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————    Podia me dizer, por favor, qual é o caminho pra sair daqui? 
———— Isso depende muito do lugar para onde você quer ir ———— disse o Gato. 

— Não me importa muito onde ...    ———— disse Alice. 
— Nesse caso não importa por onde você vá ————disse o Gato. 

—... contanto que eu chegue a algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar ———— acrescentou Alice como explicação. 
 
 
 

Aventuras de Alice, Lewis Carroll 

 

 

 



 

 

 
 
 

RESUMO  
 
 
 
 

 
Estudo da problemática em que se insere a escritura feminina: a casa e a rua e as 
conseqüências geradas pelos deslocamentos entre as esferas privada e pública. 
Descrição dessa abordagem nas narrativas de Anna Ribeiro (1843–1930) por 
registrar o mundo privado das personagens femininas na passagem da casa grande 
(da sociedade patriarcal agrária do Recôncavo) e os sobrados (da capital) ao tempo 
em que estabelece uma vinculação estreita entre o cotidiano e a História da Bahia. 
Propõe um contraponto entre essa produção e os romances Mulher no espelho 
(1983) de Helena Parente Cunha e Atire em Sofia (1989) de Sonia Coutinho que 
representam as mudanças sociais com a inserção das protagonistas na esfera 
pública e estabelecem rasuras no modelo esposa-mãe-dona-de-casa. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave : Literatura Baiana. Autoria Feminina. Relações de Gênero. Esfera 

pública e esfera privada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
 
 

 
 
 
The study of the problematics in which the female scripture is inserted: the house and 
the street, as well as the consequences generated by displacements between the 
private and the public circles. A description of such an approach in the narratives of 
Anna Ribeiro (1843-1930) for registering the private world of female characters in the 
moving out from the master’s house (in the agrarian patriarchal society of the 
Recôncavo) and the two-story houses (of the state capital) at the days in which a 
close relationship between the daily activities and the history of Bahia is established. 
It proposes a counterpoint between such production and the novels Mulher no 
espelho (1983) by Helena Parente Cunha and Atire em Sofia (1989) by Sonia 
Coutinho, both representative of social changes bringing an insertion of female 
characters in the public circles and both by establishing erasures in the wife-
housewife models. 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Bahian Literatura. Female Writting. Gender. Private and Public space. 
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INTRODUÇÃO 

- Em que espelho ficou perdida / a minha face? 
Cecília Meirelles, “Retrato”. 

 

 

     ssa tese nasceu de uma idéia fixa, que, como tal, é sempre perigosa, nos 

adverte Brás Cubas. A idéia remontava a minha infância no interior, mas 

precisamente no Recôncavo baiano, em uma cidade limítrofe de onde viveu Anna 

Ribeiro. Foi lá que aprendi o termo tão usual ainda no final da década de 70: “moça 

saída”, em contraste com o ideal de moça recatada desejada pelos pais na busca de 

salvaguardar a família da língua intranqüila da sociedade. A moça saída era a 

namoradeira, falastrona, festeira, assanhada, ser esse tipo de moça se caracterizava 

ainda naquela década como motivo de preocupação, afinal essa não era a moça 

casadoira esperada, ou era a que se casava rapidamente em virtude da gravidez 

antecipada.  

A palavra era uma espécie de vestígio da formação histórica de lavoura, de 

fazenda, de uma economia centrada no latifúndio, e de uma visão de mundo acerca 

dos territórios a serem ocupados por cada sexo que rendia seus préstimos ao 

passado, uma vez que o mundo da indústria do petróleo já ocupava a cena do 

Recôncavo, com as benesses do consumo para a pretensa classe média que se 

formava desde a década de 60.         

Mas essa memória, diga-se, de passagem, de “moça bem comportada”, a que 

me ensinaram a ser, como diria Simone de Beauvoir, foi trazida de volta com a 

leitura das memórias, dos artigos e dos romances de uma antiga moradora da 

oitocentista Vila de Catu, a escritora Anna Ribeiro (1843 – 1930), que reclamava 

constantemente de que as moças estavam perdendo o bom comportamento e se 

tornando saídas cada vez mais. Em um dos seus últimos textos, as memórias 

Longos serões do campo, escritas em torno da década de 20, do século XX, chega a 

dizer que não havia mais moças bem comportadas, todas eram “saídas” em 

demasia. 

E 
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Ora que a D. Anna Ribeiro me deixou intrigada com o uso persistente do termo. 

Tentar compreender o sentido dele usado em épocas tão eqüidistantes em um solo 

epistemológico que parecia tão próximo no que tange à representação das 

mulheres, uma vez que o controle permanecia, ainda que de outra forma, a ser 

exercido sobre elas, foram dando o arcabouço primeiro da tese: a compreensão do 

universo feminino e seu cotidiano, marcado pelo universo da casa, rico em suas 

subjetividades. A autora em questão inicia o registro de uma época, na qual emerge 

flagrante a mudança de paradigmas: do mundo da lavoura em que as mulheres da 

sua classe territorial se circunscreviam na esfera doméstica para o modelo burguês 

urbano em que as mulheres passam a participar da vida citadina.                     

Se a sociologia brasileira considera a casa e a rua como espaços importantes 

de nosso sistema social, vide a posição de Gilberto Freire, ressignificada por 

Roberto DaMatta, escolhi fazer a discussão dessas categorias no âmbito da 

representação literária em textos escritos por mulheres. A distinção entre o universo 

da casa e o da rua não busca tão-somente identificar a esfera geográfica, ou um 

recorte espacial em que esses territórios se situam, mas observar a teia discursiva 

que distinguiu as esferas em pública e privada, as quais foram delimitadas ao longo 

do século XVIII, estabelecidas através de práticas sociais ao longo do século XIX e 

mantidas, ao longo de todo o século XX, como um sistema internalizado e respeitado 

por relações de poder entre os sexos, ainda não propriamente ultrapassado.  

O estado liberal burguês republicano estabeleceu um novo ethos baseado na 

divulgação da função materna da mulher como necessária à sociedade. E, para isso, 

uniram-se todos: filósofos, economistas, juristas, médicos e literatos a defender o 

lugar de mãe como imperativo da civilização, na medida em que as mulheres 

ofereceriam os cuidados iniciais às crianças que garantiriam a formação plena dos 

cidadãos necessários à “riqueza das nações”.  

Como conseqüência desse modelo de Estado, ocorre a “partilha sexuada do mundo” 

do trabalho em uma sociedade burguesa, de economia industrial capitalista: o trabalho 

doméstico, com a gestão da casa e o cuidado com a saúde física e moral dos filhos, 

que passa a pertencer à esfera familiar, doméstica, cabe à mulher (pelo menos 

daquelas que podiam se permitir deixar de ganhar a própria vida, em função da 

ocupação do papel de mãe) e o trabalho profissional, centrado na esfera pública, 

com a gestão da cidade, da ordem política, cabe ao homem.  
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Segundo as Ciências Sociais, os territórios delimitados em público e privado 

estabelecem aos “dois âmbitos do cotidiano do sujeito” e se desenvolvem em lógicas 

próprias, que se dividem em dois eixos: a afetividade no mundo doméstico e a 

racionalidade no mundo público. Ao mundo público, competiu o domínio direto de 

intervenção do poder, o mundo da produção, da gestão econômica e do poder dos 

bens patrimoniais, enquanto o mundo privado incumbiu-se do mundo da, digamos, 

“reprodução” e do consumo, da preparação da força de trabalho para o mundo 

industrial e de uma outra forma de poder, o dos bens “simbólicos”: dos filhos, da 

família. As duas esferas regidas por sentidos simbólicos diversos acabaram por 

enredar os atores sociais em espaços antinômicos que se hierarquizaram em um 

mais prestigiado, o público, representado pela rua, pelo mundo do trabalho, e outro 

menos prestigiado, embora mitificado como espaço de afetividade e de sentimentos, 

o privado, representado pela casa, tomada como mundo do “não trabalho”, com a 

invisibilidade do trabalho doméstico realizado pelas mulheres.  

A oposição entre esses domínios do público e do privado – ou alargando esses 

domínios à perspectiva de Roberto DaMatta que leva em consideração a implicação, 

no caso do Brasil, entre a casa e a rua – pertence à problemática da literatura feita 

por mulheres. Na literatura escrita pelas mulheres do século XIX, é comum serem 

evidenciados os escritos centrados na esfera do lar, entre costuras e bordados que 

povoavam o cotidiano das mulheres. Na atmosfera centrada na casa, evidenciam-se 

textos marcados pela subjetividade e pelos escritos da intimidade.  

A tese é dividida em dois tempos em que se observam duas gerações iniciais 

de cada época que nasceram dentro de uma estrutura social e conseguiram 

perceber a necessidade de construir outros paradigmas, que aparecem 

representados nos discursos literários. No primeiro deles, iniciado com o capítulo “A 

mulher e as esferas pública e privada”, discute-se a emergência da primeira onda do 

feminismo ou a Questão da Mulher, observa-se como a divisão entre as esferas foi 

acolhida pelas mulheres e de como o universo da casa e o papel de mãe foram 

aceitos como lugar de prestígio. Para esse estudo, o caminho percorrido teve como 

arcabouço teórico os estudos de gênero e, mais propriamente, os estudos de 

arqueologia literária, em voga nos estudos feministas anglo-americanos 

contemporâneos. Nele, me baseei na representação proposta por Anna Ribeiro, 

escritora baiana que começou a publicar em 1881 e segue a carreira literária até os 

primeiros decênios do século XX. 
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A perspectiva desses estudos consiste em trazer à tona os discursos dos 

segmentos negados, buscar, como disse Adriene Rich, “until we find each other, we 

are alone”. Ou, em outras palavras, não se pode pensar na recolha da produção de 

mulheres estabelecendo como marco o século XX, esquecendo-se da produção 

anterior, das dificuldades de acesso à produção para que se desse o boom editorial 

dos anos 60, como atesta a crítica.  

Do segundo tempo, se levou em consideração a “segunda onda do feminismo”, 

anos 60, quando as mulheres põem em questionamento o papel de “anjos da casa”, 

epíteto tomado anteriormente com felicidade, talvez inconscientemente, pelas 

mulheres oitocentistas, para reconhecer que esse mesmo lugar em que foram 

veneradas, se constituiu em espaço de confinamento no qual elas estiveram sob o 

rígido controle dos pais e maridos. Por isso, se torna mote das reivindicações 

feministas desse período a revolução sexual e a rejeição da maternidade em tempo 

integral. 

Essa tese se propõe a percorrer os romances de Anna Ribeiro (1843 – 1930), 

examinar algumas de suas obras como representações do modelo patriarcal e 

falocêntrico dominante no século XIX, procurando perscrutar, de um lado, o olhar 

que forjou; de outro, as trajetórias das personagens dos romances contemporâneos 

que testemunham os deslocamentos do feminino da esfera privada para a pública 

em um processo demarcado pela falência daquele modelo social. Os romances 

Mulher no espelho (1983) e Atire em Sofia das autoras Helena Parente Cunha e 

Sônia Coutinho, respectivamente, são testemunhas da emergência de um novo 

feminino que indaga de si, em busca de uma identidade que possa ultrapassar 

modelos definidos previamente e de um lugar em que possam se encontrar. 

A leitura do agenciamento do espaço se traduz em diferença do universo 

feminino para o masculino não por determinações biológicas, como concernia à 

ciência do século XIX, mas porque diferentes são as experiências históricas vividas, 

ou porque, para citar Laurence Sterne em Tristam Sandy, “somos revestidos de 

corpos” ― e somos marcados por valores, sistemas de pensamento, crenças. O 

investimento dessa tese é o de identificar como se processa esse agenciamento do 

espaço na escrita de autoria feminina.  

O segundo capítulo, intitulado “A casa em Anna Ribeiro”, traça o itinerário 

biobibliográfico da autora com a intenção de rastrear sua formulação de idéias para 

a consecução do projeto literário a que se propôs. Para isso, foi necessário destacar 
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fatos significativos de sua vida, intermediados com a produção jornalística e a 

produção literária, poemas, contos e, em particular, com a análise dos romances que 

representam a circulação das mulheres na esfera das casas grandes do engenho e 

do modelo de socialização do mundo rural de onde provinha a autora. Ao trilhar por 

esse cotidiano negado como histórico, busca-se dar conta das implicações entre a 

vida vivida e a vida narrada, entre as projeções do privado na publicização da 

escrita, não como uma repetição da crítica masculina que vê nessa posição um 

denodo da escrita feminina, mas como uma concepção contemporânea que 

desierarquiza os textos e as esferas e permite que eles sejam testemunhos de uma 

época e de uma escrita feminina que se fez à revelia do mundo masculino das letras, 

por esse motivo, as memórias, os romances e o conto se situam no mesmo patamar.  

A crítica feminista, nascente em um período de instabilidade como o de hoje, 

marcado por inúmeros abalos, apresenta uma outra perspectiva de leitura que não 

deixa de lado os mecanismos de produção dos textos, incluindo na discussão dos 

textos as dizibilidades que os acolheram, o que justifica a perspectiva em que foi 

tomado esse capítulo inicial.               

A leitura dos romances de Anna Ribeiro atesta a dificuldade em acatar a 

pertinência de vitimização em que foram estigmatizadas as mulheres e, por 

conseguinte, sua produção, uma vez que, através de seus textos, se percebe a 

participação das mulheres em diversos níveis da sociedade, como o econômico, no 

caso das personagens que ocupam funções atribuídas ao homem. Assim, de uma 

pretensa a-historicidade do discurso feminino, o que se projeta nos romances vai 

além da mera ficção intimista. Um olhar gendrado no texto permite observar o 

empreendimento dessa autora como de tantas outras por produzir uma 

representação da cultura pelo viés da mulher. 

Dos desdobramentos dessa leitura, pude constatar que a questão da 

domesticidade das mulheres conforme registram os discursos e se mobilizaram 

nessa representação, há alguns deslocamentos que merecem ser observados. O 

lócus de enunciação de onde emerge o discurso da autora é o de antiga latifundiária 

e dona de engenho cuja maior parte da existência esteve no campo, de onde sai, 

após os abalos econômicos provocados pelo declínio da lavoura açucareira e pela 

abolição da escravatura.  

Da leitura de Anna Ribeiro, emergem outras representações acerca da mulher 

da classe latifundiária, não apenas aquela limitada a cuidar dos filhos e da casa, das 
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escravas e do trabalho de casa, de costuras e bordado, elementos da vida 

doméstica, para se observar que ela, tal como provavelmente outras mulheres, uma 

vez que seus registros literários dão conta disso, tiveram participação no mundo 

público, ainda que vistos como extensões da vida religiosa, ligada à Igreja Católica, 

em muitos dos casos, seja como preceptora, seja através das organizações de 

mulheres, criadas com o intuito de filantropia ou de divulgação de suas idéias acerca 

da sociedade, presentes nos artigos publicados nA VOZ da Liga Baiana das 

Senhoras Católicas, nA Paladina, ou na participação da construção nO Atelier das 

Moças solteiras e pobres.  

