sem demonstrar nenhuma 

reação. Em regra, a ―negociação‖ seria feita pelo pai da noiva, mas este não é 

mencionado na história, apenas o padrasto, já falecido. Após a morte do 

marido, a mãe de Ruth ficou paralítica e deprimida, cabendo assim, à avó viúva 

a criação da neta, cumprindo o papel da figura paterna. 

Ao permitir que Eduardo Jordão abraçasse a noiva e conceder ao casal 

um instante a sós na sala, evidencia-se que os noivos não mantinham contato 

antes da baronesa conceder a mão de Ruth. Entretanto, eles já se conheciam, 

pois a avó faz questão de salientar ao pretendente o quanto Ruth o ama, 

apesar de não demonstrar, por conta da timidez e pureza. Essa última 

característica é amplamente enfatizada pela avó – ―eu às vezes cismo que esta 

minha neta é pura demais para viver na terra‖ (ALMEIDA, 1903, p. 10), ou 

quanto ao recato de Ruth, sua doçura, pudicícia e de sua alma ―cândida‖ e 

espírito ―virginal‖ (Ibid., p. 11).  

A baronesa Montenegro elenca outros atributos de sua neta: ―é bondosa, 

regularmente instruída, nada temos poupado com a sua educação‖ (Ibid., p. 10) 

e ainda, moderadamente religiosa, com grande bom senso, com boa saúde e, 

apesar da delicadeza, possui ―um bom corpo ao serviço de uma excelente 

alma‖ (Ibid., p. 11). Ruth, que aparentemente possuía todas essas virtudes e 

muito mais, revela a Eduardo a verdade sobre seu passado, desconstruindo 

sua representação perfeita. Acreditando que a verdade seria o melhor caminho 

e que o amor que dizia sentir por Eduardo não permitiria enganá-lo, ela diz ao 

noivo ―eu não sou pura‖ (Ibid., p. 15). Apenas essa frase já seria suficiente para 

destruir não apenas o noivado, mas o próprio noivo, pois, o que Ruth descreve 

adiante não fará diferença, do ponto de vista de Eduardo, ao fato de que 

perdera a honra:  
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– Foi há oito anos, aqui, nesta mesma sala... Meu padrasto era um homem bonito, forte: 
eu uma criança inocente... Dominava-me: a sua vontade era logo a minha. Ninguém sabe! Oh! 
Não fale! Não fale, pelo amor de Deus! Escute, escute só; é segredo para toda a gente... No 
fim de quatro meses de uma vida de luxúria infernal, ele morreu, e foi ainda aqui, nesta sala, 
entre as duas janelas, que eu o vi morto, estendido na eça. Que libertação, que alegria que foi 
aquela morte para a minha alma de menina ultrajada! Ele estava no mesmo lugar em que me 
dera os seus primeiros beijos e os seus infames abraços; ali! ali! oh, o danado! mais do que 
nunca o quero mal agora! Não fale, Eduardo! Minha avó morreria, sofre do coração: e minha 
mãe ficou paralítica com o desgosto da viuvez... Desgosto por aquele cão! e ela ainda me 
manda rezar por sua alma, a mim, que a quero no inferno! Às vezes tenho ímpetos de lhe 
dizer: ―Limpa essas lágrimas; teu marido desonrou tua filha, foi seu amante durante quatro 
meses...‖ Calo-me piedosamente; e acodem todos: que não chorei a morte daquele segundo 
pai e bom amigo! 

– É isto a minha vida. Cedi sem amor, pela violência; mas cedi. Dou-lhe a liberdade de 
restituir a sua palavra à minha família. (Ibid, p. 15) 

 

Antes de a baronesa encerrar a conversa, Eduardo olha com paixão 

para Ruth, descrita ―na sua brancura de pétala de camélia não tocada‖ (Ibid., p. 

11). Mas esse sentimento aproxima-se mais a uma veneração pela pureza da 

moça do que a uma atração pela mesma. Pois, assim que essa imagem é 

destruída na cabeça de Eduardo, pela revelação do segredo de Ruth, ele se 

sente humilhado, amargurado, repele a figura da noiva em seus pensamentos. 

A desonra da prometida é, para Eduardo, sua própria desonra e a maior 

desgraça em sua vida. Preferia ele viver em uma mentira a guardar tão 

degradante segredo:  

 

Aquela confissão custou-lhe uma agonia! Se ela não fosse honesta 
não afrontaria assim a minha cólera, nem se confessaria àquele que 
amasse só para não sentir a humilhação de o enganar. E o que é por 
aí a vida conjugal senão a mentira, a mentira, e mais ainda, a 
mentira? (Ibid., p. 18) 

 

Ruth recebe a carta do noivo perdoando-a e pedindo para que 

esquecesse o que passou. Exigia que ela apagasse o passado, mas não a fim 

de que Ruth pudesse superar seu sofrimento e sim, para que ele conseguisse 

superar a humilhação. Mesmo com o intento de usar palavras de amor, com a 

promessa de que seriam felizes com o tempo, aquelas palavras atingiram Ruth 

profundamente. ―Seria cego? Seria Surdo?... dono de um coração impenetrável 

e de uma consciência muda?‖ (Ibid, p. 19) – questionava-se Ruth. 

O martírio de Ruth a fez desejar a morte a ter que ―viver na obsessão de 

uma ideia humilhante‖ (Ibid., p. 20). A cena seguinte já passa ao velório de 

Ruth. Sem mais detalhes sobre a morte da jovem, seu corpo fora encontrado 

sobre a cama e, vestindo seu véu de noiva, a serenidade da morta dizia 
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parecer estar sonhando com o noivo. Prestes a enterrá-la, Eduardo ouve uma 

voz – de procedência não identificada – dizendo que Ruth iria ficar no mesmo 

jazigo do padrasto. Imaginar Ruth vestida de noiva unida ao padrasto pela 

eternidade enlouqueceu Eduardo de ciúmes. A obsessão era tanta, que ele 

chegou a pensar que a futura esposa se suicidara para encontrar com o 

abusador, o qual Eduardo chama por amante. ―Alucinado, ciumento‖ e ―num 

delírio‖ (Ibid., p. 21), Eduardo ateia fogo ao véu da noiva e julga ver a morta 

sorrir, ―como se fosse aquilo que ela desejasse‖ (Ibid., p. 21). 

A morte de Ruth poderia ser apenas um sonho da garota ou fruto de sua 

imaginação para fugir da dura realidade que enfrentava, pois foi encontrada 

morta e velada exatamente como desejava – ―uma morte suave, que a levasse 

ao túmulo com a mesma aparência sensitiva. Queria um veneno que a fizesse 

adormecer sonhando‖ (Ibid., p. 21). Ruth perde sua última esperança de livrar-

se de toda a culpa que pudesse tê-la acompanhado no passado. Seu último 

desejo é adormecer e sonhar com um beijo do noivo, para nunca mais acordar. 

No entanto, ao invés de um beijo de amor, foi engolida pelas chamas do ciúme.  

De outro modo, sob o prisma de Eduardo, o ato final poderia ter sido 

apenas um devaneio dominado pelo ciúme, não apenas uma ação realizada 

devido ao desvario, mas simplesmente um delírio de sua cabeça, assim como 

ver Ruth com uma expressão de satisfação. A morte representa assim, a fuga 

de toda a angústia e sofrimento do passado. Como elemento ficcional do 

romantismo, a morte era um desfecho facilmente encontrado em obras de 

autoria masculina e feminina: 

 

A prescrição da morte, por exemplo, como resolução narrativa para 
as personagens que transgrediam os valores consagrados pelas 
instituições sociais, era recorrente. Exemplos cabais são encontrados 
não só na produção ficcional dos escritores, como em Lucíola (1862), 
de José de Alencar, mas também em narrativas de autoria feminina, 
como nos romances A divorciada (1902), de Francisca Clotilde, e 
Celeste (1893), de Maria Benedita Bormann. (CASTANHEIRA, 2010, 
p. 4) 

 

A humilhação para Ruth, ao contrário de Eduardo, não era apenas por 

sua desonra, mas pela forma como o noivo a via, pois ninguém mais além dos 

dois saberia daquele segredo. Durante seus pensamentos de indignação, Ruth 

compara que em nenhum momento quis saber da vida amorosa pregressa de 
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seu noivo para fazer-lhe alguma cobrança e queixa-se da falta de compreensão 

perante seu enorme sacrifício. Ainda que não pudesse exigir os mesmos 

questionamentos ao pretendente, Ruth demonstrava consciência da 

desigualdade de valores cobrados a homens e mulheres. Porém, a pureza era 

papel exclusivamente feminino e o valor à honra estava previsto, inclusive, 

legalmente.  

Eduardo Jordão em nenhum momento considerava Ruth como a vítima 

da história e, pior do que ser considerada cúmplice, o maior pecado da noiva 

teria sido a honestidade em revelar tamanha tragédia ao noivo. Mesmo 

tentando insistentemente se convencer de que ninguém mais saberia daquela 

nefasta revelação, não conseguiria ficar em paz, sua moral, isto é, tudo aquilo 

que constituía seus valores, não permitiria que vivesse feliz com a maior 

desonra que um homem poderia sofrer em sua sociedade. Como o detentor do 

poder na relação, ele jamais a veria pelo viés do subalterno, em nenhum 

momento coloca-se no lugar de Ruth para refletir sobre o que ela passou, ao 

ponto de colocar a si próprio como vítima da situação e oferecer à noiva um 

perdão nunca solicitado. 

A violência sexual advinda de um relacionamento incestuoso entre Ruth 

e o padrasto retrata abusos cometidos no seio familiar tradicionalista do início 

do século XX. No entanto, essa realidade segue até os dias de hoje, mesmo 

com a transformação social de costumes e valores, além dos direitos 

garantidos às mulheres e aos menores. Os reflexos da sociedade de domínio 

patriarcal perduraram no decorrer do século, com o abuso do poder masculino 

sobre sujeitos considerados inferiores ao padrão heteronormativo, como 

mulheres e homossexuais, ou ainda por fatores étnicos e etários. 

O caso de Ruth remete à questão de Spivak, ―pode o subalterno falar?‖. 

Mas falar a quem, se ela não será ouvida? Ruth por todo esse tempo guardou 

consigo sua história por não ter a quem falar ou a quem recorrer. O padrasto 

era visto por todos como uma pessoa exemplar, descrito como santo, quem iria 

acreditar que fosse capaz de tamanha atrocidade? Ou então, no melhor dos 

cenários, destruiria o casamento ou até mesmo a vida de sua mãe, já que 

praticamente parou de viver após a morte do marido.  