Há a necessidade de rever essa aparente invisibilidade do trabalho doméstico 

em que se filiaram os discursos representativos das mulheres oitocentistas. As 

leituras das obras das escritoras daquele período, tomadas na contemporaneidade, 

dão conta de um exercício de poder, mesmo dentro da esfera doméstica, como se 

pode observar na análise da obra de Anna Ribeiro, de Amélia Rodrigues, entre 

outras. 

O painel histórico-literário do século XIX presente na tese objetivou oferecer 

mais informações sobre a época a fim de cotejar a produção literária com o discurso 

histórico. Assim como as citações de textos produzidos por autores que integram o 

cânone literário brasileiro se, por um lado, demarcam a minha condição de 

professora de literatura, formada pela hegemonia masculina dos textos os quais 

fazem parte do meu repertório, também ajudam a observar aspectos presentes nas 

obras e as escolhas da crítica entre obras rechaçadas e canonizadas. (Aliás, esse se 

constitui em um dos graves problemas de quem trabalha com a crítica feminista: a 

decisão sobre quais textos escolher na abordagem da sala de aula, como citou 

Elaine Showalter em famoso ensaio).     

Com essa perspectiva de re-leitura é que foi construído o terceiro capítulo “A 

rua vista da casa”. Ele comporta o estudo das repercussões do ambiente público no 

espaço privado, com ênfase na perspectiva histórica escolhida pela autora na 

composição das tramas narrativas. Essa parte destaca o trânsito entre o mundo 

privado das mulheres da “aristocracia latifundiária baiana”, mesmo em períodos de 

profunda conturbação social – como é o caso do período da Guerra da 

Independência ou da Sabinada – ou mesmo de mudança econômica – como a 

Abolição – e a emergência de novos papéis a serem ocupados pelas personagens 

de ficção advindas daquela classe.  
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Traça-se ainda, nesse capítulo, a posição da autora na historiografia literária, 

destacando temas e procedimentos narrativos, ao passo em que se discute a sua 

condição diante dos critérios da modernidade de definição pela hegemonia 

masculina do que é “literário”, conceito baseado em regras estéticas. Os textos de 

autoria feminina foram rechaçados pela crítica por terem temas permeados pelo 

cotidiano ou por serem escritos nos chamados “gêneros menores” (como 

autobiografias, diários e epístolas), ou mesmo por quebrarem com o estatuto do 

narrador, ao romper com o contrato narrativo. Apenas com a inserção dos estudos 

contemporâneos de gênero e da perspectiva proposta pelos teóricos pós-

estruturalistas de revisão da história em busca do que não foi estabelecido pelo 

cânone, (no caso do Brasil, o cânone incluiu apenas obras que tinham como missão 

o registro dos índices de nacionalidade tomados como alicerces para o estado-

nação), é que essas obras, assim como outras que não compactuaram com o 

discurso hegemônico, foram retomadas. 

O universo da rua margeia a ficção escrita, indicando a mediação entre o 

privado e o público que se observa na escritura feminina. Os romances recolhidos 

nessa seção indicam o esforço da autora baiana em resgatar através do discurso de 

teor nacionalista, a voz feminina diante de um espaço legitimado como masculino: o 

de artífice da nação. Mesmo distante das lutas descritas, a autora imprime a voz 

feminina no debate da nação, e mais propriamente, em uma “invenção do ser 

baiano”, que tal como dissemos no capítulo registra uma “positividade” a fazer parte 

do universo da literatura produzida na Bahia.        

A ausência da leitura da autora por esse viés, o nacionalista, e sua 

incorporação, quase exclusiva, pela crítica a uma literatura de “caráter sentimental”, 

ou mesmo “religioso”, partindo da base dos estudos tradicionais, imprimiram uma 

leitura única da sua produção, razão da necessidade de se recuperar a obra para 

propor um novo enfoque de leitura que permita a incorporação e ressignificação pela 

crítica contemporânea de base feminista. Opor essa produção a um contra-discurso 

e a um novo “horizonte de expectativa”, ao tempo em que se garante uma interação 

com outros textos, permitindo diálogos inesperados. Faz-se um “contra-cânone”, 

conforme o entende Vera Queiroz, que consiste em propor ao texto novas 

perguntas, permitindo novas leituras a textos que estiveram submersos.  

O segundo tempo da tese se caracteriza por apresentar o outro lado da 

questão da domesticidade: a denúncia de que as “fadas do lar” foram cúmplices do 
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patriarcado e que eram exploradas no universo doméstico. Para Giles Lipovetsky, a 

“mulher do lar se apresenta menos como uma negação gritante do universo 

democrático do que como uma de suas expressões inacabadas”. A necessidade de 

rever o princípio democrático entre os gêneros e o reconhecimento pelas Ciências 

Sociais de que a família e o lar burgueses são experiências humanas datadas da 

modernidade se tornaram o foco das batalhas feministas do último século, em busca 

de rever a velha ordem e de identificar uma identidade feminina que não se 

circunscrevesse à condição do papel da mulher dentro dessa sociedade burguesa.  

A partir de 60, vê-se a inserção da mulher no espaço púbico e profissional, 

mas, seguindo ainda as idéias de Lipovetsky, “as forças que inscrevem o feminino 

do lado do ‘privado’ conservam tanta capacidade de se impor que autorizam dizer 

que a supremacia masculina não está às vésperas do declínio”. A leitura das obras 

escolhidas das autoras contemporâneas dá conta de quão difícil é desfazer-se dos 

limites impostos e transpor o limite da vida privada e de como as práticas sociais 

legitimaram as esferas privada e pública que garantiram a exclusão da mulher na 

vida pública. As mulheres escritoras pós 60, tomadas nessa tese, dão conta da 

imagem feliz de Sônia Coutinho ao dizer que as mulheres do seu tempo são 

“náufragas do patriarcado”. As personagens dos romances de Helena Parente 

Cunha e de Sônia Coutinho, analisados na tese, representam cada uma a seu 

tempo e modo não o mundo do patriarcado latifundiário de onde saiu a escrita de 

Anna Ribeiro, mas a dificuldade em lidar com um código que, embora tenha deixado 

o mundo econômico e social, permaneceu internalizado nas suas práticas 

cotidianas.    

Por esse motivo, dividir a tese em espaço privado e público não daria conta do 

embaralhamento dessas esferas tal como aparece na escrita feminina em que o 

registro do pessoal invade a arena pública, transpondo o umbral da cena doméstica 

para a esfera do mundo público.    

O quarto capítulo “Da casa para rua: ritos de passagem” completará o estudo 

realizado por destacar os deslocamentos femininos tematizados por autoras baianas 

advindas da segunda onda do feminismo, e, assim, corroborar a tese proposta: a de 

que o espaço da rua, na ficção feminina baiana, é recente e é conseqüência das 

lutas por igualdade de direitos das mulheres, que se caracterizam, entre outros 

aspectos, pela conquista da esfera pública. Nele, é apresentado o processo de 

transferência dos valores agrários para a cidade e o deslocamento da mulher da vida 
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privada para sua inclusão na esfera pública, após o declínio do mito de “anjo do lar”. 

O que se observa na análise da obra é de como o processo de adaptação à 

realidade burguesa na Bahia foi lento, uma vez que a realidade agrária e a letargia 

da adequação econômica impediram a mudança da herança secular da vida 

centrada no universo do patriarcado rural. “A saída dos limites patriarcais”, como 

considera a feminista Teresa de Lauretis, não se dá sem um longo período de vida 

no umbral, o investimento é lento e se acelera em torno dos anos 70.        

Para a análise desse processo de deslocamento do sujeito feminino entre as 

duas esferas, foram escolhidos dois romances de autoras contemporâneas baianas, 

Helena Parente Cunha e Sônia Coutinho, que apresentam protagonistas mulheres 

inseridas na problemática contemporânea entre os apelos do mundo da casa e o 

desejo de participar da vida na cidade. Em A rua desejada , estuda-se o romance 

Mulher no espelho  (1983) de Helena Parente Cunha, nele observa-se a dificuldade 

da mulher em fugir às inscrições societárias do mundo patriarcal, através de um 

código que foi internalizado. A “mulher no espelho” se insere na difícil condição entre 

a mulher criada para a função da maternidade e de esposa devotada e o impulso de 

fugir a esses papéis. A saída da casa e dos papéis a ela circunscritos se dão em 

pleno Carnaval, o que indica, apesar do percurso solitário, doloroso e trágico da 

personagem, a necessidade do retorno a casa em busca de um pedaço de espelho 

em que pudesse se mirar e encontrar sua face perdida entre os dois territórios de 

que fez parte.  

Em A rua conquistada, estuda-se Atire em Sofia (1989), obra de Sônia 

Coutinho, na qual se dá a representação da mulher que se encontra fora da casa. 

Não há compromisso revelado, no romance, com a idéia de domesticidade presente 

nos outros romances estudados. Sofia, sua protagonista, se inscreve entre a recusa 

da ordem patriarcal e a solidão da existência humana a que nem a maternidade ou o 

amor por um homem pôde completar. Ela é a personagem que debocha dos ritos 

patriarcais da sociedade burguesa, aquela em que a casa é apenas lugar de vida 

individualizada, privativa, ocupada para repouso ou para encontros amorosos ou de 

amigos. A protagonista é aquela que foi impedida de conciliar a vida de mãe com a 

vida profissional.                       

A última parte, “Todas as casas: a casa”, busca-se estabelecer um hiato entre 

as produções das escritoras selecionadas, observando como as práticas sociais em 

que foram educadas as mulheres, ainda entre as décadas de 50 e 60 do século XX, 
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se preservam nas representações simbólicas do ser feminino, como se vê nas obras 

das autoras contemporâneas estudadas.    

A trajetória da tese seguiu as mulheres através de suas diferentes moradas: as 

casas das mulheres: a casa grande, a chácara, a casa grande assobrado, o sobrado 

da cidade moderna, os apartamentos, a quitinete. Observa-se nela a redução de 

espaços, presente nos romances. Há o registro do imbricamento do universo de 

casas e mulheres, através do longo processo do agenciamento do espaço literário e 

do espaço público da classe latifundiária à classe média burguesa. As moradas do 

ser imprimem também a noção de identidade feminina, e que, mesmo como 

representantes de momentos diversos, é possível observar como se deu a 

construção do sujeito feminino.  
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

 

A MULHER E AS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA 
Until we find each other, we are alone. 

Adrienne Rich,  “Hunger”  
 
 

 

     m traço característico do século XIX é o chamado “culto à domesticidade”, 

conforme expressão de Christopher Lasch, marcado, sobretudo, por uma nova 

ordem social, que, no Brasil, se caracteriza pelo nascimento da vida urbana e pela 

presença de valores burgueses1. A mentalidade burguesa avança contra os 

costumes da tradição colonial portuguesa e a família, progressivamente, muda a sua 

feição para atender à sociedade urbana e cosmopolita que apresenta novas formas 

de convivência social, hábitos e valores.     

O século XIX impõe um modelo de comportamento que se constitui na divisão 

entre o espaço público e o espaço privado, diferenciando o mundo civil do mundo 

político. Distingue-se a vida pública, que se torna exclusiva da condição masculina, 

da vida privada, doméstica, como a das mulheres que passam a ser alijadas da vida 

política da cidade (ainda que, em alguns países, tenham sido protagonistas das lutas 

da revolução burguesa). 

Os papéis passam a ser disciplinados através de um rígido controle dos 

modelos estabelecidos: a figura da mãe, já enaltecida pela Igreja Católica, portanto 

dentro da tradição da sociedade brasileira, se torna agora restabelecida através da 

sociedade republicana, mentora do ideal de mulher responsável pela criação dos 

filhos, a serviço da família, em nome de um bem maior que é a construção de bons 

                                            
1 LASCH, Christopher. A mulher e a vida cotidiana; amor, casamento e feminismo. LASCH-QUINN, Elisabete 
(Org.). Trad. Heloísa Martins Costa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p. 89.       

U 
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cidadãos para o país, virtuosos e com elevação moral, edificadores do novo modelo 

político, como destacam Duby e Perrot2.     

A ausência de protagonismo político – inclusive defendido por parcela da 

imprensa feminina3 ― compensa-se com a participação no espaço privado, no 

interior da sociedade civil cabia à mulher a função de, através da educação dos 

filhos (na função de mães) ou dos alunos (na função de mestras), contribuir com o 

Estado, reforçando a ordem cívica e os ideais da vida republicana. Esta defesa 

aparece ainda na virada do século XX na revista A VOZ da Liga Católica das 

Senhoras Baianas, no artigo “A questão feminina” da articulista Anna Ribeiro de 

Góes Bittencourt:  

 

 

A mulher, não podendo servir ao mesmo tempo ao marido, aos filhos e ao 
Estado, sirva de preferência à família porque assim servirá eficazmente ao 
País, formando cidadãos prestantes e mulheres honradas e úteis que serão 
o mais seguro baluarte da sociedade. 4 
 

 

No trecho acima, a autora considera que a divisão social de papéis é legítima e 

de acordo com a estrutura do pensamento da modernidade que associa a 

naturalização aos papéis constituídos para os gêneros, compete ao homem: a 

sociedade; e à mulher, a família. 

Há, nos registros de inúmeras escritoras dessa geração, uma certa 

desconfiança quanto à participação política. A própria Virginia Wolf declarara que 

entre o voto e o dinheiro, o segundo era para ela “infinitamente mais importante”5. 

No caso do Brasil, essa suspeita repousa talvez em um aspecto que será tematizado 

na ficção modernista de 30: a consciência de que a democracia representativa, 

implantada no Brasil, era uma farsa, na qual os coronéis controlavam os votos 

através das oligarquias estaduais em troca de favores do governo federal.  

                                            
2
Cf. DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das mulheres no Ocidente. In: FRAISSE, Geneviève, 
PERROT, Michelle (Dir.) O século XIX. Trad. por Claúdia Gonçalves e Egito Gonçalves. Porto: Afrontamento, 
1991. p. 54 et. seq. 
3 Duby e Perrot comentam acerca dessa defesa das mulheres à ordem cívica e da aceitação das duas esferas 
como requisito necessário à vida republicana. Para elas, o papel que lhes cabia na nova ordem social era uma 
espécie de reconhecimento do papel feminino na condução do país e uma valorização das chamadas “funções 
femininas”. Cf. DUBY. PERROT, 1991, p. 394, 474. 
4 Foi feita normatização lingüística dos textos da autora utilizados nesse trabalho. BITTENCOURT, Anna Ribeiro 
de Góes. A questão feminina. A VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, Salvador: Tipografia Beneditina, 
ano VI, n. 1, p. 6, abr. 1917.   
5 WOLF, Virginia. Um teto todo seu. Trad. por Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 50.  
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As bases em que foram sustentadas as revoluções burguesas ― 

“universalidade”, “igualdade” e “sujeito dos direitos” ― excluíram as mulheres (além 

das exclusões de raça) que se tornaram alijadas da vida política, da esfera pública, 

uma vez que o mundo privado marcado pela reprodução e pelo domínio da 

“feminilidade” se caracteriza como pré-político6.  

O estatuto do sujeito ― negado à mulher pela sua ausência na vida pública ― 

a credencia em uma cidadania de segunda classe, silenciando a sua participação 

política (a república não lhe permite votar), mesmo após ativo papel nos movimentos 

populares que promoveram a hegemonia da classe burguesa (como a Revolução 

Francesa de 1789, ou mesmo, os movimentos separatistas no Brasil, a exemplo da 

Independência da Bahia). 

Muitas participantes da Questão da Mulher registram a mãe como educadora, 

responsável pelas primeiras letras dos filhos, por conseguinte necessário seria que, 

no caso do Brasil, as mulheres se tornassem pessoas esclarecidas, capazes de não 

somente receber pessoas, cumprindo o modelo de sociabilidade burguesa, como 

também de se transformarem em participantes da vida escolar dos filhos: os do sexo 

masculino, enquanto estivessem em sua companhia (no caso da família de posses, 

até os doze anos quando seriam encaminhados para o colégio interno), ao passo 

que, no caso das filhas, acompanhando o aprendizado da leitura e escrita, do 

desenho, da língua francesa, do piano e da educação religiosa. O estudo passa a 

ser considerado um capital necessário ao novo modelo de vida, não apenas para 

homens, mas também às mulheres é lícito esclarecer-se. Formar cidadãos, incutir 

virtudes, promover a fé católica se constituíam no aparelhamento pedagógico-

ideológico da escola; a ênfase no conhecimento recairá na formação dos homens 

que continuarão seus estudos, cumprindo o ideal burguês progressista, enquanto as 

mulheres o interromperão para o casamento.     

A presença da literatura de caráter doutrinário e propedêutico em que a 

iniciação às letras se associava ao catecismo e aos ensinamentos morais era não 

comumente uma forma de as mulheres se lançarem no mercado literário, como 

também um meio de demonstrar seu papel na sociedade que se formava 

particularmente pelo traço essencialista que caracterizava a estrutura patriarcal ao 

tomar a mulher como bastião moral da sociedade, elemento ainda não corrompido 

                                            
6Cf. BUTLER, Judith. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do “pós- modernismo”.  Cadernos 
Pagu, trajetórias do gênero, masculinidades...Campinas: UNICAMP, n. 11, p. 14 et seq., 1998.  
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pelas ruas. Nestes livros, o traço pedagógico se nota com a descrição de situações 

em que há sempre um ensinamento moral.   

A virtude moral das mulheres será retomada por uma das vertentes do 

feminismo – o cristão – que teve muitas adeptas no Brasil, em que se conjugava 

uma genealogia de mulheres fortes, tomadas da Bíblia, com a crença na capacidade 

de reabilitação das mulheres em prol da república. A tarefa cívica se associa à 

instrução e impõe às mulheres que se encarreguem de fornecer cidadãos mais bem 

preparados para a vida cidadã. 

A vida doméstica passa a ser identificada como necessária à condução da 

sociedade. Do ponto de vista da literatura, Madame Bovary representa esse modelo 

ao destacar que Emma vive em conflito entre a condição de maternidade, que lhe 

impinge a clausura da casa e o desejo de uma vida pública, entre bailes e passeios, 

ávida que era por novidades. Em defesa da maternidade assistida, Flaubert registra 

uma personagem ávida por livros, por novidades, pela moda, pela vida urbana, mas 

pouco dada ao que o século XIX, identificou como “instinto maternal”.  

Em Madame Bovary como em outros textos de Flaubert, nota-se a defesa do 

aleitamento materno, contrariando a indústria do aleitamento comum à época, 

quando as mulheres pobres recebiam pensão para alimentar bebês de mães, 

sobretudo as ricas, que, preocupadas em manter os maridos, davam seus filhos para 

as amas de leite.  

No Brasil, as amas são as escravas que terão de alimentar os filhos das 

senhoras, consideradas frágeis demais para o aleitamento. As amas costumavam ter 

seus filhos arrancados de si, os quais continuavam a viver nas senzalas, enquanto 

elas ocupavam um lugar na casa grande durante o período de amamentação dos 

ioiôs e das iaiás. A presença das mães pretas ou das mães de leite se constituiu em 

teias de relação étnica e cultural no processo de formação do povo brasileiro7.  

Para a Medicina e a tradição circulante, as relações sexuais deveriam ser 

cessadas para não azedar o leite, por isso o empenho em dar os filhos a outra para 

garantir o casamento. Mais tarde, em função da quantidade de partos que geravam 

mortes prematuras de mães e com o objetivo de promover a subsistência dos 

                                            
7 Com a chegada do cientificismo no Brasil, em torno de 1870, essa função da ama de leite começa a entrar em 
declínio, visto que há o receio de que houvesse alguma sorte de “contaminação hereditária” através do leite das 
mulheres negras. Vide caso de Amâncio em Casa de pensão, romance de 1884. AZEVEDO, Aluísio. Casa de 
pensão. São Paulo: Ática, 1977.  
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infantes se defende o leite materno com a crença de que seria um método 

contraceptivo8.      

Inúmeros são os poemas de defesa do amor de mãe, como o soneto “Amor 

materno”:  

 

 

 
De amor vive a mulher na flor da idade, 
Como a planta do ar, da luz, do dia. 
Ó tempos de ilusão, de fantasia 
Que correis com febril celeridade! 
 
Mas, bem depressa foge a mocidade, 
E o coração, meu Deus, não se atrofia! 
Para amar sente amor, sente energia, 
Não lhe basta o conforto da amizade. 
 
Pode ainda a mulher encanecida 
No declínio da vida, ser querida 
Como outr’ ora dos anos no verdor? 
 
Não! porém Deus que rege sabiamente  
O mundo, sempre bom, sempre clemente, 
Deu-lhe o sublime maternal amor.9 
 

 

Destaca-se, no poema, a defesa da reprodução, maior que a da sexualidade 

feminina; há a transferência do gozo erótico pelo gozo materno, maior que o 

primeiro, duradouro e assexuado, que sobrevive à velhice. Essa retórica da 

maternidade10 indica a preocupação com a função da mulher na sociedade: a de 

mãe, considerada e defendida na época como o seu desideratum, as virtudes 

domésticas cabem às mulheres; aos homens, “as áridas tarefas da vida pública, 

para a qual o homem, por sua constituição e índole, foi inegavelmente destinado”11.   

O amor materno, diga-se o “instinto materno”, se caracteriza por indicar o 

mundo empírico, afetivo das mulheres, marcado pela sensibilidade, ou, em outras 

palavras, o costumeiro mundo privado; em oposição ao mundo dos homens, 

                                            
8 Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 16. ed. Org. e Trad. de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 
1979. p. 275-276. 
9 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. “Amor materno”. A Paladina, Salvador: Tipografia Salesianas, ano I, n. 
[  ],  p. [   ], set. 1910.     
10
Na literatura inglesa é flagrante também essa retórica da maternidade, como se pode observar no poema 

recolhido por Elaine Showalter para iniciar o capítulo “As novas mulheres”, do qual separamos os versos finais: 
“Woman, from whose brigth womb / The radiant future springs!”. Cf. SHOWALTER, Elaine. Anarquia sexual: sexo 
e cultura no fin de siècle. Trad. por Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 61. 
11 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. O feminismo na Finlândia. A VOZ da Liga Católica das Senhoras 
Baianas, Salvador: Tipografia Beneditina, ano I, n. 1, p. 29, jan. 1913.   
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inovador, racional e científico, aspectos pertinentes à tipologia buscada naquele 

século, em definir caracteres, uniformidades e traços distintivos 12.   

Nas teses dos doutorandos da Faculdade de Medicina da Bahia, eram 

recorrentes as referências à mulher tendo como destino natural ser esposa e mãe. 

Em 1868, o dr. Sócrates de Araújo Bittencourt, marido da autora baiana Anna 

Ribeiro, estudada neste texto, considera que os incômodos relativos da gravidez são 

“compensados pelos cuidados e consolações da família” 13.  

O posicionamento dessa Escola de Medicina não é diverso da concepção 

grega de Hipócrates, que considerava, tal como Platão, que os distúrbios femininos 

seriam solucionados com a aceitação do “destino de mulher”, isto é, o consentimento 

de sua função biológica, de sua fixação exclusiva à esfera da sexualidade. Para 

eles, o exercício da maternidade conjugava o poder intelectual e moral das mulheres 

e a completava, por conseguinte.  

O matrimônio se torna assim um mecanismo de grande utilidade ao 

ordenamento da sociedade burguesa; a família é o espaço onde se encenam as 

mudanças de comportamento a serem exigidas à mulher, em particular o de mãe 

devotada e recolhida à esfera doméstica, espaço no qual deveria sediar seu desejo. 

No final do século XIX, à medida que as conquistas pretendidas pelas mulheres 

avançavam, particularmente na busca por outras opções de vida que ultrapassavam 

o “destino de mulher” em busca do seu desenvolvimento pessoal, da independência 

sexual e da formação universitária, no caso das européias e norte-americanas, 

inserindo-se em áreas da supremacia masculina, o Estado, através de toda uma 

“maquinaria de controle” ― como a define Foucault ―, produz uma rede discursiva 

em que se associam a Medicina e a Ciência para divulgar nos jornais sobre o perigo 

das mulheres fugirem ao controle.  

A epidemia de distúrbios nervosos e a pretensa degeneração racial ou 

esterilidade são enfocadas como resultados de a mulher usar a cabeça e não o 

útero, conforme preconizam as teses médicas. 

                                            
12 Elizabeth Badinter trouxe à tona o processo de construção do instinto materno em texto significativo para os 
estudos feministas atuais, na medida em que o considera pertencente ao mundo da cultura e não da esfera da 
natureza. Ser mãe está no feminino, maternar está em qualquer gênero, não é algo inerente à condição de 
mulher. Cf. BADINTER, Elizabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira,1985. 
13 CASTRO, Dinorah. A mulher submissa: teses da Faculdade de Medicina da Bahia no século XIX. Salvador: 
Press Color, 1996. p. 132. 
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O ideal feminino era aquele da “senhora do lar”, a companheira do homem, 

aquela que se fixava tal como a “Natureza” havia determinado. O que se nota, como 

conseqüência desse ideal, é a necessidade de estimular o “papel feminino”, como o 

de domesticidade e maternidade pelos valores da família.  

A preocupação em conter a mulher tem um poderoso aliado: o discurso 

científico em prol da defesa das virtudes tomadas como femininas, como o recato, a 

submissão, a docilidade. 

Como avalia Rita Terezinha Schmidt, se, por um lado, há os estudos acerca da 

sexualidade feminina com o reconhecimento do desejo feminino na mulher – 

inclusive com a defesa da relação sexual por uma questão de saúde –; por outro, há, 

também, uma corrente em defesa da mulher vitoriana, anestesiada sexualmente, 

reprimida, valorosa em seu refúgio ante os valores degredados da sociedade 

burguesa14. 

A função moral da mulher é assunto da Igreja, dos romances, das autoras 

oitocentistas. O controle da educação religiosa – a cristã – e moral se torna um bem 

a que as mães querem manter o controle; sobre ela paira a função de edificar a 

família para o processo civilizatório, elas devem cuidar não somente do sustento e 

saúde física e espiritual da família como ajudar aos maridos, e a eles obedecerem, 

tendo em vista o modelo patriarcal em que a sociedade brasileira se sustentava.  

Tal como Mary Wollstonecraft defendia, em Vindication of the Rigths as 

Women, a partilha dos papéis na construção da sociedade incluía uma função 

significativa para as mulheres como pessoas educadas e cidadãs esclarecidas com 

a função patriótica de conduzir e elevar os cidadãos da pátria15. Essas idéias 

aparecem disseminadas na literatura das escritoras baianas, como no livro de leitura 

de Amélia Rodrigues, Mestra e mãe, com a mestra D. Mercês, incutindo, em suas 

aulas, a defesa cívica: 

 

― As mulheres não podem, é verdade, pegar em armas para defender o 
seu país, nem votar, nem ir as assembléias discutir questões políticas e 
financeiras, nem legislar, etc, mas delas é que vêem os soldados, os 
ministros, os eleitores, os legisladores, o governo e os governados. Elas é 

                                            
14 Cf. SCHMIDT, Rita Terezinha. “Da exclusão, da imitação e da transgressão: o caso do romance Celeste, de 
Maria Benedita Bormann”. In: PETERSON, Michel e NELS; Ignácio Antonio. As armas do texto; a literatura e a 
resistência da literatura. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000.  p. 79 
15WOLLSTONECRAFT, Mary. Vindication of the Rigths as Women, 1792 apud DUBY. PERROT, 1991, p. 54 –55. 
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que educam e formam o caráter daqueles que hão de ser os cidadãos da 
pátria.16 
 
 

O confinamento das mulheres ao espaço da casa nasce de uma necessidade 

de contenção delas, ironicamente apostando no mesmo discurso anteriormente 

defendido pela Igreja Católica como forma de controle e busca de uma ascese e 

severidade moral compatíveis com o modelo de comportamento esperado: o de 

Nossa Senhora. Esse ideal marianista, capitaneado pela Igreja através da devoção à 

Virgem Maria em inúmeros movimentos renovados secularmente ― o mês de Maria, 

as novenas, as filhas de Maria, os anjos da procissão à virgem ―, permanecem até 

hoje, associado à doutrina ideológica e política do Positivismo que reforçava esses 

estereótipos femininos, insistindo na docilidade das mulheres, no seu instinto 

maternal, na sua capacidade de abnegação em prol da família.  Para Ruth S. 

Brandão, 

 

 

O lugar tradicional da mãe no imaginário ocidental é herdeiro da Virgem 
Maria, inaugura-se num campo sagrado, fundador de todo discurso que 
eleva a função materna aos píncaros da glória. Glória, aliás, posta nos 
limites sacrossantos dos monumentos, dos relicários, dos nichos das 
estátuas, como figura, imagem, paradigma. Aí se coloca a mulher, essa 
estranha que se presta à fala sedutora da cultura patriarcal e aí se constrói 
seu silêncio, no mutismo necessário para as elaborações dos castelos do 
imaginário. 17     
 

  

Este recolhimento das mulheres atendia à obrigação de controle, do decoro 

esperado das mulheres em função de sua natureza frágil, facilmente corruptível e à 

mercê das paixões, e, assim, deveria ser rigorosamente mantida sob controle de 

modo a domesticar-se no interior da família, demarcando seu papel social e 

normatizando sua sexualidade. Tal como afirma Rousseau: “faz-se também 

necessário acostumá-las desde cedo a tal confinamento que ao final ele não lhes 

custe excessivamente... devemos ensiná-las acima de tudo a manter um controle 

rigoroso sobre si mesmas” 18. 