Ruth colocou a mãe e avó acima de seus problemas, desejando poupá-

las do desgosto de saber a verdade sobre o homem que tanto admiravam. O 
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silêncio de Ruth foi sua maior resistência, não devendo ser compreendido 

apenas pelo viés da subalternidade da mulher ao poder masculino. Apesar do 

trauma, do medo e da repulsa, a adolescente escolheu o silêncio para proteger 

a mãe e a avó do sofrimento, especialmente depois da morte do padrasto, que 

deixou a mãe devastada e a verdade poderia destruí-la de vez. 

Ruth foi julgada por não chorar a morte do marido de sua mãe, o qual 

todos viam como um pai para a garota. Em mais um momento de relutância, 

não podendo demonstrar seu contentamento com a morte daquele que a 

violentou, Ruth não cede à pressão familiar de fingir seu sofrimento com o luto. 

O tormento da garota cessou, na prática, com a morte de seu abusador, no 

entanto, deixaria sequelas psicológicas que a seguiriam por toda a vida. Até 

mesmo a confissão ao futuro marido demonstra que a jovem não estava 

preparada para seguir em frente, mesmo depois de tantos anos, sugerindo ao 

noivo que desistisse da união sem que tivesse que revelar seus motivos. 

Muitas mulheres, mesmo mais de um século depois da literatura de Júlia 

Lopes, passam pelo mesmo trauma de Ruth. Especialmente nos casos de 

incesto a menores, nos quais a vítima é ainda mais indefesa e não consegue 

contar a ninguém o que passa, por medo, por ameaça e até por não 

compreender bem o que está sofrendo no caso de crianças mais novas. 

Quando se manifesta e, no melhor dos cenários obtém ajuda e apoio da 

família, a vítima pode conseguir livrar-se da situação, mas jamais das sequelas 

emocionais e psicológicas que a acompanharão no decorrer da vida, assim 

como Ruth. Mais grave ainda, é quando não conseguem ser ouvidas, pela 

pessoa de sua confiança a quem decidem se abrir, como no caso da mãe, por 

exemplo, que muitas vezes também é vítima do mesmo agressor, mas não é 

capaz de sair dessa situação. 

A submissão de Ruth ao poder do padrasto a fez crer que estaria 

entregando-se por sua própria vontade e julga a si própria por ter cedido, ainda 

que através da violência. Apesar de presumir que era conivente ao padrasto, 

dizendo que a vontade dele passava a ser a dela, a resistência de Ruth ao 

abuso incestuoso é nítida em seu discurso. Ruth não tinha capacidade física e 

psicológica para defender-se da violência que sofreu, porém, optou por não 

procurar ajuda a fim de evitar maiores consequências. Além disso, o escândalo 

acabaria com o futuro de um bom casamento que, apesar de não ser a maior 
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preocupação de Ruth, representava o ápice da vida de uma mulher naquele 

período, assim como a valorização da virgindade e castidade à mulher: 

 

O culto à Virgem e a influência da Igreja católica eliminavam a 
possibilidade de ―perder a honra‖. Até mesmo as viúvas deviam se 
conservar castas em respeito à memória do marido. O crime de 
sedução ocupava espaço no noticiário diário. Nele, a mulher era 
defendida quando vítima da violência masculina, e culpada quando 
cedia à fraqueza do próprio sexo. A barreira criada pela perda da 
honra era tão grande que, muitas vezes, levava ao suicídio. (DEL 
PRIORE, 2013, p. 20) 

 

A imposição da pureza feminina era algo que definiria todo o futuro de 

uma mulher. Seguindo a ordem social do século XIX, a virgindade serviria 

como o maior valor de uma mulher ao casamento, principalmente quanto ao 

dote. Ainda que os casos de violência sexual não criminalizassem a mulher, 

não a inocentaria perante a sociedade de carregar a imagem de violada, 

destino que muitas não suportariam. Ao homem era inaceitável a mulher 

considerada desonrada, por isso, Ruth acreditava que, ainda que o futuro 

marido dissimulasse o ciúme, a raiva explodiria junto com a paixão. 

De todas as características, a honra da mulher é sempre colocada em 

primeiro plano, com a recomendação de que o homem não case sem ater-se a 

essa importante qualidade. Ruth é descrita pela avó como o estereótipo da 

esposa perfeita, com a áurea da pureza, pronta para dedicar-se ao papel de 

dona do lar, gerar e criar filhos, apoiando o marido na manutenção da família. A 

mulher não pode ser sensualizada, ao contrário disso, ela deve manter a 

imagem de casta mesmo depois do casamento. A imagem de Ruth 

demonstrava exatamente a descrição reproduzida por Del Priore: 

 

A mulher seria, portanto, provedora e recebedora de um amor que 
não inspirasse senão a ordem familiar. Para esse equilíbrio funcionar 
bem, o moralista Francisco Nunes ressalta características femininas 
importantes: ―[...] seja pois a mulher que se procura para esposa, 
formosa ou feia, nobre ou mecânica, rica ou pobre; porém não deixe 
de ser virtuosa, honesta, honrada, e discreta‖. E conclui: ―[...] estas 
prendas pois devem ser os dotes com que se hão de procurar as 
esposas; estas devem ser as riquezas, sem as quais não devem os 
homens prudentes sujeitar-se ao estado conjugal‖. (DEL PRIORE, 
2006, p. 23) 

 

Observa-se o quanto a narrativa se distingue dos enredos românticos 

com finais felizes, usualmente destinados ao público feminino no início do 
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século XX, tendo como ápice o casamento. Como na ―literatura cor-de-rosa‖ 

(DEL PRIORE, 2006, p. 306), na qual ―nos casamentos aí relatados, a mulher 

era sinônimo de honra na virtude e pureza‖. Em contraposto, para Ruth, o 

casamento representa um destino pior que a morte, de acordo com a escolha 

feita pela protagonista. Depois do trauma não superado, Ruth recusa a se 

submeter novamente ao poder masculino (o noivo), e a viver com o fantasma 

do passado atormentando a vida em casal. Ruth não conseguiria entregar-se 

ao marido sem lembrar-se da violência sexual sofrida em seu defloramento, 

assim como imaginava que Eduardo não seria capaz de esquecer a desonra da 

esposa em suas núpcias, rejeitando-a e abandonando-a. 

No meio do conto há uma pausa na narrativa, antecedendo o momento 

da grande revelação, para descrever o ambiente e um pouco da história do 

barão. A casa possuía uma decoração colonial, cuidadosamente colecionada 

pelo barão, que viveu nos tempos da família real no Brasil e orgulhava-se de 

contar histórias sobre aquele período. Porém, tudo é descrito com um ar triste, 

sem vida e nostálgico. Aquela sala representava o espaço central de todos os 

acontecimentos, onde Ruth foi abusada pelo padrasto, onde o viu morto, onde 

passava seus momentos melancólicos, onde ficou noiva, revelou seu segredo e 

onde foi velada. Ainda na descrição do recinto, menciona-se a história do barão 

que, quando jovem, foi casado uma vez antes da atual viúva, ao mesmo tempo 

em que se envolveu com uma alegre mulata, descrita como faceira e risonha. 

As mulheres negras, mulatas, escravas e ex-escravas eram vistas pela 

sociedade da época sob uma perspectiva moral paralela:  

 

As relações amorosas ou sentimentais eram marcadas pela 
desigualdade, pela escravidão e pelo patriarcalismo. É nítida, por 
exemplo, a diferença entre mulheres de família, estas para namorar, 
noivar e casar, e as ―outras‖. Existia uma espécie de dupla 
moralidade feminina que era, ao mesmo tempo, o destino sentimental 
de cada uma dessas mulheres. (DEL PRIORE, 2006, p. 204) 

 

Em O caso de Ruth, Júlia Lopes de Almeida traça diferentes padrões de 

relacionamento entre a figura feminina e a patriarcal. Além do caso abusivo 

central, o excesso de poder do homem sobre a mulher é demonstrado entre a 

mãe e o padrasto de Ruth, na qual a dependência da mulher pelo marido era 

tamanha que sua vida praticamente acabou junto com a dele. Entre Eduardo e 
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Ruth, onde o primeiro via-se exclusivamente do ponto de vista de superioridade 

da sua honra perante a noiva. E até mesmo nas memórias do avô de Ruth, em 

que é ressaltado que além dos dois casamentos, tinha como amante uma 

mulata, ignorada nas memórias da família. O debate quanto ao tratamento 

dispensado pela sociedade à mulher negra, cabocla e mulata segue-se sobre o 

conto Os Porcos, protagonizado pela cabocla Umbelina. 

 

 

4.3 OS PORCOS 

 

 

O conto Os Porcos retrata o drama da cabocla Umbelina com uma 

gravidez indesejada. O genitor do filho de Umbelina afastou-se dela, 

recusando-se a assumir a relação e a criança. O pai da cabocla, extremamente 

rígido, jurou jogar o neto aos porcos quando nascesse. E com essa promessa, 

inicia-se o conto: ―Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a 

de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem‖ 

(ALMEIDA, 1903, p. 33). A figura do pai de Umbelina é apresentada de forma 

aterrorizadora, abusando de seu poder por meio da violência física e 

psicológica. 

A promessa do pai assombra Umbelina durante todo o conto. Ela tinha 

certeza de que o pai seria capaz de tamanha atrocidade, pois julgava que ele já 

teria tomado esse tipo de atitude antes, quando encontrou o braço de uma 

criança solto em um aboboral. Umbelina encarava com repugnância os porcos, 

todos os dias em frente à porta de sua casa, imaginando um destino menos 

cruel ao filho. Essas imagens, juntamente com as ameaças do pai, perturbaram 

a mente de Umbelina no decorrer dos meses de sua gravidez. Os porcos são 

descritos detalhadamente, a partir do ponto de vista de Umbelina:  

 

Via-os sempre ali arrastando no barro os corpos imundos, de pelo 
ralo e banhas descaídas com o olhar guloso, luzindo sob a pálpebra 
mole e o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de 
encontrar em si toda a tensão. Os leitões vinham por vezes, 
barulhentos e às cambalhotas, envolverem-se na sua saia e ela 
sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes com torça. 
Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo 
diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e móveis, que iam 
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e vinham grunhindo, babosos, hediondos, sujos da lama em que se 
deleitavam, ou alourados pelo pó de milho, que estava ali aos 
montes, flavescendo ao sol.  
Ah! os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo! 
Umbelina execrava-os e ia passando de modo de acabar com o filho 
duma maneira menos degradante e menos cruel. 
Guardar a criança... mas como? O seu olhar interrogava em vão o 
horizonte frouxelado de nuvens. (Ibid., p. 33) 

 

Em um misto de sentimentos, Umbelina rejeitava a criança que 

carregava no ventre. Por revolta ao amor não correspondido de seu amante, 

que já estaria até noivo de outra, transferia o ódio pelo rapaz ao filho que 

estava por vir. Ainda que o rapaz nutrisse algum sentimento por Umbelina, ela 

não correspondia ao perfil ideal de noiva para o filho do dono da fazenda. Por 

outro lado, a aversão expressada pela cabocla representa também, uma 

tentativa desesperadora de não se apegar ao filho que já estava predestinado a 

uma morte cruel. Em um dilema moral, Umbelina cogitava manter a criança ou 

outra forma de morte que não fosse destinada aos porcos.  