                                            
16 RODRIGUES, Amélia. Mestra e mãe; educação moral e cívica. 4. ed. Salvador: Tipografia Salesiana, 1929.  p. 
271. 
17 BRANDÃO, Ruth Silviano. Feminina mãe imperfeita. In: BRANCO, Lúcia Castelo. BRANDÃO, Ruth Silviano. 
Literaterras, as bordas do corpo literário. São Paulo: Annablume, 1995. p. 93.  
18ROUSSEAU, Jean Jacques. Èmile, 1762 apud QUEIROZ, Vera. Crítica literária e estratégias de gênero. 
Niterói: EDUFF, 1997. p. 113.      
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No século XIX, a intenção, ainda que se revele comum, nasce da busca de 

mantê-la no círculo estreito a que deveria ficar, logo após ter participado ativamente 

dos movimentos populares do período. A exclusão de determinados domínios em 

nome das diferenças de sexo ― como as descritas por Duby e Perrot: “criação 

literária e artística, a produção industrial e as trocas, a política”19 ― negava-lhes a 

historicidade e apostava no esvaziamento do seu poder, todavia esse espaço soube 

ser ocupado pelas mulheres.  

A gestão da vida privada e a administração da microcomunidade familiar se 

tornam tarefas de mulher, responsável pelo cuidado com os filhos, pelo apoio 

emocional da família e pelo cotidiano doméstico, cumprindo a rígida divisão do 

trabalho sexual, justificado pela doutrina das duas esferas. 

Paralelamente às tarefas circunscritas ao espaço da casa, considerava-se 

pertinente a participação ativa das donas-de-casa em atividades de beneficência 

como em sociedades de auxílio aos desamparados ou ditas femininas, geralmente 

ligadas à Igreja Católica, nas quais se ocupavam da caridade e da proteção à 

criança. Exemplos disso na sociedade baiana aparecem em inúmeros artigos nas 

revistas femininas como A Paladina, A Paladina do Lar e A VOZ da Liga Baiana das 

Senhoras Católicas, como nos trechos recolhidos abaixo: 

 
 
A par dos sagrados deveres para com a família, a mulher tem deveres 
santos para com a humanidade sofredora. 
O amor ao próximo é o amor à família, mais ampliado, mais escoimado do 
egoísmo.  (...)  
Quando pois, senhoras, tiverdes ocasião de despender com vossas 
filhinhas avultada quantia para apresentá-las em público ricamente 
ornadas, dizei-lhes que uma pequena parte dessa quantia pode fornecer a 
uma criança pobre um traje barato, porém chic, que lhe dará imenso 
contentamento. 20    
 

 

Ou ainda no artigo “A caridade à infância”, em que a articulista pede ajuda às 

mulheres para auxiliar na construção e manutenção do Hospital das Crianças, 

empreendimento do Dr. Alfredo Magalhães, iniciando o texto com a defesa da 

caridade: 

 

 

                                            
19 DUBY. PERROT, 1991, p. 503. 
20BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. A caridade. A Paladina, Salvador: Tipografia Salesianas, ano II, n. 3, p. 
24, abr. 1911.     
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A caridade, cujo divino gérmen Deus plantou no coração de todo o ser 
humano, e que é inegavelmente uma das maiores virtudes, centuplica de 
valor quando é exercida com a criança.  
...a criança, o anjo salvador do lar.21 

  

 

O cuidado com a criança se reveste de excessos, porque nela está todo o 

investimento da família, na medida em que ela ajuda na manutenção do casamento 

dos pais e do próprio Estado com a preparação daqueles que farão parte da 

sociedade.  

 A produção literária das mulheres investe no tema do cuidado com as crianças 

e da caridade como no soneto abaixo, “A caridade”, de Anna Ribeiro:  

 
 
Ó vós, almas de escol, corações crentes 
Que a chama divinal da caridade  
No peito alimentadas, sede clementes 
Com a frágil sofredora humanidade! 
 
Vede sem asco as chagas repelentes,   
Dos aleijões, a torpe fealdade; 
Acolhei compassivos, indulgentes, 
Toda a miséria, a própria iniqüidade. 
Amparai, sobretudo, o tenro infante, 
Paria da sorte neste mundo errante, 
Alma sem crença e afeto erma de luz. 
 
Esclarecei-lhe a mente, dai-lhe a escola 
E não negueis jamais o pão, a esmola 
Ao pequenino amigo de Jesus. 22   

 
 
Foucault considera que, desta filantropia do século XIX, baseada no cuidado 

com a vida dos outros, sua saúde, alimentação e bem-estar, nascem os mecanismos 

de controle da política do corpo, contribuindo para a disciplinarização e normalização 

dos comportamentos. Mecanismos de poder do corpo que serão desenvolvidos pela 

Medicina através da sua prática higienista23.  

A atuação em atividades assistenciais, em função do caráter humanitário 

dessas ações e tendo a égide da Igreja, permitia às mulheres aparecer fora de casa, 

fora dos limites do lar, o que normalmente só acontecia à época, em festividades 

                                            
21 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. A caridade à infância. A VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, 
Salvador: Tipografia Beneditina, ano III, n. 32, p. 89, nov. 1915.   
22 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. “A caridade”. A Paladina, Salvador: Tipografia Salesianas, ano II, n. 3,  
p. [  ],  mar. 1911. Alterou-se a pontuação do poema por considerar que foram erros tipográficos. 
23 FOUCAULT, 1979, p. 151. 
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cívicas e celebrações religiosas, uma vez que essa atuação era considerada dentro 

do script do feminino de mãe e enfermeira a ajudava na sua formação.  

Do espaço da casa, do cotidiano doméstico, as mulheres passaram a ser muito 

mais que meras mães recolhidas e devotadas à fé e à prole. Se, como considera 

Foucault, nas palavras de Roberto Machado, o poder se caracteriza pelo seu traço 

disciplinador, isto é, da “inserção dos corpos em espaços individualizados” e “capaz 

de desempenhar funções diferentes”24, o controle das mulheres à esfera doméstica 

se caracterizou por uma rede de relações, que, se por um lado classificou e 

hierarquizou as funções de acordo com os sexos; por outro, conduziu a práticas 

sociais que organizaram outros poderes. 

Se se observam as transformações ocorridas durante o século XIX no que diz 

respeito às mulheres, pode-se afirmar que elas se situam entre dois fortes 

imperativos: o “dever”, marcado pelas obrigações e incumbências das esposas no 

cumprimento do exercício do feminino ― entre elas o de existir para os outros –; e o 

“devir”, que será constituir-se um ser independente do ponto de vista econômico, 

com entrada no mercado de trabalho, ter acesso à vida universitária, poder lutar 

pelas questões feministas da época: o voto, a igualdade de direitos civis, ser sozinha 

(the odd women, como as mulheres sem par da cultura anglo–saxônica), por isso 

consideradas incompletas pela cultura da época.  

A crise da cultura patriarcal, nesta época, provocada entre outros motivos pela 

Questão da Mulher, pode ser medida nas mulheres pelo registro do aumento das 

crises histéricas ― o conflito entre o “dever-ser” e o “querer-ser” ―, construídas 

pelas estratégias discursivas que objetivavam disciplinar e normatizar o corpo  

feminino.    

A Nova Mulher do final do século XIX e início do século XX passa a ser 

encarada como uma figura anárquica, que afetava as estruturas sociais, ameaçando 

a sociedade em suas bases tradicionais como a família e o casamento25. 

A hostilidade diante dessa mulher, gerada pela ameaça que ela provocava, 

teve como conseqüência primeira a “demonização” da Questão da Mulher pelo 

Estado e pela burguesia, que consideravam ser o feminismo o movimento 

responsável pela crise de identidade dos sexos no final do século XIX26.  

                                            
24As duas expressões destacadas entre aspas pertencem a: MACHADO, Roberto. Introdução; por uma 
genealogia do poder. In: id., ibid. p. XVII.   
25Cf. SHOWALTER, 1993, p. 60 et. seq. 
26 Ver uma boa discussão acerca dessa questão em Elaine Showalter. SHOWALTER, 1993.   
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Foucault, ao analisar a montagem do fato discursivo sobre a sexualidade, 

considera que uma das estratégias utilizadas de controle do corpo do feminino foi a 

histerização do seu corpo:  

 

 

Histerização do corpo da mulher: tríplice processo pelo qual o corpo da 
mulher foi analisado – qualificado e desqualificado – como corpo 
integralmente saturado de sexualidade; pelo qual, este corpo foi integrado, 
sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo das 
praticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em comunicação orgânica com 
o corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o espaço 
familiar (do qual deve ser elemento substancial e funcional) e com a vida 
das crianças (que produz e deve garantir, através de uma responsabilidade 
biológico-moral que dura todo o período da educação): a Mãe, com sua 
imagem em negativo que é a “mulher nervosa”, constitui a forma mais 
visível desta histerização.27 

 

Em outras palavras, para o filósofo francês, a burguesia, para exercer o seu 

poder, constrói um saber sobre o corpo feminino que se torna objeto da ciência 

sexual constituída e organizada no final do século XVII e posta em circulação entre 

os séculos XIX e XX.  

Assim, tem-se nos oitocentos como papel do Estado patriarcal, sexista, racista, 

a moralização dos costumes sexuais e, ao invés da repressão sexual, a produção da 

sexualidade tomada como um saber a cargo da classe burguesa que se pôs na 

função de vigiar e controlar a sexualidade feminina, utilizando-se de um discurso e 

de práticas sociais e médicas em nome da proteção da sociedade. 

A família é o lócus fundamental da sexualização; nela, são determinadas as 

práticas, o controle e a vigilância dos corpos. Nelas, os corpos são limitados, 

impõem-se obrigações e proibições, destaca-se a sexualidade “dita” e “interdita”. 

Nesse sentido, é preciso incutir no imaginário social a importância da mulher na 

casa; é preciso investir na delimitação do “lugar da mulher” na esfera privada, onde 

se reservam as atividades domésticas, o amor familiar, o cuidado com os filhos e o 

marido; é preciso fazer uso de uma ”maquinaria de controle” responsável pelo 

endosso do papel da mulher como a deusa-lar, a guardiã / anjo do lar; inclusive 

mitificando esse espaço como o lugar de recolhimento, em oposição ao mundo 

exterior ― o do trabalho, impessoal e insensível, aquele para o qual a “sensibilidade 

feminina” não estava preparada para enfrentar. 

                                            
27 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I; a vontade de saber. Trad. de Maria Thereza da Costa 
Albuquerque e J. A. Guilhon  Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 99. 
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Os discursos de exclusão das mulheres da vida pública e do seu efetivo 

controle em casa são cooptados e traduzidos pelas práticas discursivas nas áreas 

da educação, da medicina e sua prática higienista, da imprensa.  

Além disso, pelos romances oitocentistas – produções discursivas da burguesia 

no poder. O “apoderamento” do discurso que se imiscui nas teias da voz dominante 

pode ser encontrado no próprio romance utilizado para educar sentimentalmente a 

mulher, sua leitora.  

O romance estaria, portanto, vinculado à história da sexualidade que Foucault 

considerou como pertencente à tradução da emoção do discurso ou ainda da 

organização da “enorme verbosidade” da nossa civilização.   

A princípio, desaconselhados para as mulheres uma vez que a sua propensão 

à imaginação, associada à instabilidade emocional e ao pouco senso crítico, os 

romances assumem as jovens casadoiras como suas interlocutoras. E, mesmo 

acusados de estragar as jovens tanto do ponto de vista físico (geravam moléstias 

como histeria, ninfomania, entre outras moléstias nervosas), quanto moral (sendo 

responsabilizados pela desmoralização da sociedade, desregramento da família), 

eles estarão na ordem do dia das jovens oitocentistas. 

De nada adiantou a Igreja Católica condená-los e exigir que as boas católicas 

resumissem suas existências à leitura das hagiografias, com receio de que a 

excessiva imaginação feminina pudesse sobrepor-se aos limites do confinamento a 

que foi submetido, nem também a ordem médica, que via nele um estímulo às 

neuroses femininas. Por criticá-lo, surgiram romances que não se diziam como tais, 

como o La Nouvelle Héloïse28, de Rousseau, em que o filósofo iluminista usa como 

desculpa o argumento de que não se trata de “romance de imaginação”, para que 

não se espere encontrar nele nada relacionado com a fantasia de uma paixão, nem 

corruptor das jovens (seu público-alvo), mas um livro que buscava ensinar as 

pessoas para a vida. 

Graças às narrativas românticas ― que tratam do espaço íntimo da família ―, 

as mulheres puderam se manifestar literariamente e se lançar no mercado editorial 

ocupado hegemonicamente por homens. Em uma associação com a Igreja Católica, 

as feministas católicas compuseram uma rede de sororidade, ou seja, uma rede que 

constrói a cumplicidade das mulheres em torno da produção literária escrita por elas, 

                                            
28 DARNTON, Robert. O massacre dos gatos; e outros episódios da história cultural francesa. 2. ed. Trad. Sônia 
Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986. p. 294 passim.    
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no sentido de divulgar e prestigiar esta produção que era muito comum na Imprensa 

da época, conforme se pode notar nos jornais de senhoras. O termo escolhido para 

designar essa teia de relações entre leitoras, escritoras e articulistas indica a forte 

presença do papel da Imprensa Católica na virada do século XIX para o XX. A causa 

cristã e as virtudes que eram aconselhadas nos romances escritos pelas feministas 

católicas contribuíam para a indicação de leituras para as moças, as futuras mães, 

órfãs desse tipo de literatura, em função da emergência da literatura naturalista tida 

como não recomendável a elas.  

Há de se levar em conta, também, a conjugação do caráter de mulheres que 

constroem juntas o ideal de irmandade necessária naquele momento para que os 

textos escritos por aquelas que ousavam romper o papel de musas e assumirem o 

papel de criadoras pudessem circular, ter boa receptividade junto às leitoras da 

época.  A rede conjugava esforços, afinal era preciso de muitas vozes para “tecer 

uma manhã”, ou para constituir uma produção literária que conseguisse se erguer 

diante do cânone hegemonicamente masculino. Um exemplo disso aparece em um 

dos manuscritos de Anna Ribeiro: 

 

O seu quarto livro de leitura Mestra e Mãe muito se aproxima de um belo 
romance próprio para as moças que saem da puerícia. É um livro cheio de 
interesse, contendo princípios de moral e bons exemplos, descrevendo 
com muita naturalidade cenas de nossa terra.29      

 

 

A Imprensa baiana, principalmente de periódicos editados pelas tipografias 

católicas e feitos por mulheres, ainda no início do século XX apresenta essas 

características, como se nota nos exemplos colhidos abaixo: 

 

Esperemos, pois, que as nossas queridas companheiras de luta recebam 
por primeiro dever este ano guerrear a imprensa má e fazer ler a imprensa 
boa, mostrando a seus parentes e amigos, que porventura não gostem de 
folhear jornais religiosos, os artigos mais interessantes, os contos 
melhores, fazendo esforços para que eles deixem quanto antes a sua 
injustificável antipatia, e recebam o influxo benéfico e restaurador das 
leituras sãs, que por serem sãs não deixam sempre de ser agradáveis.30  
      
Estas despretensiosas e mal alinhadas palavras visam fazer compreender 
aos pais quanto devem ter a peito evitar que os seus filhos se pervertam 

                                            
29 Este trecho aparece publicado em um dos artigos da autora, mas o trecho recolhido foi retirado de um dos 
manuscritos da autora. Biblioteca Clemente Mariani, arquivo pessoal de Anna Ribeiro sobre o livro de Amélia 
Rodrigues.  
30In: Trabalhemos, senhoras! A VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, Salvador: Tipografia Beneditina, 
ano I, n. 1, p. 3, jan. 1913.   
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pela leitura das más publicações. De entre as inúmeras armas de que se 
serve o inimigo de todo bem para perder as almas, talvez nenhuma lhe 
preste maiores serviços que o livro, a folha ímpia ou imoral.31 
 

 

Os vocábulos bélicos utilizados como “luta” e “armas” e o imperativo do título do 

primeiro texto “Trabalhemos, Senhoras!” parecem indicar que as mulheres estavam 

junto à Igreja em uma “cruzada” moderna em que os ímpios a serem cristianizados 

eram os livros e não mais os infiéis. O trabalho da Liga das Senhoras (a partir de 

1910) era o de vigiar as leituras, impedir que as jovens fossem corrompidas pela 

influência das más leituras (a literatura erudita laica e os textos protestantes ou 

espíritas). 

Além disso, o livro de controle da leitura feito para mulheres por Frei Sinzig, 

“quarker da leitura” católica da época, Através dos romances: guia para as 

consciências (1915-1923), será bastante utilizado pelas articulistas das revistas 

femininas de viés cristão, preocupadas que estavam com o poder da estética 

naturalista em subverter a ordem e a moral já estabelecidas. Livros serão indicados 

e contra-indicados, mas esta não é uma batalha apenas das mulheres, os escritores 

também se insurgiram contra a literatura naturalista. O modelo de literatura proposto 

pelo religioso encontrará fortes adeptas na Bahia como Amélia Rodrigues que 

trabalhará diretamente com ele e mesmo Anna Ribeiro que, em muitos dos seus 

textos, discutirá o papel da literatura, seguindo os preceitos católicos e os ideais 

estéticos de Rosseau, um dos seus autores preferidos, como se observa no trecho 

abaixo em que ela critica o romance Exaltação (1916) de Albertina Bertha 

 

Se querem ver seus nomes passar à posteridade, apliquem-se a uma 
literatura sã, às ciências, às belas artes, como já tem feito algumas e façam 
tudo sempre envoltas no branco véu da pudicícia, do recato, indispensável 
à mulher. 32      
 

A crítica ao romance advém da preocupação de que ele promovesse a 

“exaltação” nas mulheres da imaginação fantasiosa, traços que, para a autora Maria 

Amália Vaz (1847 - 1921), na mulher, seriam desastrosos, por provocarem a 

irrupção dos instintos, dos impulsos. 

                                            
31 Cornélia. As más leituras. A VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, Salvador: Tipografia Beneditina, ano 
I, n. 5, p. 36, dez. 1912.     
32 RIBEIRO, Anna. Exaltação. A VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, Salvador, Tipografia Beneditina, 
ano IV, n. 6, p. 91-3, set. 1916.    
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 Nesse julgamento, o mérito literário tem menos importância do que a maneira 

como o autor expõe ou aborda a temática. Impedir que romances alheios à moral 

cristã, aos princípios éticos reputados como corretos chegassem às leitoras, se 

tornava mais relevante do que qualquer qualidade estética que eles viessem a ter.  

Para o eixo ocidental de cultura protestante, no entanto, escrever ficção para as 

mulheres se torna “ato político de solidariedade sexual”, como expressa Elaine 

Showalter: 

 

Além do mais, para as novas mulheres das décadas de 1880 e 1890, a 
‘diferença’ feminina era a base de uma estética feminina em 
desenvolvimento, algo a ser amparado e estimulado em vez de negado ou 
disfarçado sob identidades masculinas. Escritoras do movimento das novas 
mulheres alegavam estar escrevendo “tendo em mente as leitoras, e [estar] 
formulando uma declaração política ou moral em nome do seu sexo”.33 (...) 
 
 

As romancistas procuravam criar novas formas de narrar a experiência feminina 

fora dos limites tradicionais, recorrendo a uma profusão de formas ficcionais 

alternativas: contos, narrações de sonhos, fantasias, utopias, peças, alegorias e 

fragmentos.  

A análise dos efeitos do romance pela crítica feminista Nancy Amstrong nos 

conduz a observar a ficção da sociedade burguesa em outros moldes. Para a autora, 

tal como Valéria de Marco a interpreta, Ian Watt considera que A ascensão do 

romance aconteceu em virtude de dois aspectos: a especificidade da sua feição 

literária e do modo de produção e circulação, com o advento da Imprensa na Idade 

Moderna e a vulgarização da leitura, em especial da Bíblia junto aos protestantes e 

às camadas médias e baixas da sociedade. Após a consolidação do público-leitor e 

a veiculação da vida cotidiana com os seus personagens comuns, o romance teria 

contribuído para se tornar o veículo de circulação dos ideais da nova classe 

dominante, a burguesia. Além do crítico literário, Nancy Amstrong traz como 

interlocutoras as tendências da crítica feminista que 

 
 
tomando os mesmos fundadores do romance estudados por Watt, 
concentram-se na análise de um aspecto fundamental que o crítico não 
havia problematizado, qual seja, a questão do gênero, pois, afinal, esses 
romances eram lidos por mulheres, freqüentemente as colocavam na 
função de personagens principais e muitos eram escritos por elas. Alguns 
dogmas dessa crítica feminista vêm abaixo, especialmente aqueles que se 

                                            
33 SHOWALTER, 1993, p. 93. 
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vinculam à interpretação da mulher-autora ou personagem – como vítima: a 
sociedade burguesa teria trancafiado a mulher na vida doméstica do lar e a 
teria excluído do espaço público; o romance seria a história da repressão 
de seus desejos; na escrita, a mulher procuraria compreender e exorcizar 
uma carência ou rebelar-se contra o silêncio a ela imposto. 34 
 

 

A análise de Amstrong considera as categorias de gênero e classe, para 

pontuar que, no processo de individuação do ser, resultado do mundo burguês, o 

romance teve papel preponderante. Através dele, foram estabelecidos os aspectos a 

serem tomados como pertinentes à mulher e estabelecendo as diferenças de gênero 

que contribuíram para a consolidação da noção cultural do indivíduo. A mulher 

desejável é aquela capaz de administrar bem o que o homem destina à casa, que 

tem habilidade como gestora do lar, mas também aquela dotada de sensibilidade no 

trato com a família, os filhos.  

O romance constrói, divulga e institucionaliza os ideais da classe média 

vigentes até os dias atuais. A história do romance é também a história da mulher, do 

silêncio contido às narrativas orais, da palavra escrita à conquista do mercado 

editorial como lembra Valéria de Marco35.  

O conto “Colheita”36 de Nélida Piñon exemplarmente simboliza essa condição 

da mulher cujos desejos colocados no espaço da casa, dentro do mundo doméstico, 

nem por isso fazem dela inativa. O seu silêncio ante o desejo do marido por 

aventuras, pelo mundo exterior é “de ouro”, sua altivez a mesma, seus desejos 

outros. Sem sair do confinamento da casa enquanto ele esteve fora, foi capaz de 

inventar uma realidade, mais rica do que a dele que correu o mundo. A sua 

experiência pessoal era mais rica e mais intensa.      

Na esfera privada da casa, na individuação provocada pelo novo modelo de 

casa em que seus indivíduos passam a ter a privacidade dos seus quartos em que 

podem exprimir sua personalidade, assumir suas subjetividades através da leitura 

dos romances ou mesmo através do exercício da escrita, inicialmente, através dos 

                                            
34 AMSTRONG, Nancy. Deseo y ficción doméstica, 1991, apud MARCO, Valéria de. A personagem feminina na 
literatura do século XIX: a constituição do mundo doméstico e a representação da inocência e da experiência.  
SEMINÁRIO NACIONAL MULHER & LITERTURA, 5., 1995,  Natal. Anais... Natal: UFRN, 1995.  p. 113 
35Id., ibid. p. 112 passim. Toda as observações de Nancy Amstrong foram tomadas conforme Valéria de Marco 
propõe a leitura.   
36 PIÑON, Nélida. “Colheita”. In: idem. Sala de armas. Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 97-104. 
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“diários cor-de-rosa”37, das cartas ou “escritos da alma”, formas de afirmação de si 

mesmas, até, posteriormente, assumirem a escrita do romance íntimo.  

A mulher escritora nasce da própria trajetória do romance burguês: o espaço 

íntimo da casa. O fascínio pela escrita e pelo ato de poder que representa o “tomar a 

pena” constrói a mulher escritora. Nesse espaço de transgressão, representado pela 

escrita de mulheres, tem-se um aspecto freqüentemente tomado como referencial da 

literatura feita por elas (normalmente, considerado pela crítica falocêntrica como uma 

incapacidade de criação das mulheres): a extensão do privado na escrita que se 

publica, ou em outros termos, na publicização do doméstico, ao expressar por 

escrito o que era antes pessoal, intransferível e proibido de vir a público. A ficção 

“doméstica”, do cotidiano é a expressão da subjetividade feminina, do ser que, 

confinado em casa, aprende a escrever, sendo diferente do outro. 

Ou, no dizer literário de Nélida Piñon, “tinha prazer de recolher no ventre, como 

um tumor que coça as paredes íntimas, o som da sua voz.”38  Significa para a 

mulher escritora que ela problematiza (e embaralha) as esferas do privado e do 

público, por trazer para esse último a intimidade do ser, dando acesso à sua 

subjetividade, revelada nos enredos, nas personagens.  

Huyssen, ao analisar a conhecida frase de Flaubert “Madame Bovary c’est 

moi”, na discussão que faz sobre a “impassibilidade” do romance, pondera que 

 

 

Dada a fundamentalmente diversa constituição e validação social e 
psicológica da subjetividade masculina e feminina na sociedade burguesa 
moderna, a dificuldade em dizer “eu” tem de ser necessariamente diferente 
para uma escritora mulher, que pode não encontrar na “impassibilidade” e 
na concomitante reificação do ‘self’ no produto estético um ideal tão atrativo 
e constringente quanto o faz o escritor homem (‘the male writer’). O homem 
[‘the male’], afinal, pode mais facilmente negar sua própria subjetividade 
em proveito de um objeto estético mais alto, já que ele a tem assegurada 
no nível da experiência de vida cotidiana.39     
 

 

Nesse sentido, a escrita feminina se produz na emergência da própria 

constituição da mulher, o ato de escrita é também um ato de descoberta de si, por 

isso sua produção não pode estar distante do que lhe era conhecido: sua viagem em 

                                            
37 A expressão foi tomada de Lygia Fagundes Telles. TELLES, Lygia Fagundes. Mulher, mulheres. In: PRIORE, 
Mary Del (Org.). História das mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1997. p. 669.   
38 PIÑON, 1997, p. 104. 
39HUYSSEN, Andreas. After the great divide:  modernism, mass culture, post-modernism (1987), apud. 
QUEIROZ, 1997. p. 145. (nota 7 da página referenciada). 
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torno de si mesma e não de aventuras externas, era do “tecido” cotidiano da sua 

existência de onde se eram tirados os fios narrativos em que produzia a sua ficção. 

Ou parafraseando Heidegger, na escrita da palavra, ela se inscreve enquanto ser.   

Escrever, portanto, para as mulheres, em particular para as primeiras que 

quebraram a hegemonia masculina, consiste em um ato duplamente transgressor, 

como analisa Helena Parente Cunha, porque, segundo ela, “o ser mulher na 

ordenação masculina do mundo já é uma transgressão”. Tem-se o direito de ser, 

sem ser homem, em uma sociedade organizada em torno dele, como sobreviver 

sendo o outro, o “segundo sexo” na célebre expressão de Simone de Beauvoir? 

Além disso, assumir publicamente sua escrita é uma revelação da sua esfera 

interior, o que indica uma violação das regras de conduta esperadas. Mesmo sendo 

“por sua própria feição, o discurso literário ― ambíguo, desviante em relação às 

estruturas sólidas e fixas do registro simbólico ― tem sido considerado feminino”40, 

como afirma a crítica literária, não se esperava que ele fosse produzido pelas 

mulheres.   

Tomando esses referenciais teóricos é que se passa para a leitura enquanto 

interpretação e atualização de referências, como propôs Paul Ricouer, das obras 

escolhidas.  

 

 

 

                                            
40 CUNHA, Helena Parente. Mulheres inventadas 2, 1997, apud CASTANHEIRA, Cláudia. Francisca Clotilde: a 
ousadia de enfrentar um tema tabu. Leitura do romance A divorciada. In: CUNHA, Helena Parente (Org.). 
Desafiando o cânone (2); ecos de vozes femininas na literatura brasileira do século XIX. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2001. p. 162. [Série Coletâneas]. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

A CASA EM ANNA RIBEIRO 
A palavra é a morada do ser. 

Heidegger  
 

 

 

      o elaborar o itinerário biobibliográfico da autora baiana Anna Ribeiro de 

Góes Bittencourt (1843-1930), busquei atentar para o que da vertente do feminismo 

há em sua obra para ser analisado através da perspectiva das relações de gênero 

(fundamentando-as pelas teorias e perspectivas feministas), bem como observei as 

relações de poder e as divisões sexuais do trabalho nas práticas sociais – tanto no 

âmbito da esfera pública quanto na esfera do privado. A partir de uma seleção 

bibliográfica marcada pela arqueologia literária, tentei reconstituir o caminho seguido 

pela autora. 

Trazer à tona escritoras do século XIX constitui um resgate de subjetividades, 

como propõe Maria Odila da Silva Dias, ou ainda uma busca das individualidades, 

como acentua a escritora francesa Marguerite Yourcenar, como forma de uma 

apropriação mais exata da realidade, da visão de mundo e dos anseios que 

formaram a condição de escritora da ficcionista; e isto quer dizer: relatar sua vida a 

partir do que foi recolhido em suas memórias (Longos serões do campo), em trechos 

anotados de seus caderninhos1, em dicionários de literatura ou ainda em notas de 

seus parentes, publicadas ou apenas guardadas nos arquivos de família. Com tais 

suportes, garante-se o exercício revisionista a que é submetida a obra da autora. 

Revisar a produção de autoria feminina oitocentista, como afirma Ívia Alves  

 

 
... não corresponde a uma história dos vencidos, mas pertence a uma 
história de resistência (porque foram excluídas mesmo aquelas mulheres 

                                            
1 A autora escrevia em pequenos cadernos seus textos (romances, artigos e até impressões) para depois serem 
passados a limpo. 