Umbelina não conseguia encontrar uma saída para a situação que 

enfrentava e, qualquer que fosse sua atitude, não a conduziria à felicidade, pois 

– ―Ela estava perdida. Em casa não a queriam; a mãe renegava-a, o pai batia-

lhe, o amante fechava-lhe as portas... e Umbelina praguejava alto, ameaçando 

de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina!‖ (Ibid., p. 37). O que torna a 

situação ainda mais conflituosa para Umbelina, pois, se ela deveria acreditar na 

imagem de Deus misericordioso, como aceitar a atitude do pai de lançar o 

próprio neto aos porcos? Por isso, a cabocla questiona-se a respeito da 

existência de Deus e se esse seria o futuro traçado para ela e seu filho: 

 

Onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de 
quem o padre falava na missa do arraial em termos que ela não 
atingia, mas a faziam estremecer? 
Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos; estaria então 
escrito que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia − de matar 
a tome aos porcos com a carne da sua carne, o sangue do seu 
sangue?! 
Essas coisas rolavam-lhe pelo espirito, indeterminadas e confusas. A 
raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem ao filho, 
odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo-ia, 
esmagá-lo-ia mesmo, mas lançá-lo aos porcos... isso nunca! E 
voltava-lhe à mente, num arrepio, aquele bracinho solto, que ela 
tivera entre os dedos indiferentes, na sua bestialidade de cabocla 
matuta. (ALMEIDA, 1903, p. 35) 
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A saída drástica encontrada por Umbelina era de ter o filho e matá-lo 

após o primeiro choro, em frente à casa do pai da criança. Essa seria sua 

vingança ao amante, deixá-lo com remorso, fazer com que encontrasse o filho 

morto na escadaria da casa em que renegou a presença da cabocla. Matar o 

próprio filho era mais digno àquela mãe do que a ideia de entregá-lo aos 

porcos. Ao sentir as dores do parto, a cabocla inicia, ainda durante a 

madrugada, sua longa caminhada rumo à casa do pai de seu filho. Porém, a 

evolução das contrações tornou aquela jornada um sofrimento desumano para 

Umbelina, acrescentando-se o medo, por tudo que parecia ainda mais 

assustador na escuridão do canavial. 

Ao atravessar o pasto, o corpo da cabocla não conseguia mais suportar 

fisicamente o abatimento das contrações. Estendida no chão durante o 

intervalo entre as contrações, Umbelina tem o sentimento de ternura por alguns 

momentos. Após mais uma violenta dor, decide seguir seu caminho até a casa 

do amante, mas quanto mais se aproximava, mais as dores agravavam. 

Cambaleante, desabou no meio do pasto, sentindo as últimas contrações até 

conseguir expulsar a criança de si. Finalizando o próprio parto sozinha, a 

cabocla receava olhar para o recém-nascido, com medo de amá-lo: 

 

Com medo de o amar!... No seu coração de selvagem desabrochava 
timidamente a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo com 
o filho nos braços. O corpo esmagado de dores, que parecia 
esgarçarem-lhe as carnes, não obedecia à sua vontade. Lá embaixo 
a mesma chapa de luz alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a 
vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse àquelas 
janelas e chamasse o amante, ele viria comovido e trêmulo beijar o 
seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas custosas a seguir o seu 
caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores e, sentindo-se esvair, 
sentou-se na grama para descansar. Descobriu então a meio o corpo 
do filho; achou-o branco, achou-o bonito, e num impulso de amor 
beijou-o na boca. A criança moveu os lábios na sucção dos recém-
nascidos e ela deu-lhe o peito. O pequenino puxava inutilmente, a 
cabocla não tinha alento, a cabeça pendia-lhe numa vertigem suave, 
veio-lhe depois outra dor, os braços abriram-se-lhe e ela caiu de 
costas. (Ibid., p. 40) 

 

O nascimento do filho despertou em Umbelina não apenas o amor 

materno, mas a esperança de que tudo pudesse se resolver, de que seria 

possível provocar o mesmo amor no pai da criança, quando visse o recém-

nascido pela primeira vez. Em um impulso, beijou o filho e, por instinto, tentou 

amamentá-lo. Mas o corpo de Umbelina estava fraco demais devido ao parto e 
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por todo o esforço que havia passado, ela cai e perde os sentidos por alguns 

instantes. Quando consegue tomar consciência, avista a figura pitoresca de 

uma porca e, à beira da morte, vê concretizar-se seu maior temor:  

 

Umbelina sentiu-a grunhir. Viu confusamente os movimentos 
repetidos do seu focinho trombudo, gelatinoso, que se arregaçava, 
mostrando a dentuça amarelada, forte. Um sopro frio correu por todo 
o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, 
dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era o filho! Quis 
erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo, salvá-lo... mas 
continuava a esvair-se, os olhos mal se abriam, os membros lassos 
não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção de tudo. 
Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto 
negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne 
perdurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela 
imensa vastidão cor de rosa. (Ibid., p. 41) 

 

A figura do animal porco está presente no imaginário popular de 

inúmeras formas. Semanticamente, o porco possui muito mais conotações 

negativas e pejorativas, associado à sujeira, à impureza, à gula. Palavras 

derivadas como porcaria, porquice, emporcalhar, ou expressões como ―serviço 

de porco‖ e ―espírito de porco‖ remetem, além dos conceitos citados, a uma 

animalização do homem. Nos melhores sentidos da palavra, o porco é 

relacionado à abastança e riqueza, sendo símbolo de poupança, popularmente 

representado na forma de cofre (SIMÕES, 2004). A carne de porco é 

considerada de bom agouro nas festas de celebração de ano novo em diversas 

culturas ocidentais e orientais. Simões compara as formas de acepção 

relacionadas ao porco: 

 

Apreciado, desejado e ansiado quer a nível económico, quer a nível 
gastronómico, considerado maravilhoso, precioso, símbolo da 
poupança, da abundância e da abastança, isto é, um verdadeiro 
símbolo da riqueza económica, não apenas de uma família mas de 
toda uma comunidade rural, pretextando a organização de festas, o 
convívio, a amizade, a solidariedade, como na matança. 
O porco é também, contraditoriamente, na nossa cultura como 
noutras, identificado com a gula, a voracidade, a sujidade, a 
imundície, simbolizando, igualmente, a obscenidade, a ignorância, a 
luxúria e o egoísmo, sendo, como referimos, considerado um animal 
impuro em várias religiões, e, por consequência, o consumo da sua 
carne é proibido ou restringido em várias culturas (islâmica, 
judaica...). (SIMÕES, 2004, p. 51) 

 

O porco é vetado dos hábitos alimentares em determinadas religiões, 

como no islamismo, cristianismo e judaísmo. Dentre as hipóteses, além de ser 
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considerado causador de doenças por sua impureza, não era um animal 

conveniente para criação em tribos nômades, pois possui locomoção lenta e 

necessita manter-se em ambiente úmido, por isso banha-se na própria urina 

(SCLIAR, 1999). Biblicamente, o porco é mencionado como impuro no Antigo 

Testamento por Levítico, Isaías e Deuteronômio (SCLIAR, 1999). Aparece 

também na parábola do Filho Pródigo, na passagem em que o filho, passando 

fome, desejaria comer com os porcos. Mas na interpretação da parábola, 

segundo Oliveira, não significaria comer necessariamente o mesmo alimento 

dado aos porcos, mas junto a eles, rebaixando-se a essa posição: 

 

Quem come na parábola está apenas alimentando a leitura discursiva 
de que comer é também compartilhamento de idéias. Comer com 
porcos não é somente comer comida de porcos como sugere a 
expressão grega Esthio (literalmente alimentar-se, ingerir), é comer 
como porco, isto é, compartilhar a mesa das mesmas idéias, como 
sugere o verbo Xortasthenai. (OLIVEIRA, 2005, p. 17) 

 

Os porcos, no conto de Júlia Lopes de Almeida, aparecem sempre 

descritos de maneira bestial, do ponto de vista da protagonista. A história é 

encerrada com a descrição gótica e minuciosa de uma porca aproximando-se 

de Umbelina e do recém-nascido, sem que a mãe tivesse forças para protegê-

lo e salvá-lo. O amor maternal descoberto pela personagem a motivou a lutar 

pela vida de seu filho, desafiando o destino imposto a eles. O parto do recém-

nascido é o momento em que a protagonista consegue ver claramente qual 

seria seu real desejo, livre da vontade imposta através dos discursos 

patriarcais do próprio pai e de seu pretendente. 

O vínculo materno que Umbelina sentiu com o nascimento do filho a fez 

perceber outra forma de poder, com a necessidade instintiva de proteção à sua 

cria. A relação entre mãe e filho rompe a questão essencialmente biológica e, 

como aponta Del Priore, ―tanto no passado quanto no presente, a maternidade 

delimita um território onde mães e filhos relacionam-se empiricamente, 

adaptando-se aos valores da sociedade em que estão inscritos‖ (1993, p. 8). 

Entretanto, a voz ativa de Umbelina, enquanto sujeito, é tão oprimida e 

desprezada, que ela própria passa a nutrir ódio pelo filho no decorrer da 

gravidez, sem perceber e sem questionar-se qual seria a atitude que realmente 

gostaria de tomar.  
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Na maior parte de suas reflexões, não discorda com a morte do filho, o 

que mais a incomoda é a forma cruel como a qual seu pai havia imposto. A 

escolha inicial de Umbelina em matar o próprio filho, não era uma rara exceção 

aos padrões comportamentais da época. No século XIX, o aborto, o infanticídio 

e o abandono de crianças a famílias ricas ou a conventos eram práticas 

comuns a mulheres que engravidavam sem estarem casadas, ou desonradas 

de alguma forma (DEL PRIORE, 2013). Apesar de a Igreja Católica combater o 

aborto e os relacionamentos extraconjugais, a realidade era bem distinta do 

que era pregado nos templos religiosos. 

Essa situação era mais frequente com mulheres mulatas, africanas e 

caboclas, pois eram ―inferiorizadas por sua condição feminina, racial e servil no 

imaginário colonial‖ (DEL PRIORE, 2006, p. 60). Em geral, esses grupos de 

mulheres não seriam vistas como destinadas ao matrimônio, mas 

exclusivamente como objetos sexuais para atender aos desejos e 

―necessidades‖ de homens solteiros ou casados que não podiam ter essas 

condutas com suas esposas. Seguindo a imagem preconizada pelo colonizador 

europeu, as mulheres de cores raciais pretas, pardas e indígenas eram 

sexualizadas no imaginário patriarcal. A exploração sexual da população 

autóctone feminina, iniciada pelos portugueses no Brasil, foi procedida pela 

exploração sexual da mão de obra escrava, nos séculos seguintes, pelos 

senhores das fazendas e outras figuras masculinas de poder.  