A  
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que fizeram parte do grupo dominante ― dos vencedores). A 
ressignificação daquelas produções está desarticulando o discurso 
hegemônico, porque ao tratar dos temas considerados “miúdos”: os temas 
cotidianos, “pequenos”, aparentemente, subjetivos/opiniáticos (que não 
tinham sido inseridos no critério da universalidade e atemporalidade); 
evidencia-se que as mulheres resistem às idealizações construídas pelo 
código burguês. A produção de autoria feminina não faz parte de uma 
história descontínua, mas de uma situação bem especifica da sociedade 
burguesa, que remeteu a voz feminina para a margem (o limbo), 
desqualificando-a como não sendo representante dos padrões desejados            
― estético ou temático.2  
 
 
 

    Fazer emergir o solo histórico de onde surgiram as escritoras e, portanto, 

observar como foram construídas as bases da sociedade moderna, assim como 

construir outros referenciais teóricos para analisar suas obras, é a tarefa dos estudos 

de gênero.    

Esta posição ― a de recolher o estudo biobibliográfico da autora ― pode ser 

um equívoco, como assinala Luíza Lobo, quando o estudo de ordem literária fica 

relegado a um segundo plano, uma vez que não se analisa a produção nem se 

determinam suas características. Tentei desviar-me desse dilema típico do estudo 

de literatura de autoria feminina, cotejando a vida da autora com a sua trajetória 

literária ― como leitora e escritora.  

Ao ler os textos de autoria feminina oitocentista, através do viés do feminismo 

anglo-saxão de arqueologia literária, é preciso levar em conta uma questão 

conflitante: aquela que consiste na definição do objeto “literatura”, uma vez que, tal 

como pondera Jorge Wanderley, o código literário é “um ser-em-relação-a-muitos-

outros”3, ou seja, cada “solo epistêmico” (a expressão é do crítico Wanderley) 

produzirá seu código cultural e, em que pesem aspectos que aproximam obras de 

épocas diversas, o conceito do literário será variável no tempo, porque dependerá 

sempre de critérios externos e relativizados, a depender daquele que julga e elege 

algumas obras em detrimento de outras.  

Esses textos esbarravam de antemão na questão da validade estética tomada 

como parâmetro para a inscrição de uma obra na historiografia literária, como se a 

transferência acerca do que é aceito como literatura pudesse ser resolvida em uma 

categoria defendida pelos gregos em sua arte poética: o Belo. Enquanto o 

                                            
2 ALVES, Ívia. Suaves, mas resistentes. In: CUNHA, Helena Parente (Org.) Desafiando o cânone (2); ecos de 
vozes femininas na literatura brasileira do século XIX. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. p. 12. [Série Coletâneas, v. 2]   
3 WANDERLEY, Jorge. Literatura. In: JOBIM  José Luís (Org.) Palavras da critica;  tendências  e conceitos no 
estudo da literatura. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p. 263.  
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Modernismo terá como projeto literário o compromisso de desafiar os princípios do 

beletrismo comum às obras desse período de transição, marcado pelo 

Parnasianismo e por romances chamados de “sorriso ingênuo” da sociedade, como 

os do baiano Afrânio Peixoto, as escritoras estarão tendo de escrever segundo o 

convencionalismo estabelecido socialmente para elas. 

Então, ao que parece, a crítica lança as obras femininas ao limbo, primeiro por 

serem obras de mulheres, pré-julgadas como de valor duvidoso, porque sendo 

escritas no contexto da esfera privada e de parcela significativa de escritoras que 

estudaram e leram bem menos do que os homens, estavam condenadas por não 

atenderem aos paradigmas lançados pela modernidade; segundo, porque, em sua 

maioria, não respondiam aos interesses paradigmáticos, isto é, fornecer subsídios 

para forjar a nação e seu povo. 

Nesse sentido, ainda que os estudos feministas tenham se dedicado a deixar 

aflorar autoras e obras segregadas pela historiografia literária, é preciso que a 

próxima década se lance à tarefa de criar as redes de semelhanças, os diálogos 

interditos – resistência e contra-discurso – para que se possa chegar a algumas 

ferramentas teóricas de aferição do que será literatura para essa escrita de 

mulheres. 

Nesse sentido, o resgate de escritoras não busca estabelecer um novo cânone, 

mas reconhecer os mecanismos de seleção e incorporação de obras e, a par disso, 

destacar as simultaneidades das histórias dos oprimidos ou subalternos. 

Assim, não se reduzindo a produção intelectual da autora à sua biografia, mas 

acrescentando-a e iluminando-a com o contexto cultural no qual viveu, o primeiro 

capítulo atende à necessidade de conduzir-se o entendimento da vida da autora 

como um meio de reconhecer os caminhos trilhados por ela para romper as 

adversidades próprias da superação do patriarcado, iniciada no século XIX, da 

hegemonia de uma cultura androcêntrica e sua passagem para a família burguesa; 

para ousar ter voz destacada, com dicção própria na cena pública, ou melhor, ser 

escritora, ser persona, em um mundo configurado para que ela fosse personagem 

em um contexto falocêntrico. Ademais trilhar a vida pessoal da autora possibilita o 

reconhecimento de um aspecto recorrente nas mulheres escritoras do século XIX: a 

identificação dos elementos autobiográficos comuns às suas narrativas, o 

prolongamento da esfera privada sendo reordenado na escritura a ser publicizada. 
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A compreensão deste aspecto permite a delimitação do presente capítulo: a 

leitura da produção de Anna Ribeiro, escritora oitocentista que aborda, em seus 

romances e contos por mim selecionados, as novas formas de sociabilização 

oriundas da adequação de um sistema agrário-escravocrata ao código burguês, 

interferindo sobre as noções do privado e público e reelaborando-as. Para esse 

estudo em que se observa a trajetória da mulher entre as duas esferas, decidi 

começar a apresentar a autora a partir da “construção simbólica de sentidos com 

que ela representou sua posição no mundo real”, articulando sua biobibliografia 

através da análise da casa onde vivia: a compreensão do espaço doméstico da 

autora faz possível, como prova a leitura das suas memórias, descortinar seu 

“horizonte específico de percepções e expectativas, não só em relação à experiência 

literária em si”4.   

 

 

2.1 A CASA GRANDE DO ENGENHO 

 

Nasce, a 31 de janeiro de 1843, em Vila de Itapicuru, na Bahia, aquela que 

seria a única filha do casal Ana Maria da Anunciação Ribeiro e Matias de Araújo 

Góes, após sete anos de longa espera por um herdeiro e da promessa feita à 

Sant’Anna (“a advogada dos estéreis”). Conforme a tradição católica, o cumprimento 

da promessa resultava no batismo da criança com o nome da santa, por isso ela 

passa a se chamar Anna (Ribeiro de Araújo Góes). Após dois anos de nascida, a 

família muda-se de Itapicuru para o engenho situado em Catu5, região do 

Recôncavo baiano, onde o lado paterno possuía terras. A transferência para esse 

local, com tão pouca idade, faz com que alguns dos seus biógrafos registrem, como 

local de nascimento, Catu, o que, segundo ela, não chega a se constituir numa 

inverdade, visto que a maior parte de sua existência é vivida nessa região de onde 

                                            
4 Os trechos destacados neste parágrafo são de SCHMIDT, Rita Terezinha, A mulher e a literatura 1989, apud. 
CASTANHEIRA, Cláudia. In: CUNHA, Helena Parente (Org.) Desafiando o cânone (2); ecos de vozes femininas 
na literatura brasileira do século XIX. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. p. 163. [Série Coletâneas, v. 2].  
5 Nesta cidade, foi inaugurada em 30 de novembro de1990 a Escola Municipal de 1o grau Anna Ribeiro de Araújo 
Góes Bittencourt.  
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só se transfere definitivamente para Salvador em 1908, após a morte de seu 

marido6.  

Filha da classe territorial nordestina, Anna Ribeiro considera que a linhagem de 

seu pai:  

 
 
Os Araújo Góes, do Catu, que ali ocupavam vasta área de território, 
gozaram sempre da reputação de homens probos, cumpridores de seus 
contratos, nunca desmentindo da espécie de aristocracia formada pela 
classe muito considerada dos senhores de engenho, que era a segunda 
nobreza do país, como era na França a magistratura. Tendo gozado de 
grandes privilégios nos tempos coloniais, conservam ainda bastantes 
garantias no Império, como ainda vi na minha mocidade.7   

 

 

Com pouca alteração das condições sócio-culturais do período colonial, para 

alguns historiadores, o século XIX apresenta-se apenas como uma “cópia ampliada 

e melhorada”8 do poder político e econômico representado por essa classe que 

permanecerá durante todo o Primeiro e Segundo Império brasileiro. A mudança 

dessa organização político-econômica e cultural será presenciada pela autora ao 

longo de sua vida e, em seus romances, encontram-se os registros da passagem do 

modelo econômico colonial ao capitalista, o surto de industrialização, a conseqüente 

urbanização e destruição do poder das classes latifundiárias do açúcar.  

A consciência da classe proprietária sobre as transformações que já vinham se 

processando no interior da sociedade brasileira faz com que os seus filhos fossem 

assegurar seu poder na carreira de doutores ou que suas filhas fossem casar-se 

com doutores, a fim de que se garantisse a manutenção das relações de poder e a 

hegemonia de classe mesmo com as possíveis alterações que viessem a ocorrer 

posteriormente.  

Na família de Anna Ribeiro, podem-se observar vários exemplos do cultivo 

dessa forma de preservação do poder, como o do seu tio materno, que já tendo três 

anos de casado e vivendo de seus próprios recursos, opta por vir estudar na Escola 

                                            
6 No prefácio do livro de contos da autora, a sua neta Anna Mariani Cabral informa que “E, nesta casa, que já 
completou 100 anos, eles [Anna Ribeiro e família] residiram até 1908, quando meu avô já falecido, minha avó 
mudou-se com a filha solteira para Salvador, para uma casa vizinha à nossa, cujo terreno foi doado por meu pai 
e construída com seu auxílio.” (Cf. Anna Ribeiro de Goes Bittencourt. Contos. Prefácio de Anna Mariani Cabral, 
s/d. p.30. datil.).    
7BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Longos serões do campo. Org. e notas de Maria Clara Mariani 
Bittencourt. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.  p. I. v. 2. 
8 SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira. 7. ed. atual. São Paulo: DIFEL, 1982. p.202.  
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de Medicina da Bahia, onde ficará por sete anos, enquanto o seu cunhado cuida da 

sua propriedade rural. A autora registra esse fato na seguinte passagem: 

 
 
Foi nessa época [1850] que se deu a partida de meu tio Pedro Ribeiro para 
a Bahia. Entrou como interno em um colégio, deixando a mulher 
inconsolável com aquela primeira separação (...) Meu tio não levara a 
senhora receando que os rendimentos de seus bens não chegassem para 
montar casa na cidade. Na família, olhava-se como muito desairoso um 
homem lançar mão de seus capitais: era indício de ser perdulário. 9 
 
 

A princípio tomado como desatino, depois de formado o tio retornará à vida no 

campo, e mais tarde ocupará o cargo de professor na mesma Faculdade em que se 

formou. Após ele, inúmeros sobrinhos seguirão o exemplo, constituindo-se em uma 

distinção de classe, assenhorear-se do saber para catapultar-se a um cargo político 

e continuar detendo e defendendo seus interesses. O próprio marido de Anna 

Ribeiro, também formado pela Escola de Medicina, retorna para o campo após a 

conclusão do curso e assume o acordo feito junto ao sogro Mathias de Araújo antes 

do casamento, de tomar conta da fazenda, para depois se tornar Primeiro Intendente 

da Câmara da Vila de Catu, o que indica como a família passa a se incorporar à 

política, cumprindo uma trajetória das grandes famílias rurais nordestinas. 

Seguindo esse modelo de colonização, as propriedades rurais caracterizavam-

se pela auto-suficiência. Esse modelo de produção irá refletir-se nas moradias, 

marcadas pelo isolamento, pela simplicidade, rusticidade e sobriedade nos móveis, 

em que a comodidade valia mais do que a elegância das casas da cidade, 

propriedades dos mesmos donos de engenho. As vivendas, como eram chamadas, 

mesmo as das famílias abastadas, eram organizadas para atender a vida de 

lavradores, por isso o luxo era algo desconhecido para eles. Nelas, além da família, 

apareciam como hóspedes apenas visitas esporádicas de parentes ou amigos da 

família para festas religiosas e casamentos, e nelas também eram acomodados os 

portadores da Bahia, o que acontecia uma vez por mês, quando a família interrompia 

a vida monótona e tranqüila do campo. 

A casa onde habitou Anna Ribeiro por toda a primeira infância é descrita como 

simples, a mais simples de todas as demais casas das pessoas com as quais a 

família convivia. A descrição feita nas memórias indica isso:  

                                            
9BITTENCOURT, 1992, p. 66. v. 2. 
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Também o aspecto da propriedade era bastante pitoresco em sua 
campesina simplicidade. No alto fronteiro àquele onde estava a casa de 
morada, já os olhos se deleitavam descortinando-a tão branca,  sempre 
caiada de fresco, cercada de varandas e com muitas janelas, ao fundo a 
copa verde escura das grandes árvores frutíferas que se elevavam acima 
do telhado. A vista abrangia um largo tapete de grama que se estendia 
desde a casa até a cerca da malhada, feita de fortes estacas com uma 
cancela de largas pranchas lavradas. Uma planta daninha não manchava 
aquela alcatifa de verdura a que serviam de relevo duas ordens de 
coqueiros que se estendiam em semicírculo, em frente da casa, ao pé de 
cada qual uma pequena casa-senzala, habitação dos escravos.10  

 

 

Os hábitos bastante demarcados da família se caracterizavam por  

 

 

Ao romper da aurora, levantávamo-nos. Meu pai ia para o trabalho, e 
minha mãe, depois de dar ordens às escravas relativas ao trabalho 
doméstico, fazia comigo um passeio no quintal. Era um costume, aliás, útil, 
porque se verificava se havia frutas ou hortaliças que fosse preciso colher. 
Sempre trazíamos frutas para o almoço. Este era um pouco mais ou menos 
às oito horas e coincidia com a chegada de meu pai. Em seguida voltava 
ele ao seu labor, e minha mãe ia coser ou fazer renda, o que executava 
com perfeição.11  

 
 
 

O pai, de pouca instrução intelectual, mas de tino administrativo invejável, 

chamado de lavrador, tinha a típica vida de um senhor de engenho: o cuidado com a 

propriedade, que lhe absorvia todo o tempo dedicado à edificação do engenho, e na 

moagem que se seguia, vindo à casa apenas para tomar as refeições. A mãe, 

excepcionalmente para sua época, era leitora e estudiosa12, por isso considerada 

pela autora uma mulher de conversação agradável e de idéias avançadas para o 

seu tempo, o que lhe granjeou alguns atritos com o marido. A vida corria 

monotonamente, não muito diversa daquela que o poeta Carlos Drummond irá 

                                            
10BITTENCOURT, 1992, p. 155. v. 2. 
11 Id., ibid., p. 65. 
12 D. Anna Maria da Annunciação Ribeiro era, sem dúvida, alguém à frente do seu tempo, o que deve ter 
influenciado bastante à filha. Não somente pela defesa da educação entre as moças e as senhoras casadas, 
como pelas atitudes em vida, como conta sua biógrafa, a filha escritora, que registra que a mãe, aos 66 anos, 
parte para Pernambuco para acompanhar o neto preferido Pedro Ribeiro, que ia cursar a Escola de Direito. Em 
Pernambuco, sua casa passa a ser conhecida como a “República de Iaiá D. Anna”, o que a deixava feliz porque 
dizia que ela era considerada estudante, pelos amigos dos filhos. Cf. “Anna Maria da Annunciação Ribeiro” texto 
datilografado. p. 6. [O texto é uma biografia escrita pela própria Anna Ribeiro sobre a mãe. Arquivo da Biblioteca 
Clemente Mariani. p. 9.Arquivo da família na Biblioteca Clemente Mariani].  
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registrar como também comum nas Minas Gerais em seu poema “Infância”, “Meu pai 

montava a cavalo, ia para o campo./ Minha mãe ficava sentada cosendo”13. 

Os proprietários da região relacionavam-se amigavelmente e, como considera a 

escritora baiana, “tal sociabilidade amenizava a vida, tornando-a muito suportável no 

campo. (...) Nas grandes ocasiões, todos se reuniam e auxiliavam-se 

mutuamente”14. As grandes ocasiões eram as celebrações religiosas, como a de 

Ternos de Reis, ou os casamentos:  

 
 
O jantar, como todos os daquele tempo, não primava pela variedade e 
delicadeza das iguarias, e sim pela abundância. Houve verdadeira fartura. 
A mesa, bastante larga, ficava inteiramente coberta de assados e guisados, 
etc, restando apenas nas beiras lugar para uma fileira de pratos e os 
competentes talheres. Nada de flores! ...15  
 

 

Ou a chegada de alguma visita: 

 
 
Era um domingo. Esperava-se o doutorando. Na vida monótona do campo, 
qualquer coisa que promete uma diversão é esperada com afã. Na nossa 
morada simples não se faziam grandes preparativos para receber um 
hóspede, embora estranho. O indispensável era prover mais 
abundantemente as refeições. Os proprietários tinham muito em vista 
mostrar que passavam com fartura e abundância.16   
 

 

Ou até mesmo a chegada de um portador da Bahia ― entenda-se por Bahia, a 

capital, como metonimicamente se dizia até os anos 70 do século XX no Recôncavo 

baiano ―, normalmente um escravo de confiança:   

 
 
A volta dos escravos [buscar charque para os escravos, gêneros que a 
lavoura não dava, notícias] era um acontecimento que vinha quebrar a 
insipidez daquela existência,  porque quase sempre recebíamos fazendas 
e vários outros objetos para o uso da casa. Eram comprados pelo 
correspondente, que a isto se prestava para ser agradável ao senhor de 
engenho que lhe dava grandes lucros com a consignação do açúcar, de 
cuja venda se encarregava.17  
 
 

                                            
13 ANDRADE, Carlos Drummond de. Infância. In: id.  Antologia Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1982. p. 56.   
14 BITTENCOURT, 1992, p. 3. v. 2. 
15 Id., ibid., p. 166.  
16 Id.,  ibid., p. 151.  
17 Id., ibid. ,p. 67.  
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A crítica às flores é um indicativo do aburguesamento da sociedade, da 

preocupação com a elegância e o luxo, que em inúmeros textos receberá crítica da 

autora, em oposição à vida no campo marcada pela fartura e pela simplicidade 

austera da vida campesina.   

Se, do ponto de vista familiar, a infância da autora no campo decorreria 

tranqüilamente, sua saúde causava-lhe transtornos; uma inflamação nos olhos era 

constante e exigia dela constantes períodos de recolhimento completo em um quarto 

escuro, pois que a luz lhe era intolerável. Inicialmente cuidada com remédios 

caseiros, mais tarde foi diagnosticada como uma conjuntivite mal curada, sendo 

debelada quando ela completou vinte anos de idade, com o auxílio de médicos e 

viagens à capital.  

A clausura do quarto retirou-lhe muito da meninice ao ar livre e não lhe permitiu 

iniciar os estudos cedo, mas a memória das leituras de sua mãe desenvolveu-lhe 

qualidades de romancista e memorialista. Na reclusão, também a menina Anna 

aprendeu a criar um mundo próprio; nesses períodos, conversava sozinha, criava 

mundos imaginários, treinava a memória dizendo de cor trechos da Bíblia que 

aprendera com a mãe. Anna fantasiava, compunha uma forma toda própria de 

sobreviver à solidão do quarto escuro e à ausência de uma vida de brincadeiras de 

que ela tanto gostava. Dessa época ficou, na romancista, o hábito de falar sozinha, 

como conta em depoimento sua neta Anna Mariani Bittencourt Cabral, formando sua 

personalidade de mulher solitária, dada a pouca conversa, e avessa ao mundo 

social.  

Aos onze anos, a menina Anna compreende melhor o papel reservado à 

mulher de seu estrato social, revelando que a sua opção por manter-se reservada 

fazia parte do modelo de educação dado às mulheres do seu tempo: 

 
 
Se eu dizia qualquer coisa com o modo frívolo ou leviano 
característico de minha idade, logo me advertiam de que aquilo era 
impróprio de uma menina ajuizada, e eu, que não sabia dizer coisa 
melhor, ficava calada. Ouvia também alguns de meus parentes 
comentarem: “Santinha tem um modo que parece de uma moça de 
juízo!” E eu, que não queria perder minha fama, cada dia me coibia 
mais de falar, de correr, e assim fui perdendo a viveza infantil.18 

 
 

                                            
18 BITTENCOURT, 1992, p. 87. v. 2. 
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O discurso é significativo na medida em que indica o recalque imposto pelo 

modelo social exigido às mulheres, necessário segundo Anna, que busca para si o 

padrão compatível com a expectativa que se poderia exigir de uma jovem 

pertencente à sua classe social. Para adequar-se ao padrão socialmente aceito e 

erigido como tradição, Anna cedo percebe que deveria aprender as regras de 

conduta que consistiam em submissão, recato e modéstia. Fecha-se para o mundo 

considerado “frívolo” e cai na reclusão, adaptando-se à clausura tão normalmente 

aceita para as moças daquela época que viviam no campo. 

A casa é o espaço em que a menina Anna vai moldando seu comportamento, 

portanto interessa, mais do que na sua condição de objeto tangível a demarcar a 

posição social de sua família, como o espaço de construção de sua intimidade, do 

espaço do ser feminino no mundo oitocentista brasileiro. Se tomarmos a casa como 

a primeira habitação do ser, espaço único onde ficavam as mulheres, limite do seu 

universo, conforme as regras mouriscas adotadas no processo de colonização 

portuguesa19, entenderemos como foi difícil para uma mulher que se quisesse fazer 

escritora romper com essa fronteira marcada pelo esperado convencionalismo dos 

papéis sociais estabelecidos. 

Nesse sentido, são encontrados inúmeros trechos em Longos serões... em que 

a autora indica o processo de sociabilização diverso entre homem e mulher, os 

comportamentos aceitos em cada caso e como sua vida na infância transcorre com 

o aprendizado dos papéis sociais que seu gênero, sua classe e sua etnia exigem 

dela.  

O registro da ocupação do espaço aparece em situações cotidianas, quando 

ela registra os afazeres dos pais, e mesmo nos dias de festas, em que essa 

definição de espaço aparece mais nítida: 

 

 

                                            
19 Inúmeros estudiosos destacam a herança árabe dos portugueses na organização familiar do Brasil Colônia, 
para elucidar tal observação, destacamos o seguinte trecho de Moema Parente Augel: “As camadas sociais mais 
altas são, por excelência, as depositárias da mentalidade herdada da Península Ibérica, católico-romana, 
sobrecarregada pelo elemento árabe-muçulmano. As senhoras dessas camadas 'são como prisioneiras em 
casa', gozam de menos privilégios que as do Oriente, são alvo do permanente ciúme dos maridos ou zelo dos 
pais, que as obrigam a essa grande e desnaturada reclusão. A mulher branca, a filha ou a esposa do grande 
proprietário ou do grande comerciante, criada e educada para o casamento, é formada desde o berço para a 
submissão absoluta ao elemento masculino.” AUGEL, Moema Parente. Visitantes estrangeiros na Bahia 
oitocentista, 1980, apud LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros. Educação, Cultura e Lazer das mulheres de elite 
em Salvador, 1890-1930. 1987. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia, Salvador. 
p. 26. 
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Os homens, ao se levantarem da mesa, dispersavam-se pelas salas da 
frente, e as senhoras agrupavam-se nos aposentos interiores, onde estas 
conversavam sobre coisas domésticas e costuras, que mostravam 
comentando a beleza ou os defeitos. Em todas as casas havia costureiras 
e rendeiras escravas que trabalhavam somente para a família. 20 

 
 

E ela observa ainda que uma “dona-de-casa nunca vinha à mesa: a vigilância e 

a inspeção do serviço doméstico não o permitiam”21. Assim, funções e espaços 

demarcados são impostos na formação da autora que, de forma obediente, os 

internalizou, seja pela imitação, seja pela cópia do padrão exigido para a mulher. 

Segundo ela, em suas memórias, seu modelo passa a ser Sinfrônia, a amiga da 

mãe, que sem ser bela (ela era loira e esse tipo de cabelo não era apreciado na 

terra, como dizia a memorialista), era bastante apreciada pela jovialidade, 

desembaraço e capacidade intelectual: 

 

 
Vendo Sinfrônia, amiga de minha mãe, tão apreciada pela educação e 
prendas musicais que a distinguiam das moças de minha família, desejei 
imitá-la e, quando ela e minha mãe conversavam, eu não me afastava de 
seu lado. Estas conversações versavam quase sempre sobre as teorias 
que eu vira desenvolvidas nas histórias. As virtudes, uma inteligência 
cultivada, um recato exagerado nas maneiras e nas palavras é que davam 
todo o valor à mulher. Ora, tendo ocorrido nesse tempo o meu afastamento 
de minha prima, não procurei mais brincar com as pequenas escravas. 
Suas conversações pareciam-me estúpidas e sem interesse; seus 
brinquedos, ridículos. Deixei a tagarelice e tornei-me séria.22 
 
 

As boas relações travadas entre Sinfrônia e a família de Anna Ribeiro serão 

importantes, segundo esta última, uma vez que lhe permite ter acesso a uma 

educação superior às demais moças da sua família naquele tempo. A educação 

despertará nela o desejo de ir além, seja através da leitura, seja através da 

transgressão que acabou por se cumprir, tornando-se escritora. Sua mãe se tornará 

uma incentivadora ao longo desse processo.  

Sua educação, diferentemente do que acontecia com as crianças de sua 

época, que começavam a estudar aos sete anos, só pôde ser iniciada aos dez anos, 

em função das fortes inflamações nos olhos. Nesta época, como ela mesma 

descreve em suas memórias, os que tinham certa “abastança” contratavam mestres 

de primeiras letras para os filhos, enquanto para as meninas havia o aprendizado de 

                                            
20BITTENCOURT, 1992, p. 55. v. 2. 
21 Id.,  ibid., p. 45. 
22 Id., ibid., p. 83.  
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trabalhos manuais: costuras, bordados, rendas, atividades realizadas junto às 

pequenas e demais escravas ou agregadas adultas responsáveis por isso: 

 
 
Recordo com prazer ver minha mãe sentada em uma cadeira baixa, em 
frente de uma almofada de renda, pousada em um estrado onde as 
escravas trabalhavam. O estrado era um móvel indispensável na sala de 
jantar, que ao mesmo tempo era de costura. As escravas, ali sentadas, 
faziam renda ou cosiam, tendo ao lado o balaio com os utensílios de 
costura ou pedaços de fazenda com que confeccionavam as peças de 
vestuário. Minha mãe falava-lhes benevolamente, muitas vezes contando-
lhes histórias, quase sempre da Bíblia, em que era muito versada.23 

 

A tradição de narrar enquanto eram realizadas tarefas como costurar e bordar, 

durante os longos serões do campo24, constituiu-se em um dos caminhos para o 

despertar na menina Anna do prazer pela literatura e, como ela afirmou em suas 

memórias, para a percepção do encantamento das palavras.  

Para Lúcia Miguel Pereira, em Prosa de ficção, ao analisar a produção literária 

do século XIX, 

 
 
A honra feminina, consistindo exclusivamente na virgindade das mulheres 
solteiras e na fidelidade das casadas, constituía um dos assuntos 
preferidos nos romances do final do século passado e inicio da década de 
20. 
Talvez se explique em parte essa predileção pelos casos amorosos, bem 
como a maneira reservada de os tratar, pela convicção em que estavam os 
escritores de escreverem principalmente para as mulheres, num tempo em 
que a educação visava mantê-las em permanente menoridade social e 
moral. É como se, a princípio, os próprios romancistas não levassem muito 
a sério a sua arte e a achassem indigna de atenção masculina. E parece 
ter sido mesmo através dos cestos de costura das donas de casa que os 
romances penetraram nas casas e se foram encaixando nas estantes. Era 
preciso empolgar as leitoras sem lhes ferir a sensibilidade nem macular a 
inocência.25 

 
 

O romance, ainda que coibido pela Igreja como um mau costume, porque iria 

reforçar a fantasia e o devaneio “natural às mulheres”, irá penetrar na intimidade do 

lar. Por esse motivo, compreende-se a insistência da Igreja em exigir o trabalho 

manual contínuo da mulher, bem como o incentivo, em seu tempo livre, às orações, 

                                            
23BITTENCOURT, 1992, p. 65. v. 2. Esse mesmo estrado, lugar aprazível em sua residência, conforme descreve 
a autora, era, em outras casas, um espaço triste porque era onde as senhoras repreendiam ou castigavam a 
escrava que errava o trabalho ou não o fazia com esmero.  
24 Esta expressão pertence ao título do livro de memórias da autora, já referenciado. 
25MIGUEL-PEREIRA, Lúcia, Prosa de ficção, 1950, apud ALVES, Ívia. “Vênus ou Maria? Os paradigmas da 
mulher disseminados nos romances citadinos de José de Alencar.” In: SEMINÁRIO NACIONAL MULHER E 
LITERATURA, 6, 1995, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. p. 252. 
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à leitura das hagiografias e mesmo da Bíblia (sem interpretação). O que significa, 

enfim, sutilmente, negar à mulher o direito de pensar e refletir.   

O relato das histórias narradas por sua mãe, D. Anna Maria da Anunciação, 

uma mulher instruída e profundamente religiosa, faz-se presente em sua vida e terá 

importância fundamental em transformar a ouvinte e leitora em futura escritora. A 

mãe de Anna considerava que era a leitura aquilo que distinguia as mulheres e 

tornava a sua conversação mais aprazível. Aos domingos e dias santos, ela 

costumava ler alguns livros tidos como “leituras morais” (provavelmente histórias de 

santos); outras vezes, nas conversações durante as tarefas domésticas, lia trechos 

da Bíblia, fato que encantava a menina e as escravas da casa, ávidas por histórias.  