Apesar da miscigenação disseminada no Brasil desde o período colonial, 

predominava-se o referencial de padrão eurocêntrico para as classes altas. 

Para casar com o filho do dono da fazenda, a mulher deveria ser de camada 

social equivalente e, preferencialmente, branca, mas o mesmo critério aplicava-

se a ambos os gêneros. Analisando a situação demográfica do sertão 

nordestino do século XIX, Del Priore observa que amancebamentos e 

casamentos inter-raciais não correspondem a uma atmosfera de igualdade 

social:  

 

Hierarquias rígidas, gradações reconhecidas: em primeiro lugar e 
acima de tudo, o homem, o fazendeiro, o político local ou provincial, o 
―culto‖ pelo grau de doutor, anel e passagem pelo curso jurídico de 
Olinda ou Universidade de Coimbra, ou mesmo o vaqueiro. O pior de 
tudo era ser escravo e negro. Entre as mulheres, a senhora, dama, 
dona fulana, ou apenas dona, eram categorias primeiras; em seguida 
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ser ―pipira‖ ou ―cunhã" ou roceira e, finalmente, apenas escrava e 
negra. O princípio da riqueza marcava o reconhecimento social. O 
princípio da cor poderia confirmá-lo ou era abafado, o princípio da 
cultura o preservava. Ser filha de fazendeiro, bem alva, ser herdeira 
de escravos, gado e terras era o ideal de mulher naquele sertão. 
(DEL PRIORE, 2006, p. 203) 

 

Não bastasse a condição desfavorável de seu meio perante a 

sociedade, sendo mulher, cabocla e de classe baixa, Umbelina havia sido 

desonrada, perdido a única coisa que poderia ser de valor para mudar seu 

status social e estava completamente desamparada pela família. Nem mesmo 

a religião serviria para dar algum conforto, pois a figura de Deus e da religião 

aparecem de forma distanciada da personagem. Como pode ser observado na 

maneira como descreve, ou seja, sobre o que o padre tratava na missa, mas 

que ela não conseguia absorver completamente a mensagem e compreender 

seus termos. Como parte do processo de colonização, o catolicismo foi a 

religião imposta à população nativa. Percebe-se que a cabocla segue os ritos 

do vilarejo onde vive, frequentando a igreja, mas essa conivência não 

representa seus valores ou sua fé. 

A história rompia os limites da ficção, estando inserida nas condições 

históricas da época. A autora Júlia Lopes de Almeida declara, em entrevista a 

Do Rio (1909), que este conto é um de seus únicos trabalhos baseados em 

história real, não sendo fruto exclusivo de imaginação: ―O caso dos ‗Porcos‘ eu 

ouvi contar numa fazenda, quando ainda era solteira. Os homens do mato são 

em geral maus. A narração era feita com indiferença, como se fosse um fato 

comum. Horrorizou-me‖ (ALMEIDA in DO RIO, 1909 p. 27). A escritora 

transformou a narração em uma nova perspectiva, a partir da personagem 

principal, mas a história era considerada normal para os padrões daquele 

período. 

O caráter punitivo do epílogo do conto retrata o único caminho que a 

sociedade impunha à mulher transgressora da conduta moral. Desde o início, 

até o último momento da narrativa, a protagonista é castigada em diversos 

aspectos pelo seu erro. Seu pecado foi entregar-se a um homem que não fosse 

seu marido e carregar um filho deste. Umbelina foi surrada e aterrorizada pelo 

pai, desprezada pelo amante, ignorada pela família e o castigo maior de ver 

seu filho carregado pela porca, assombrava seus pensamentos. As atitudes 
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das figuras masculinas do conto, o pai e o amante, não foram condenadas, 

pois a posição de poder que exerciam permitia tais posturas.  

Umbelina, mesmo discordando dos dois homens de sua vida, jamais via 

a si mesma na posição de vítima, de alguém que fora injustamente agredida 

pelo pai e de que teria vivido uma relação de abuso sexual pelo enamorado. 

Em mais uma história, a subalterna não tem direito à voz e, o rompimento de 

sua submissão, teria como fim a morte do filho. A ruptura do papel social e da 

condição de vida imposta à cabocla far-se-ia através da mensagem que ela 

pretendia deixar, com a morte do nascituro na escadaria do pai biológico da 

criança, vingando-se do homem que a abandonou e do próprio pai que a 

espancou e ameaçou. 

 Assim como no final do conto O caso de Ruth, o que se segue nos 

últimos momentos de Os Porcos não fica claro se era um delírio da cabocla à 

beira da morte ou se fora realmente suas últimas visões. Umbelina vê seu 

maior pesadelo tornando-se realidade em frente a seus olhos. A última cena de 

Umbelina antes de sua morte teria sido a da grande porca carregando o neném 

entre os dentes e levando-o para longe, a narrativa tende a uma personificação 

do mal mais temido pela moça. Mas o trauma e as dores enfrentadas pela 

cabocla haviam sido tão grandes, que este fim poderia ter sido apenas um 

último devaneio antes da morte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa, conforme proposto, consistia em 

analisar as personagens femininas dos contos O Caso de Ruth e Os Porcos, 

de Júlia Lopes de Almeida, correlacionando os dramas das protagonistas aos 

problemas atuais enfrentados pelas mulheres na realidade brasileira. Para que 

fosse possível chegar aos resultados apresentados, foi necessária a reflexão 

da trajetória da mulher perante a sociedade e de fatores que influenciaram 

diretamente para a mudança de comportamento e de relações entre gêneros, 

como as transformações de valores morais e de legislação, além da influência 

do movimento feminista nesse percurso. 

Ademais, considerando que a tradição literária proporcionou a 

propagação de trabalhos escritos apenas por homens, que constituem até hoje, 

predominantemente, o cânone literário, foi preciso conhecer a respeito de 

mulheres que escreviam no início do século XX e não aparecem nos manuais 

de história da literatura brasileira. Júlia Lopes de Almeida rompe com os 

estereótipos em torno da mulher e dos perfis femininos descritos nas obras 

canônicas. Dessa forma, os contos analisados demonstram uma visão não 

idealizadora da mulher e das relações familiares.  

No tocante à crítica feminista, a representação das situações a partir da 

experiência feminina pode ser interpretada como uma forma de objeção ao 

papel atribuído à mulher na sociedade e de como é reproduzido na literatura 

canônica masculina. Ainda nesse viés, fazendo-se uma analogia ao atual 

século XXI, podem ser observadas significativas semelhanças da ficção com 

casos reais, bem como comportamentos que não ocorrem mais, mas que ainda 

são refletidos na sociedade.  

Dos contos à atualidade, a sociedade passou por muitas transformações 

sociais, industriais e tecnológicas, modificando consequentemente os valores 

morais atribuídos a determinadas condutas. Homens e mulheres são livres 

para se relacionar, casar e divorciar quantas vezes entenderem. O adultério é 

moralmente condenável, mas muito mais complacente quando cometido pelo 

homem, com o argumento do ―instinto masculino‖. A virgindade não tem o 

mesmo peso de desonra da família, apesar de ainda ser muito cobrada às 
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mulheres e considerada um grande valor na moral religiosa. Porém, a questão 

da honra ainda assombra a conduta da mulher, principalmente as mais jovens, 

que são duramente cobradas por um comportamento recatado e moralmente 

aceitável. Não raro, noticiam-se casos de suicídio de adolescentes do sexo 

feminino que sofreram algum tipo de assédio, moral ou sexual, como a 

exposição de imagens íntimas em redes sociais. 

Tal como poderia acontecer com Ruth há mais de cem anos caso 

tivesse rompido seu silêncio, ainda hoje a mulher é condenada socialmente 

pelo assédio que sofreu. A vítima é julgada por transgredir alguma conduta 

considerada adequada ao papel feminino, como a forma de se vestir, de se 

portar e até mesmo por estar em algum local ou em horário não apropriado. 

Qualquer detalhe pode ser usado contra a mulher sob o pretexto de que ela 

teria provocado a ação do agressor, incitado ao homem ou aceitado. Ao tentar 

denunciar ou reportar a alguém a respeito do crime sofrido, questiona-se à 

mulher os motivos que a levaram a tal condição, pois o homem tem a 

prerrogativa de poder cometer tal ato a qualquer momento. 

Dessa forma, em todas as suas atitudes, Ruth rompe o estereótipo de 

moça frágil e indefesa que lhe era concedido. Mesmo no papel de vítima, a 

personagem demonstra sua resistência ao poder masculino, em pensamento, 

em discurso e em ação. Enquanto Eduardo mantém-se em sua posição 

falocêntrica, na qual nada é mais importante do que sua honra, pois até mesmo 

a noiva morta feria seu ego, por imaginar que ela iria encontrar-se com o 

homem que a desonrou. Por fim, a família, em nome do discurso da avó da 

protagonista, representa o quanto a sociedade prefere ser alheia aos 

problemas e viver na aparência da perfeição idealizada. 

As desigualdades ainda são fortes, mas muitas vezes disfarçadas e 

perpetuadas em discursos que alegam que essas distinções são inerentes às 

diferenças de gênero. Assim como ocorre com a questão racial, raramente as 

pessoas irão se posicionar abertamente a favor de alguma conduta 

discriminatória, mas o preconceito ainda está muito enraizado no coletivo. 

Atualmente existem leis e políticas públicas que combatem a discriminação 

racial, mas o racismo é manifestado de forma mais velada, através dos 

interdiscursos, de piadas, propagandas que impõem determinado padrão de 

beleza, ou, de forma mais grave e ainda mais difícil de comprovar, em uma 
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escolha profissional, considerando-se exclusivamente ou primeiramente a 

aparência e atributos físicos.  

Apesar das discriminações étnico-raciais, no Brasil prevaleceu a 

miscigenação da população e, diferente do que ainda ocorre em alguns países 

europeus ou até mesmo em estados norte-americanos, o casamento entre 

brancos, negros, pardos e etc. não é inviável como seria para a cabocla 

Umbelina e o filho do dono da fazenda. Com o fim das uniões por interesses da 

família, os casamentos passaram a dar menos importância a interesses 

relacionados à camada social, racial e à virgindade feminina. Os 

relacionamentos podem agora basear-se prioritariamente no sentimento e, com 

a opção do divórcio, ampliou-se a liberdade dos casais. 

Entretanto, assim como Umbelina era vista em seu meio por sua 

descendência indígena e miscigenada, mulher não feita para o casamento, 

apenas para atender aos desejos do homem, esse preconceito ainda traz 

consequências. Perante os países considerados de Primeiro Mundo, a imagem 

da mulher brasileira ainda é muito sexualizada. Permanece ativa a ideologia 

colonizadora de que os corpos femininos de cor são destinados ao prazer, ao 

sexo, à sensualidade. Recai-se em mais um problema da atualidade, o tráfico 

de pessoas para exploração sexual.  

Observa-se que, ao analisar práticas advindas do poder do colonizador, 

que impôs sua maneira de pensar, costumes, religião, valores e atitudes, 

verifica-se o quanto tais condutas influenciam até hoje na formação social. 

Muitas vezes determinados hábitos e ideologias são apenas repassados sem 

ao menos avaliar a origem e as consequências ao outro. As personagens dos 

contos analisados passaram por situações que mesmo em outro período e com 

tantas transformações, ainda relacionam-se direta ou indiretamente com 

problemas atuais. 

O século XXI iniciou com uma realidade completamente diferente de um 

século atrás, porém a mulher ainda sofre com os reflexos da moral do passado.  

A inserção da produção literária de mulheres na historiografia é um passo na 

luta contra a discriminação e na desconstrução de preconceitos sexistas. No 

entanto, a denominação ―literatura feminina‖ deve ser utilizada meramente para 

fins didáticos, em contraste ao cânone masculino, no processo de resgate das 

escritoras que foram esquecidas na história, e não como uma classificação 



89 
 

definida de escrita das mulheres. Reduzir a personalidade de inúmeras 

escritoras e suas respectivas obras a características consideradas ―próprias‖ 

das mulheres representa um apagamento ainda mais significativo, 

desconsiderando a história, os valores e as adversidades enfrentadas por elas. 

O objetivo desta pesquisa foi não apenas exaltar a obra de Júlia Lopes 

de Almeida, que não obteve seu devido reconhecimento no cânone literário do 

século XX. Mas também refletir a respeito da situação da mulher no Brasil um 

século atrás, por meio das personagens Ruth e Umbelina, para compreender 

melhor o caminho percorrido pela sociedade até os dias de hoje. E utilizando-

se da teoria pós-colonial, foi possível questionar discursos e as relações de 

poder entre os gêneros, analisadas nos contos. 

Por fim, a contestação do cânone literário não deve depender 

exclusivamente do topo da pirâmide, como dos manuais de história da literatura 

ou da Academia Brasileira de Letras. Ao conhecer o legado de grandes 

escritoras como Júlia Lopes de Almeida, o simples fato de apresentar o 

material da autora em sala de aula já seria uma efetiva contribuição ao resgate 

das mulheres não reconhecidas da literatura. Trabalhar esses textos sem 

desprezar escritores já consagrados, mas sob outros prismas, permite uma 

reflexão a respeito dos discursos dominantes e das relações de poder entre 

gêneros, questionando os papéis sociais definidos e repassados a homens e 

mulheres, do passado ao presente. 
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APÊNDICE A – QUADRO COM RESUMO DOS CONTOS DO LIVRO ÂNSIA 

ETERNA 

 

Título do 

conto
15

 

 
Personagens 

centrais 
 

Enredo Clímax 

1. Ancia Eterna 

Escritor (sem 
nome) e o amigo 
Rogério Dias 

Conversa entre dois 
amigos, na qual o primeiro 
relata seu problema em 
conseguir escrever um livro 
e o segundo, conta a 
história da paixão que 
sentiu por uma moça só de 
encontrar com seu olhar. 
 

Quando Rogério 
finalmente 
consegue rever 
sua amada e 
pode ter o 
primeiro contato 
com ela, há uma 
revelação. 

2. O Caso de 
Ruth 

Ruth 
(protagonista); 
Baronesa 
Montenegro (avó 
de Ruth); 
Eduardo Jordão 
(noivo) 

A baronesa concede a neta 
em noivado a Eduardo. 
Ruth é descrita com grande 
pureza e possui reputação 
impecável, porém revela 
um grave segredo de seu 
passado ao noivo. 
 

O desfecho do 
conflito 
instaurado entre 
os noivos. 

3. A Rosa 
Branca 

Avó – sem nome 
(viúva do 
comandante 
Henriques); 
Ângela (neta 
favorita), Ignez 
(neta preterida) 
 

Após a Ângela ir embora 
para estudar, Ignez arrisca-
se todos os dias para colher 
uma rosa branca para a 
avó, que acredita que a 
rosa representa a visita do 
espírito da neta favorita. 

Em uma noite, 
Ignez atrapalha-
se com a 
colheita da rosa 
e revela seu 
segredo. 

4. Os Porcos 

Umbelina 
(cabocla) 

A cabocla engravidou do 
filho do dono da fazenda 
que não iria assumi-la. O 
pai de Umbelina prometeu 
jogar o bebê aos porcos, 
mas ela não aceitava este 
fim e preferia matar o 
próprio filho em frente à 
casa do amante. 
 

Umbelina entra 
em trabalho de 
parto no 
caminho para a 
casa do senhor 
da fazenda. 

5. O Voto 

Ginoca (noiva); 
Maurício (noivo e 
primo); Guilherme 
(pai da noiva e tio 
do noivo) 
 

Ginoca preparava 
ansiosamente seu noivado 
com Guilherme, com a 
bênção do pai. Até que a 
febre amarela levara o 
estudante de medicina à 
beira da morte.  
 

Ginoca faz uma 
promessa para 
salvar a vida do 
noivo, mas o 
voto terá um 
grande peso na 
relação deles. 

                                            
15

 Títulos transcritos conforme a primeira edição: Júlia Lopes de. Ancia Eterna. H. Garnier, 
Livreiro Editor. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1903 
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6. E os 
cysnes? 

Viscondessa de 
S. Roque; irmã 
Serafina 
(enfermeira) 

A viscondessa visita uma 
clínica de loucos e é guiado 
por uma simpática e 
misteriosa enfermeira. 
 

A revelação do 
segredo sobre 
os cisnes. 

7. Sob as 
Estrellas 

Padre Julio; 
Ianinha 

Para seguir a vida de 
padre, Júlio tem que 
abandonar seu caso de 
amor com a cabocla 
Ianinha. Anos mais tarde 
quando retorna, descobre 
que tiveram um filho, mas 
que está morto. 
 

O drama do 
reencontro entre 
o padre e 
Ianinha. 

8. A Primeira 
Bebedeira 

Mãe (sem nome 
na história); filho 
(protagonista); 
Albertina 
(pretendente do 
rapaz); amigos 
(coadjuvantes, 
sem nome) 

O rapaz abandona a mãe 
no dia do aniversário dela 
para encontrar com sua 
amada, porém durante a 
espera para o encontro, 
acaba embebedando-se 
num bar com amigos. 

Após ser 
rejeitado pela 
amada, por 
conta do estado 
alcoólico que o 
rapaz se 
encontrava, 
apenas a mãe o 
salvaria da rua. 
 

9. A Casa dos 
Mortos 

Narradora em 
primeira pessoa 
(sem nome); a 
mãe 
 

Descreve o encontro da 
personagem com a mãe no 
mundo dos mortos. 
 

O mistério entre 
o real e o 
sobrenatural. 

10. As 
Historias do 
Conselheiro 

O conselheiro 
(protagonista sem 
nome); Dr. Lemos 
(amigo) 

O conselheiro alegra os 
convidados com suas 
histórias, até que resolve 
contar o drama que viveu 
em ter que noticiar a má 
conduta do filho de seu 
amigo. 
 

Se o conselheiro 
irá contar a 
verdade ao Dr. 
Lemos. 

11. A Caôlha 

A caolha (mãe); 
Antônio (filho)  

A mãe caolha e de 
aparência assustadora 
sempre foi motivo de 
chacota e discriminação ao 
filho, fazendo com que ele 
largasse a escola, perdesse 
empregos e até tivesse que 
escolher entre a mãe e a 
noiva. 
 

Quando o rapaz 
descobre a 
verdade sobre o 
problema da 
mãe.  

12. In Extremis 

Laura (esposa); 
Dr. Seabra 
(marido); Bruno 
Tavares (amigo 
da família e 
suposto amor de 
Laura) 
 

Doutor Seabra leva a 
esposa para visitar o amigo 
à beira da morte, pois 
acredita que ela guarda um 
grande amor pelo outro. 

O marido 
consente que 
Laura dê um 
alento ao 
moribundo. 
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13. A Boa Lua 

Samuel (tio 
Samé) 

A história do idoso de mais 
de cem anos, encarando o 
leito de morte com o apoio 
da família. 
 

Uma morte 
inesperada 
diante dos olhos 
de Samuel. 

14. Esperando 

Mimi (a esposa); 
Luiz (o marido) 

A esposa arruma-se e cuida 
de todos os detalhes do 
jantar junto aos 
empregados, aguardando o 
marido chegar. Porém o 
atraso dele causa 
ansiedade e conjecturas à 
mulher. 
 

A chegada de 
Luiz após uma 
longa espera da 
esposa. 

15. Incognita 

Protagonista sem 
nome interage 
com outros 
personagens 
secundários 
(também sem 
citar nomes) 
 

Mulher encontrada morta 
afogada na praia perturba a 
mente de um homem, que 
tenta entender os motivos 
do suicídio. 

Devaneios sobre 
a morte, após 
descobrir que 
ninguém a 
procurou. 

16. A Alma das 
Flores 

Adolpho 
(protagonista); 
Sales (amigo) 

Adolpho tem delírios vendo 
mulheres no jardim de 
flores de seu amigo. 
Mesmo quando se muda, 
passa a ter as visões no 
quintal da nova morada. 
 

Percebe, por 
fim, a razão de 
suas visões. 

17. Ondas de 
Ouro 

Sr. Mendonça O senhor Mendonça recebe 
para venda as tranças 
douradas de sua filha, 
morta há um mês. Passa 
por uma longa nostalgia até 
conhecer a compradora dos 
fios, a quem considera não 
ser digna da pureza de sua 
filha. 
 

A reação de 
Mendonça ao 
rever o cabelo 
de sua filha 
durante um 
espetáculo 
teatral. 

18. O Ultimo 
Raio de Luz 

Narradora em 
primeira pessoa 
(sem nome); o 
médico; a irmã 
mais velha 

A personagem relembra a 
doença que a fez perder a 
visão aos 15 anos. Durante 
seu tratamento apaixonou-
se pelo médico e idealizou 
esse amor para enfrentar 
sua enfermidade.  
 

O momento em 
que viu o mundo 
pela última vez 
antes de perder 
a visão. 

19. A Morte da 
Velha 

Amanda (a velha, 
tia, irmã); Luciano 
(irmão de 
Amanda) 

A velha tia trabalhou até 
quanto a velhice permitiu 
para ajudar a família. O 
irmão, a quem ela sempre 
cuidou quando pequeno, 
recusava ajudar a velha, 
mas a mesma se convencia 
de que não era por 

A reação de 
Luciano quando 
um incêndio 
atinge a casa. 
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maldade. 
 

20. Perfil de 
Preta 

Gilda (a preta); 
João Romão (o 
mulato); D. 
Ricarda Maria (a 
senhora) 

Narra o caminho da negra 
Gilda para entregar os 
beijus de sua senhora na 
cidade. Sem conseguir 
cumprir sua missão a 
tempo, Gilda encontra João 
Romão com outra mulher e, 
com ciúmes, deseja 
vingança. 
 

Um acidente 
com João 
Romão faz Gilda 
sentir-se 
vingada. 

21. A Nevrose 
da Côr 

Princesa Issira; 
Princípe/Rei 
Ramazés 

A princesa sofria da doença 
nevrose da cor, que a fazia 
ser fascinada pela cor 
vermelha. Mas essa 
obsessão fica sem controle 
quando a princesa passa a 
ter sede de sangue. 
 

O rei proíbe a 
princesa de 
matar seus 
súditos e ela 
não aguenta a 
situação. 

22. As Tres 
Irmãs 

D. Thereza 
(referencial da 
história) e as 
irmãs, D. Lucinda 
e D. Violeta 

D. Thereza, há anos sem 
ver as irmãs, resolve 
convidá-las para dividir os 
bens da família antes de 
sua morte. Mas o encontro 
não saiu como o esperado, 
enquanto uma irmã era 
acostumada com a riqueza 
e luxo, a outra, era simples 
e preocupava-se apenas 
com a família e a igreja. 
Somente Thereza gostava 
e se importava com a casa 
herdada pelos pais. 
 

A morte de D. 
Thereza. 

23. O Véo 

Um jovem 
estudante; a 
baronesa 
misteriosa e a 
amiga que a 
acompanhava 

Durante uma viagem, o 
estudante apaixona-se à 
primeira vista por uma 
mulher, a qual o rosto é 
coberto por um véu. Após 
dias procurando e seguindo 
a baronesa, finalmente 
pode conhecê-la. 
 

A revelação do 
rosto da 
baronesa. 

24. Pela Patria 

D. Catarina 
(mãe); João (filho 
mais velho); 
Pedrinho (caçula) 

D. Catharina, viúva, 
inconformada em ter os 
dois filhos na guerra, 
descobre que o caçula está 
morto. O mais velho alega 
que matou o irmão pela 
pátria. Sem perdão, João 
volta à guerra, amaldiçoado 
pela mãe. 
 

A mãe 
arrepende-se e 
resolve ir atrás 
do filho, mas foi 
tarde demais. 

25. O Dr. Narrador (em O narrador conta a história Após a morte da 
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Bermudes primeira pessoa, 
sem nome); Dr. 
Bermudes 
 

do Dr. Bermudes, um velho 
que acabou-se na bebida, 
mas que já foi acostumado 
a muito luxo. 
 

tia, Bermudes 
perde tudo, pois 
ela não deixa 
nada a ele em 
testamento. 
 

26. A Valsa da 
Fome 

Hippolyto 
(pianista); amigo 
(contratante, sem 
nome) 

O pianista Hippolyto perdeu 
a irmã e vendeu o piano 
para pagar o enterro dela. 
Sem sustento, passando 
fome, recebeu convite para 
tocar em uma festa. 
Extasiado com o prazer do 
piano, fez todos dançarem 
com sua música, mas 
perdeu o controle. 
 

Quando 
Hippolyto 
finalmente para 
de tocar o piano. 

27. O Futuro 
Presidente 

Narrador 
observador a 
partir do ponto de 
vista de uma mãe 
(sem nome) 

De uma família humilde, a 
mãe divaga sobre a criação 
de seu bebê e o desejo de 
um futuro melhor para o 
filho, com o sonho de que 
ele seja presidente. 
 

Quando os 
pensamentos da 
mulher são 
interrompidos 
por uma triste 
notícia.  

28. O Ultimo 
discurso 

Dr. Paula Guedes Dr. Paula Guedes, bem 
idoso, sente-se lisonjeado 
com um convite do Instituto 
para ser orador em uma 
cerimônia. Apesar da 
resistência da família, 
dedica-se na preparação do 
discurso.  
 

O ensaio do 
discurso. 

29. No muro 

Maria Thereza Através de um muro 
precisando de reparos, 
Maria Thereza recria na 
imaginação o vilarejo onde 
cresceu. 
 

As últimas 
lembranças, 
relacionadas 
com uma morte. 

30. As Rosas 

Narradora em 
primeira pessoa 
(sem nome); o 
jardineiro 

Ao ver dezenas de brotos 
de rosa, a patroa diz ao 
jardineiro que ela mesma 
irá colhê-las, mas quando 
levanta pela manhã, não há 
mais nenhuma rosa. 
 

A revelação do 
jardineiro à 
patroa sobre o 
que fez com as 
rosas.  

Fonte: A autora (2018).  
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ANEXO A – CONTO “O CASO DE RUTH” 

 

 

O CASO DE RUTH16 

Júlia Lopes de Almeida 

 

A Valentim Magalhães  

 

Pode abraçar sua noiva! Disse com bamboleaduras na papeira flácida a 

palavrosa baronesa Montenegro ao Eduardo Jordão, apontando a neta, que se 

destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo irrompido entre os 

florões grosseiros da alcatifa.  

Ele não se atreveu, e a moça conservou-se impassível.  

– Não se admire daquela frieza. Olhe: eu sei que Ruth o ama, não 

porque ela o dissesse – esta menina é de um recato e de um melindre de 

envergonhar a própria sensitiva – mas porque toda ela se altera quando ouve o 

seu nome. O corpo treme-lhe, a voz muda de timbre e os olhos brilham-lhe 

como se tivesse fogo lá por dentro. Outro dia, porque uma prima mais velha, 

senhora de muito respeito, ousasse pôr em dúvida o seu bom caráter, a minha 

Ruth fez-se de mil cores e tais coisas lhe disse que nem sei como a outra a 

aturou!  

Toda a gente percebe que ela o ama; mas é uma obstinada e lá guarda 

consigo o seu segredo... Agora, que o senhor vem pedi-la, é que eu lhe declaro 

que estava morta por que chegasse esse momento. Apreciei-o sempre como 

um coração e um espírito de bom quilate.  

– Oh! Minha senhora... – Não lhe faço favor. Além disso, Ruth está com 

vinte e três anos: parece-me ser já tempo de se casar. Há de ser uma 

excelente esposa: é bondosa, regularmente instruída, nada temos poupado 

com a sua educação: e se não aparece e brilha muito na sociedade é pelo seu 

excesso de pudor. Eu às vezes cismo que esta minha neta é pura demais para 

viver na terra. Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os ouvidos e 

escolhem as palavras quando falam com ela. Não admira: a mãe teve só esta 

                                            
16

 Transcrito de: ALMEIDA, Júlia Lopes de. Ancia Eterna. H. Garnier, Livreiro Editor. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1903. 
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filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas; o padrasto 

tratava-a também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um santo 

homem! Desde que ele morreu que nos falta a alegria em casa... A mulher, 

coitada, como sabe ficou paralítica; e esta pequena mesmo tornou-se 

melancólica e sombria. Às vezes penso que ela fez voto de castidade, tal é o 

seu recato; desengano-me lembrando-me de quanto é moderada na religião e 

de que o seu bom senso se revela em tudo! O que tenho a dizer-lhe, portanto, 

é isto: afirmo-lhe que Ruth o adora e que não há alma mais cândida, nem 

espirito mais virginal que o seu. Aí a deixo por alguns minutos; se é o respeito 

por mim que lhe tolhe as palavras, concedo-lhe plena liberdade.  

Eduardo fixou na noiva um olhar apaixonado. Na sua brancura de pétala 

de camélia não tocada, Ruth continuava em pé, no mesmo canto sombrio da 

casa. Os seus grandes olhos negros chispavam febre e ela amarrotava com as 

mãos, lentamente, em movimentos apertados, o laço branco do vestido.  

A baronesa acrescentou ainda, carregando nas qualidades da neta e 

fazendo ranger a cadeira de onde se erguia:  

– Ruth nunca foi de lastimeiras, e, apesar de mimosa e de 

aparentemente frágil, tem boa saúde. Um bom corpo ao serviço de uma 

excelente alma. Dirão: ―Estas palavras ficam mal na boca‖... Pouco importa: 

não são a verdade. Tenho outras netas, filhas de outras filhas: tenho criado 

muitas meninas, minhas e alheias, mas em nenhuma encontrei nunca tanta 

doçura, tanta altivez digna e tanta pudicícia. Aí lha deixo: confesse-a!  

A velha saiu.  

Todos os rumores da rua rolaram confusamente pela sala. A porta que 

se abriu e fechou, trouxe, numa raja de luz, os repiques dos sinos, o rodar dos 

veículos, o sussurro abominável da cidade atarefada: mas também tudo se 

extinguiu depressa. A porta fechou-se, as janelas voltadas para o jardim mal 

deixavam entrar a claridade, coada por espessas cortinas corridas, e os noivos 

ficaram sós, silenciosos, contemplando-se de face.  

 

*** 

 

O finado barão fora um colecionador afincado de móveis e de outros 

objetos dos tempos coloniais. Súdito de D. João VI. de que a sua adorável 



100 
 

memória acusava ainda todos os traços já aos noventa anos, era sempre o seu 

assunto predileto a narração dos sucessos históricos presenciados por ele. À 

proporção que se ia afastando dos seus dias de moço, mais aferrado se fazia 

aos gostos e às modas do seu tempo.  

Só se servia em baixela assinada com os emblemas da casa bragantina 

e a propósito de qualquer coisa dizia, fincando o queixo agudo entre o 

indicador em curva e o polegar: – ―Lembro-me de uma vez em que D. Carlota 

Joaquina‖... Ou então: – ―Em que D. João VI. ou D. Pedro I‖ etc. e em seguida 

lá vinha uma descrição de um Te-Deum, ou de uma procissão, que a sua 

imaginação facultosa emprestava as mais brilhantes pompas. A família tinha 

um sorriso condescendente para aquele apego, já sem curiosidade, à força de 

ouvir repetir os mesmos fatos. Os amigos evitavam tocar, de leve que tosse, 

em assuntos políticos, receosos da lonjura do capítulo que o barão a propósito 

lhes despejasse em cima: mas só ele, o bom, o fiel, nada percebia, e, com os 

olhos no passado, toca a citar ditos e atitudes dos imperadores e a curvar-se 

numa idolatria pelo espírito boníssimo da última imperatriz.  

Alguma coisa disso se refletira em casa: tudo ali era sóbrio, monótono e 

saudoso.  

Cadeiras pesadas, de moldes coloniais, largas de assento, pregueadas 

no couro lavrado de coroas e brasões fidalgos, uniam as costas às paredes, de 

onde um ou outro quadro sacro pendia desguarnecido e tristonho.  

Assim o quisera ele, que até mesmo na hora suprema rejeitara um belo 

crucifixo que lhe oferecia o padre, voltando os olhos suplicemente para um 

outro crucifixo mais tosco, erguido sobre a cômoda, e que pertencera a D. 

Pedro I.  

Para ele, naquela cruz não estava só o Cristo: estava, de envolta com o 

respeito pelos monarcas extintos, as lembranças de seus folguedos de moço. 

Talvez mesmo, num volteio súbito da memória, se lembrasse das festas 

religiosas em que namorara, à sombra dos conventos, a sua primeira mulher, e 

beliscara com fremias amorosas os braços gordos de Janoca, a mulatinha mais 

faceira de então... Quem sabe? Talvez que na hora da morte não se possa só 

a gente lembrar das coisas sérias.  

Qualquer hora vivida pode ser recordada rapidamente, sem tempo de 

escolha.  
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Como a Janoca não pertencia à história, a família ignorou-a; e pelo ar 

gélido daquela galeria de espectros palacianos não apareceu nem um requebro 

quente da mulatinha risonha, que lhes desmanchasse a compostura.  

Depois de viúva, a segunda baronesa reformara algumas coisas e 

contundira os estilos, pondo no mesmo canto um contador Luiz XV, um móvel 

da Renascença e uns tapetes modernos, entre largos reposteiros de seda cor 

de marfim.  

Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. 

Tinha uma fisionomia casta e grave aquela sala.  

As virgens dos quadros, de longo pescoço arqueado e rosto pequenino, 

gozavam ali o doce sossego de uma meia tinta religiosa.  

Mas lá dentro, os dias passavam entre o tropel da criançada, os sons do 

piano de Ruth e a confusão dos criados.  

E era por isso, que todos fugiam lá para dentro e que só Ruth, nas suas 

horas de inexplicável tristeza, se encerrava ali, em companhia da Madona da 

Caldeira e da Virgem de S. Sisto.  

Era nessa mesma sala que ela estava ainda, muda e pálida, em frente 

do seu amado.  

– Ruth... balbuciou Eduardo.  

Mas a moça interrompeu-o com um gesto e disse-lhe logo, com voz 

segura e firme:  

– Minha avó mentiu-lhe.  

O noivo recuou, num movimento de surpresa; foi ela que aproximou-se 

dele, com esforço arrogante e doloroso, deslumbrando-o com o fulgor de seus 

olhos belíssimos, bafejando-lhe as faces com o seu hálito ardente.  

– Eu não sou pura! Amo--o muito para o enganar. Eu não sou pura! 

Eduardo, lívido, com latejos nas fontes e palpitações desordenadas no 

coração, amparou-se a uma antiga poltrona, velha relíquia de D. Pedro I, e 

olhou espantado para a noiva, como se olhasse para uma louca. Ela, firme na 

sua resolução, muito chegada a ele, e a meia voz, para que a não ouvissem lá 

dentro, ia dizendo tudo:  

– Foi há oito anos, aqui, nesta mesma sala... Meu padrasto era um 

homem bonito, forte: eu uma criança inocente... Dominava-me: a sua vontade 

era logo a minha. Ninguém sabe! Oh! Não fale! Não fale, pelo amor de Deus! 
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Escute, escute só; é segredo para toda a gente... No fim de quatro meses de 

uma vida de luxúria infernal, ele morreu, e foi ainda aqui, nesta sala, entre as 

duas janelas, que eu o vi morto, estendido na essa. Que libertação, que alegria 

que foi aquela morte para a minha alma de menina ultrajada! Ele estava no 

mesmo lugar em que me dera os seus primeiros beijos e os seus infames 

abraços; ali! ali! oh, o danado! mais do que nunca o quero mal agora! Não fale, 

Eduardo! Minha avó morreria, sofre do coração: e minha mãe ficou paralítica 

com o desgosto da viuvez... Desgosto por aquele cão! e ela ainda me manda 

rezar por sua alma, a mim, que a quero no inferno! Às vezes tenho ímpetos de 

lhe dizer: ―Limpa essas lágrimas; teu marido desonrou tua filha, foi seu amante 

durante quatro meses...‖ Calo-me piedosamente; e acodem todos: que não 

chorei a morte daquele segundo pai e bom amigo!  

 

– É isto a minha vida. Cedi sem amor, pela violência, mas cedi. Dou-lhe 

a liberdade de restituir a sua palavra à minha família.  

Ruth falara baixo, precipitando as palavras, toda curvada para Eduardo, 

que lhe sentia o aroma dos cabelos e o calor da febre.  

Em um último esforço, a moça fez-lhe sinal que saísse e ele obedeceu, 

curvando-se diante dela, sem lhe tocar na mão.  

 

*** 

 

O outro está morto há oito anos... ninguém sabe, só ela e eu... Está 

morto, mas vejo-o diante de mim: sinto-o no meu peito, sobre os meus ombros, 

debaixo de meus pés, nele tropeço, com ele me abraço em uma luta que não 

venço nunca! Ninguém sabe... mas por ser ignorada será menor a culpa? 

Dizem todos que Ruth é puríssima! Assim o creem. Deverei contentar-me com 

essa credibilidade? Bastará mais tarde, para a minha ventura, saber que toda a 

gente me imagina feliz? O meu amigo Daniel é felicíssimo, exatamente por 

ignorar o que os outros sabem. Se a mulher dele tivesse tido a coragem de 

Ruth, amá-la-ia da mesma maneira? Se a minha noiva não tivesse me dito 

nada, não seria o morto quem se levantasse da sepultura e me viesse relatar 

barbaramente as suas horas de volúpia, que me fazem tremer de horror! E eu, 

ignorante, seria venturoso, amaria a minha esposa, à sombra do maior respeito 
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e com a mais doce proteção... E assim?! Poderei sempre conter o meu ciúme e 

não aludir jamais ao outro?  

Ele morreu há oito anos... ela só tinha quinze... ninguém sabe! Só ela e 

eu!... e ela ama-me, ama-me, ama-me! Se não me amasse e fosse em todo 

caso minha dir-me-ia do mesmo modo tudo? Não... parece-me que não... não 

sei... se não me amasse... nada me diria! Daí, quem sabe? Amo-o muito para o 

enganar parece-me que lhe ouvi isto! Se eu pudesse esquecê-la! Não devo 

adorá-la assim! É uma mulher desonrada. A pudica açucena de envergonhar 

sensitivas é uma mulher desonrada... E eu amo-a! Que hei de fazer agora? 

Abandoná-la... não seria digno nem generoso... Aquela confissão custou-lhe 

uma agonia! Se ela não fosse honesta não afrontaria assim a minha cólera, 

nem se confessaria àquele que amasse só para não sentir a humilhação de o 

enganar. E o que é por aí a vida conjugal senão a mentira, a mentira, e mais 

ainda, a mentira?  

O outro está morto... ninguém sabe, só ela e eu! Ela e eu! O que nos 

importam os outros, tendo toda a mágoa em nós dois só?! Antes todos os 

outros soubessem... Não! Que será preferível – ser desgraçado guardando 

uma aparência digna, ou... ? Não! em certos casos ainda há alguma felicidade 

em ser desgraçado... Ela ama-me... eu amo-a... ele morreu há oito anos... já 

não lhe falam sequer no nome... Ninguém sabe! ninguém sabe... só ela e eu!  

Eduardo Jordão passava agora os dias em uma agitação medonha. 

Atraía e repelia a imagem de Ruth, até que um dia, vencido, escreveu-lhe 

longamente, disfarçando, sob um manto estrelado de palavras de amor, a 

irremediável amargura da sua vida. ―Que esquecesse o passado... ele amava-

a... o tempo apagaria essa ideia, e eles seriam felizes, completamente felizes.‖ 

O casamento de Ruth alvoroçava a casa. A baronesa ocupava toda a 

gente, sempre abundante em palavras e detalhes. Só Ruth, ainda mais arredia 

e séria, se encerrava no seu quarto, sem intervir em coisa alguma.  

Relia devagar a carta do noivo, em que o perdão que ela não solicitara 

vinha envolvido em promessas de esquecimento. Esquecimento! Como se 

fosse coisa que se pudesse prometer!  

A moça, de bruços na cama, com o queixo fincado nas mãos, os olhos 

parados e brilhantes, bem compreendia isso.  
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Entraria no lar como uma ovelha batida. O perdão que o noivo lhe 

mandava revoltava-a. Pedira-lhe ela que lhe narrasse a sua vida dele, as suas 

faltas, os seus amores extintos? Não teria ele compreendido a enormidade do 

seu sacrifício? Seria cego? Seria surdo?... dono de um coração impenetrável e 

de uma consciência muda? As suas mãos estariam só afeitas a carícias que 

não procurassem estrangulá-la no terrível instante em que ela lhe dissera – eu 

não sou pura? Ou então por que não a ouvira de joelhos, compenetrado 

daquele amor, tão grande que assim se desvendava tudo?! Ele prometia 

esquecer? Mas no futuro, quando se enlaçassem, não evocariam ambos a 

lembrança do outro? Talvez que, então, Eduardo a repelisse, a deixasse 

isolada no seu leito de núpcias, e fugindo para a noite livre tosse chorar lá tora 

o sonho da sua mocidade... Sim, a sua noite de núpcias seria uma noite de 

inferno! Se ele fosse generoso ela adivinharia através da doçura do seu beijo 

os ressaibos da lembrança do primeiro amante: e quanto maior fosse a paixão, 

maior seria a raiva e o ciúme.  

Esquecimento!... Sim, talvez, lá para a velhice, quando ambos, frios e 

calmos, fossem apenas amigos.  

Ruth pensou em matar-se. Viver na obsessão de uma ideia humilhante 

era demais para a sua altivez. Desejou então uma morte suave, que a levasse 

ao túmulo com a mesma aparência de recém-cândida, de envergonhar a 

própria sensitiva.  

Queria um veneno que a fizesse adormecer sonhando; e quanto dera 

para que nesse sonho fosse um beijo de Eduardo que lhe pousasse nos lábios! 

 

*** 

 

De luto a casa. Ramos e coroas virginais entravam a todo o instante. 

Quem saberia explicar a morte de Ruth? Foram achá-la estendida na cama, já 

toda fria.  

Agora estava entre as duas janelas, na grande sala sombria, espalhando 

sobre  o fumo da eça as suas rendas brancas e o seu fino véu de noiva. 

Parecia sonhar som o desejado esposo, que ali estava a seu lado, pálido e 

mudo.  
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Entravam já para o enterro e foi só então que uma voz disse alto, saindo 

da penumbra daquela sala antiga:  

– Vai ficar com o padrasto, no mesmo jazigo...  

Eduardo fitou a morta com doloroso espanto. Estava linda! Na pele 

alvíssima nem uma sombra. Os cabelos negros, mal atados na nuca, 

desprendiam-se em uma madeixa abundante, de largas ondas.  

– Quê! Seria ainda para o outro aquele corpo angélico, tão castamente 

emoldurado nas roupas do noivado? Seria ainda para o outro aquela mocidade, 

aquela criatura divina, que deveria ser sua?!  

E a mesma voz repetiu:  

– Vai ficar com o padrasto...  

Com o padrasto, noites e dias... fechados... unidos... sós! Fora para isso 

que ela se matara, para ir ter com o outro! Aquele outro de quem via o 

esqueleto torcendo-se na cova, de braços estendidos para a reconquista da 

sua amante!  

Alucinado, ciumento, Eduardo arrancou então num delírio o véu e as 

flores de Ruth, e inclinando um tocheiro pegou fogo ao pano da eça.  

E a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morta 

em um êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse... 
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ANEXO B – CONTO “OS PORCOS” 

 

 

OS PORCOS17 

Júlia Lopes de Almeida 

 

A Artur Azevedo 

 

Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, 

afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. 

O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a 

promessa, sabia-o bem. Ela mesma, lembrava-se. Encontrara uma vez um 

braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo, com certeza, 

tinha sido obra do pai. 

Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, 

torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto dum banquete delicado, que a 

torpe voracidade dos animais esquecera por cansaço e enfartamento. 

Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um 

pente vermelho de celuloide o cabelo negro e corredio. Seguia assim, 

preguiçosamente, com olhar agudo e vagaroso, as linhas do horizonte, tugindo 

de fixar os porcos, aqueles porcos malditos, que lhe rodeavam a casa desde 

manhã até a noite. 

Via-os sempre ali arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e 

banhas descaídas com o olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole e o ouvido 

encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de encontrar em si toda a 

tenção. Os leitões vinham por vezes, barulhentos e às cambalhotas, 

envolverem-se na sua saia e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, 

dando-lhes com torça. Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo 

desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e móveis, 

que iam e vinham grunhindo, babosos, hediondos, sujos da lama em que se 

deleitavam, ou alourados pelo pó de milho, que estava ali aos montes, 

flavescendo ao sol. 

                                            
17

 Transcrito de: ALMEIDA, Júlia Lopes de. Ancia Eterna. H. Garnier, Livreiro Editor. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1903. 
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Ah! os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo! 

Umbelina execrava-os e ia passando de modo de acabar com o filho duma 

maneira menos degradante e menos cruel. 

Guardar a criança... mas como? O seu olhar interrogava em vão o 

horizonte frouxelado de nuvens. 

O amante, filho do patrão, tinha-a posto de lado... diziam até que ia 

casar com outra! Entretanto achavam-na todos bonita, no seu tipo de índia, 

principalmente aos domingos, quando se enfeitava com as maravilhas 

vermelhas, que lhe davam colorido à pele bronzeada e a vestiam toda com um 

cheiro doce e modesto... 

Eram duas da madrugada, quando a Umbelina entreabriu um dia a porta 

da casa paterna e se esgueirou para o terreiro. 

Fazia luar; todas as coisas tinham um brilho suavíssimo. A água do 

monjolo caia em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho de sapé, e 

correndo depois em tio luminoso e trêmulo pela planície tora. Flores de 

gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do 

córrego; todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galo cantava perto, outro 

respondia mais longe, e ainda outro, e outro, até que as vozes dos últimos se 

contundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. 

Umbelina afastou com a mão febril o xale que a envolvia, e, descobrindo 

a cabeça, investigou com olhar sinistro o céu profundo. 

Onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de 

quem o padre falava na missa do arraial em termos que ela não atingia, mas a 

faziam estremecer? 

Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos; estaria então escrito 

que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia − de matar a tome aos 

porcos com a carne da sua carne, o sangue do seu sangue?! 

Essas coisas rolavam-lhe pelo espirito, indeterminadas e confusas. A 

raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem ao filho, odiava 

nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo-ia, esmagá-lo-ia 

mesmo, mas lançá-lo aos porcos... isso nunca! E voltava-lhe à mente, num 

arrepio, aquele bracinho solto, que ela tivera entre os dedos indiferentes, na 

sua bestialidade de cabocla matuta. 
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O céu estava limpo, azul, num céu de janeiro, quente, vestido de luz, 

com a sua estrela Vésper enorme e diamantina, e a lua muito grande, muito 

forte, muito esplendorosa! 

A cabocla espreitou com olho vivo para os lados da roça de milho, onde 

ao seu ouvido agudíssimo parecera sentir uma bulha cautelosa de pés 

humanos: mas não veio ninguém, e ela, abrasada, arrancou o xale dos ombros 

e arrastou-o no chão, segurando-o com a mão, que as dores do parto 

crestavam convulsivamente. O corpo mostrou-se disforme, mal resguardado 

por uma camisa de algodão e uma saia de chita. Pelos ombros estreitos 

agitavam-se as pontas do cabelo negro e luzidio; o ventre pesado, muito 

descaído dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia amiúde para respirar 

alto, ou para agachar-se, contorcendo-se toda. 

A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali, nos degraus 

de pedra, que o pai havia de pisar de manhã, quando descesse para o passeio 

costumado. 

Uma vingança doida e cruel aquela, que se fixara havia muito tempo no 

seu coração selvagem. 

A criança tremia-lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na 

vida para entrar no túmulo, e ela apressava os passos nervosamente por sobre 

as folhas da trapoeiraba maninha. 

Ai! iam ver agora quem era a cabocla! Desprezavam-na? Riam-se dela? 

Deixavam-na à toa como um cão sem dono? Pois que esperassem! E ruminava 

seu plano, receando esquecer alguma minúcia... 

Deixaria a criança viver alguns minutos, fá-la-ia mesmo chorar, para que 

o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paina, que ela desfiara 

cuidadosamente, lhe ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na 

memória, como um remorso. 

Ela estava perdida. Em casa não a queriam; a mãe renegava-a, o pai 

batia-lhe, o amante fechava-lhe as portas... e Umbelina praguejava alto, 

ameaçando de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina! 

O luar com a sua luz brancacenta e fria iluminava a triste caminhada 

daquela mulher quase nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo 

através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho, já seca, muito 

amarelada, e que estalava ao contato do seu corpo mal firme: passou depois o 
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grande canavial, dum verde d‘água, que o luar enchia de doçura e que se 

alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do engenho, na esplanada da 

esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras, e ergueu-se da 

outra banda, na negrura do mandiocal, um voo fofo de ave assustada. A 

cabocla benzeu-se e cortou direito pelo terreno mole do feijoal ainda novo, 

esmagando sob a sola dos pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta 

ainda sem flor. Depois abriu lá em cima a cancela, que gemeu 

prolongadamente nos movimentos de ida e volta, com que ela o impeliu para 

diante e para trás, entrou no pasto da fazenda. Uma grande nudez por todo o 

imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da 

habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla 

abaixou-se tolhida, suspendendo o ventre com as mãos. 

Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física, que se 

aproximava em contrações violentas. A pouco e pouco os nervos distenderam-

se e o quase bem-estar da extenuação fê-la deixar-se ficar ali, imóvel, com o 

corpo na terra e a cabeça erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia 

invadiu-a toda: eram os primeiros enleios da maternidade, a pureza inolvidável 

da noite, a transparência lúcida dos astros, os sons quase imperceptíveis e 

misteriosos, que lhe pareciam vir de longe, de muito alto, como um eco fugitivo 

da música dos anjos, que diziam haver no céu sob o manto azul e flutuante da 

Virgem Mãe de Deus... 

Umbelina sentia uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos 

olhos. 

Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente 

piedosa e triste... 

Súbito, sacudiu-a uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a 

a cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade fê-la praguejar e ergueu-se 

depois raivosa e decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a 

margem do lago e a orla do pomar, antes de cair na porta do amante. 

Foi; mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais 

próximas. 

Lá embaixo aparecia já a chapa branca, batida do luar, das paredes da 

casa. 
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A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos 

cansados. O suor caía-lhe em bagas grossas por todo o corpo, ao tempo que 

as pernas se lhe vergavam ao peso da criança. 

No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, 

pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis 

esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos 

pensamentos pecaminosos que tumultuavam no seu espirito e que a lua santa 

e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a sombra com passadas 

vacilantes; mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o terreno e 

tropeçavam nas raízes das árvores, muito estendidas e salientes no chão. A 

cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente nas mãos espalmadas. O 

choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram tolhê-la. Quis reagir e 

ainda levantar-se, mas já não pode, e furiosa descerrou os dentes, soltando os 

últimos e agudíssimos gritos da expulsão. 

Um minuto de pois a criança chorava sufocadamente. A cabocla então 

arrancou com os dentes o cordão da saia e, soerguendo o corpo, atou com 

firmeza o umbigo do filho, e enrolou-o no xale, sem olhar quase para ele, com 

medo de o amar... 

Com medo de o amar!... No seu coração de selvagem desabrochava 

timidamente a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo com o filho 

nos braços. O corpo esmagado de dores, que parecia esgarçarem-lhe as 

carnes, não obedecia à sua vontade. Lá embaixo a mesma chapa de luz 

alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a vingança ou para o amor. Julgava 

agora que se batesse àquelas janelas e chamasse o amante, ele viria 

comovido e trêmulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas 

custosas a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores e, 

sentindo-se esvair, sentou-se na grama para descansar. Descobriu então a 

meio o corpo do filho; achou-o branco, achou-o bonito, e num impulso de amor 

beijou-o na boca. A criança moveu os lábios na sucção dos recém-nascidos e 

ela deu-lhe o peito. O pequenino puxava inutilmente, a cabocla não tinha 

alento, a cabeça pendia-lhe numa vertigem suave, veio-lhe depois outra dor, os 

braços abriram-se-lhe e ela caiu de costas. 

A lua sumia-se, e os primeiros alvores da aurora tingiram dum róseo 

dourado todo o horizonte. Em cima o azul carregado da noite mudava para um 
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violeta transparente, esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce 

transformação da luz que Umbelina mal distinguiu um vulto negro, que se 

aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelancosas, com o rabo 

fino, arqueado sobre as ancas enormes, o pelo hirto, irrompendo ralo da pele 

escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente fixo: era uma porca. 

Umbelina sentiu-a grunhir. Viu confusamente os movimentos repetidos 

do seu focinho trombudo, gelatinoso, que se arregaçava, mostrando a dentuça 

amarelada, forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela 

estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu 

coração aflito. Era o filho! Quis erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo, 

salvá-lo... mas continuava a esvair-se, os olhos mal se abriam, os membros 

lassos não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção de tudo. 

Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto 

negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne perdurado 

nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor de 

rosa. 