A relação entre a mãe da autora e as escravas era motivo de crítica entre as 

suas comadres, que consideravam que ela lhes dava muita liberdade. O aguçado 

senso crítico desta mulher fez com que ela investisse na capacidade intelectual da 

filha provendo recursos os mais variados para fazê-la continuar os estudos apesar 

dos inúmeros obstáculos que se apresentaram:  

 
 
A nossa existência corria tranqüila. Minha mãe, tendo menos afazeres 
domésticos, estava sempre comigo, mesmo quando eu estudava; fazia 
rendas, trabalho manual que ela preferia. As horas que me sobravam do 
estudo, eu lia em voz alta para ela ouvir ou cosia. Antes nunca pegara em 
uma agulha, ainda que para confeccionar roupas de boneca. Minha mãe 
proibia-o, dizendo: 
― Tens a vista curta. Deves reservá-la só para o estudo, uma vez que 
começaste já tarde. Se Deus quiser que fiques de todo curada, não faltará 
tempo para aprenderes a coser, o que é facílimo.26  
 
 

Se Anna Ribeiro só foi alfabetizada pela mãe aos dez anos de idade, já em 

torno dos onze anos, através de duas moças amigas da família, Emília e Henriqueta, 

que permaneceram na fazenda por um longo período de tempo, ela começou a 

aprofundar os estudos e aprendeu a escrever, sob cuidadosas recomendações de 

sua mãe de utilizar-se de interrupções contínuas, com receio de que ela “apurasse” 

demais as vistas e agravasse o seu problema de saúde.  

As duas moças, afastadas do convívio da mãe pelo pai, preocupado com que 

elas fizessem um “casamento inadequado”, provinham de um colégio interno no Rio 

de Janeiro, onde tiveram uma educação esmerada. Retornando ao Nordeste, à 

Bahia e não a Sergipe, de modo a não entrarem em contato com a mãe, as moças 

                                            
26 BITTENCOURT, 1992, p. 175. v. 2.  
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aguardavam a decisão do pai, um clérigo da Igreja, Monsenhor Silveira, quanto ao 

rumo que seria dado às suas vidas27. A princípio, uma desejava montar um colégio 

no Rio de Janeiro e a outra, movida por desilusão amorosa, pretendia tornar-se 

freira. Esse fato será ficcionalizado pela escritora em “Suzana”, último romance 

escrito pela autora, ainda inédito. 

É nessa época que chegam ao Brasil as professoras portuguesas e francesas 

responsáveis pela educação das filhas de famílias abastadas, segundo nos informa 

Constância Lima Duarte, e provavelmente foi com elas que essas jovens 

aprimoraram seus estudos28. O fato de as moças terem saído de Sergipe para 

estudar no Rio de Janeiro é um indicativo de que se operavam mudanças na 

sociedade, notadamente na Corte, onde a educação feminina começava a ser vista 

com bons olhos, e já se permitia que jovens estudassem em espaços escolares, fora 

do ambiente doméstico, aonde as preceptoras de famílias de posses levavam a 

educação. Evidentemente, esses novos espaços estavam sob a garantia das freiras 

que construíram os primeiros colégios, onde inúmeras moças da sociedade baiana 

serão educadas, como nos famosos Colégio da Providência, em que as 

personagens do conto “Dulce e Alina; cenas do Recôncavo” (1901) estudavam, e 

Colégio das Mercês.  

Com essas jovens, em particular com Emília, cuja presença na casa é mais 

amiúde – uma vez que Henriqueta, a mais jovem, retornará ao convento algumas 

vezes, até decidir largar a vida religiosa –, a ficcionista iniciará também os estudos 

de música, piano e canto, bem como terá acesso a leitura variada. Para isso, a 

contribuição do tio Pedro Ribeiro, estudante de Medicina e morador da cidade, lhe 

será útil e favorável, porque ele lhe enviará revistas e livros.  Do aprendizado da 

Bíblia com a mãe, reforçado pela instrução formal da filha mais velha do Monsenhor, 

ela manteve a sua devoção religiosa e guardou na memória algumas histórias que 

serão recuperadas, posteriormente, na sua escrita.  

                                            
27 As duas moças foram afastadas do convívio da mãe pelo pai, Monsenhor Silveira, em represália ao fato de 
que o filho mais velho se casou com uma moça de poucas posses e sem o consentimento dele, que esperava 
casá-lo com a filha de algum dos seus amigos influentes, garantindo assim um bom futuro para ele e suas irmãs. 
A esmerada educação provavelmente se deve a ser elas filhas de padre, o que talvez as tenha levado a viver no 
Rio de Janeiro, fora do espaço em que o preconceito em torno desta situação era conhecido. Monsenhor Silveira 
era um “parlamentar destacado, liberal em política e adepto da independência em cujas lutas participara ao lado 
de Pedro I, fundador da imprensa em sua terra com o jornal Recopilador Sergipano (1832)”. (AZEVEDO, Thales 
de. Memórias de uma escritora. Revista da Academia de Letras da Bahia, Salvador, n. 39, 1993, p. 123). 
28 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Natal: Editora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, 1995. p. 201.  
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Seu desenvolvimento intelectual será motivo de orgulho dos pais, por isso 

talvez ela tenha tido mais oportunidades para poder se dedicar à leitura e não 

apenas às atividades domésticas, como acontecia com as demais moças de sua 

família.    

Sem uma biblioteca em casa, seus parentes, sabendo do seu gosto pela 

leitura, emprestavam-lhe livros. As leituras, previamente escolhidas pelos familiares, 

pois, como ela afirma, “os livros morais, pois não se admitiam leituras livres às 

moças”29, tornaram-se os grandes companheiros da sua meninice. Essa intimidade 

com os livros aparece registrada nas memórias:  

 

 
Com que aborrecimento era forçada a suspender a leitura às horas da 
refeição! Também eram necessárias as advertências de minha mãe para 
que eu deixasse o livro e fosse tirar uma lição de francês, tocar ou 
desenhar, segundo o que havíamos combinado para eu não esquecer o 
pouco que aprendera. 30 

 

O “pouco que aprendera” a que Anna se refere diz respeito aos estudos feitos 

até os doze anos com as moças que residiram em sua casa. Dos textos lidos, pode-

se mapear as seguintes áreas: literatura doutrinária, religiosa e a literatura31. Há 

ainda, embora com menos freqüência, o registro de livros nas áreas da filosofia e da 

medicina32, lidos na idade adulta.33  

Dentro da primeira categoria, podem ser arrolados os seguintes textos: O 

tesouro das meninas e O tesouro das adultas de Mme. Leprince, as Cartas sobre a 

educação de Cora, do médico José Lino dos Santos Coutinho, escritas com o 

objetivo de orientar a educação de sua filha, e Os desastres de Sofia, da Condessa 

de Ségur, obras que tinham uma função notadamente propedêutica.  

                                            
29 BITTENCOURT, 1992, p. 61. v. 2. 
30 Id., Ibid., p. 179. 
31 Está sendo feito uso aqui nessa passagem da tipologia usada por Darnton ao focalizar as leitoras de Ranson. 
(Cf. DARNTON, Robert. Os leitores respondem a Rousseau: a fabricação de sensibilidade romântica. In: id. O 
grande massacre de gatos, e outros episódios da história cultural francesa. Trad. de Sônia Coutinho. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Graal, 1986. p. 282-5).   
32 Nestas áreas, há a indicação freqüente de Rousseau – a ser tratado mais à frente –, e ainda de 
Schopenhauer, Voltaire, Emanuel Swendenborg, João Francisco da Silva Lima, Jean-Pierre-Marie Flourens. 
33 O estudo mais detalhado da leitora Anna Ribeiro pode ser encontrado no artigo FONTES, Nancy Rita Vieira. 
De leitora a escritora: a trajetória intelectual de Anna Ribeiro. In: SEMINÁRIO NACIONAL MULHER E 
LITERATURA, 8, 1996, Niterói. Anais... Niterói; UFF, 1996; além da dissertação de mestrado: FONTES, Nancy 
Rita Vieira. A bela esquecida das letras baianas: estudo da produção intelectual de Anna Ribeiro. Dissertação 
(Mestrado em Letras) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998.   
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O tom moralizante dessas obras e o desejo de reforma social protagonizado 

por uma parte de escritoras do movimento feminista parecem ter contaminado Anna 

Ribeiro, visto que boa parte de sua produção buscou, através de exemplos, orientar 

e formar a mulher através do fortalecimento moral de suas leitoras. 

As Cartas sobre a educação de Cora foram escritas por um homem e delineiam 

o modelo de educação prevista para as mulheres do século XIX, já na direção de 

uma educação burguesa. Nelas, o autor “coordena as primeiras normas da 

pedagogia, aplicada ao caráter e à reabilitação social da mulher”, seguindo as 

premissas de Rousseau. Segundo Dinorah Castro, estudiosa das Cartas,  

 

 
Nas Cartas, se dá muita importância à aquisição de uma cultura 
humanística, pelo estudo da História e das Ciências Naturais, com o 
embasamento na aprendizagem da língua portuguesa, a ser obtida através 
da leitura dos clássicos, e no domínio da língua francesa; prega-se a 
iniciação em arte e uma remota preparação para as prendas domésticas. A 
formação moral ocupa a maior parte das Cartas, quando inculca a 
aquisição de bons hábitos, desde a infância, a fim de que Cora se 
apresente com todas as qualidades necessárias para esposa e mãe. 
Chama-se atenção especial para a idade de leituras e divertimentos; o que 
se deseja é que não se corrompa Cora com libertina literatura e com as 
futilidades da vida social. Ao lado de certo rigor, há concessões, ao menos 
teóricas, para a liberdade. A educação física não poderia ser menos tratada 
por um médico. Daí, a série de recomendações, ao sabor das faixas 
etárias, quanto ao alimento, ao sono, à saúde e à higiene, aos exercícios e 
divertimentos. A vida social, olhada a partir dos quatorze anos, visa 
primariamente ao papel a desempenhar Cora em relação ao marido, aos 
filhos e aos domésticos.34 
 
 

De outro lado, estão inscritos o Flos Sanctorum, Santo Agostinho, A Tribuna 

Católica, sermões e orações de Jacques Benigne Bossuet, e, evidentemente, a 

Bíblia. A leitura dominical dos sermões pela sua mãe, além das histórias bíblicas 

contadas em meio às atividades da casa, foi fundamental na construção da 

religiosidade católica e da ideologia de Anna Ribeiro, que se faz representar como 

lastro na sua produção ficcional, como pode ser notado em seus romances de 

temática religiosa A filha de Jephte (1882) e Abigail (1921).  

O primeiro, com o qual inicia a carreira literária, trata da recomposição da 

história da filha de Jefté, que é prometida ao sacrifício para que ele ganhe a batalha 

– é o único exemplo de sacrifício humano mantido na Bíblia, o que motiva a autora a 

                                            
34 Cf. CASTRO, Dinorah. A mulher submissa: teses da faculdade de Medicina da Bahia no século XIX. Salvador: 
Press Color, 1996. p. 17. 
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escrever o romance35; já o segundo, seu último romance publicado, narra a história 

de Abigail, que junto com Ezequiel vê Cristo quando criança, ambos tendo seus 

destinos cruzados na idade adulta, quando o apóstolo Pedro os ajuda a enfrentar a 

resistência do pai do rapaz quanto ao casamento.    

A forte influência dessas leituras, associadas à presença de Emília e 

Henriqueta em sua casa, fez Anna Ribeiro pensar em seu ingresso na vida religiosa; 

entretanto, ao ser cogitada essa hipótese por Henriqueta à mãe de Anna, ela 

protestou veementemente, declarando que ela e o marido se oporiam com todas as 

forças. Ao lado disso, os estudos, inicialmente o de piano e canto, proporcionados 

com a presença de Emília, foram ampliando o universo de possibilidades da menina 

do campo.   

Dentro do grupo literário, inúmeros são os nomes que podem ser catalogados, 

em uma lista em que há predominância de obras francesas, muitas das quais 

escaparam ao crivo da censura, para o bem da formação da escritora. Na lista, 

encontram-se, sobretudo, folhetins e romances românticos: O judeu errante, Os 

mistérios de Paris, A salamandra, de Eugène Sue; Rocambole, A esposa mártir, de 

Pérez Escrich, um dos seus autores preferidos36; O conde de Monte Cristo, A rainha 

Margot, A dama de Monsorreau, Os quarenta e cinco, História de uma testemunha, 

de Alexandre Dumas; Les Precièuses Ridicules, de Molière; Paul et Virginie, de 

Bernardin de Saint Pierre; Os miseráveis, Hernani, Notre-Dame de Paris, de Victor 

Hugo; Eurico, o presbítero, O monge de Cister e A história de Portugal, de Alexandre 

Herculano; Kossut e os húngaros, de Mme. Clemence Robert; Le monde marche, de 

Eugène Pelletan; O crime de Silvestre Bonnard, de Anatole France, além de ter 

conhecido, através de leitura feita pela neta, os clássicos: A Ilíada e a Odisséia. Há 

outros autores que são citados sem a indicação das obras que foram lidas, como: 

Ponson du Terrail, Fenelon, Racine, Corneille, Eça de Queirós e Camilo Castelo 

Branco. Os romances de Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco, dados por 

                                            
35 O prólogo desse romance encontra-se no Anexo A. 
36 A influência de Escrich na produção artística da autora pode ser avaliada na medida em que o autor tem como 
característica o tom moralista, o que a aproxima dele. Sobre ele, Juan Ignacio Ferreras observa: “Escrich, 
variando de rumo, apresentava as cenas da vida com naturalidade, os seus personagens comiam com apetite, 
dormiam bem, viviam, enfim, dentro das condições normais (...) e o público, que estava acostumado a achar em 
cada página dois adultérios, uma dúzia de suicídios, vinte roubos, trinta violações e uma grosa pelo menos de 
crimes pequenos, deleitava-se contemplando os quadros que Escrich traçava, todos bonitos, limpos, ordenados 
com simetria, adornados com florzinhas; e, ainda que também contivessem crimes, adultérios e vícios, como 
apareciam aos seus olhos poetizados e como sempre havia personagens que pregavam a moral, que 
recordavam a cada instante os preceitos do Evangelho, os leitores proclamavam Escrich como romancista moral 
(...)”. (Cf. MEYER, Marlyse. Folhetim, uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 323).  
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engano por seu tio, pouco entendido de literatura, foram comentados pela autora 

como leitura pouco recomendável para moças ou pelo menos para algumas delas37. 

A leitura dos folhetins ofereceu à leitora Anna os moldes de construção dos seus 

folhetins “O anjo do perdão” (1883) e “Helena” (1901), com os quais a autora se 

torna mais conhecida nos meios literários baianos e atinge seu público.  

São citados os poetas Lamartine, com a obra Raphäel, Chateaubriand, e os 

poetas portugueses Camões, Gonçalves Crespo, Tomás Ribeiro, de quem, segundo 

depoimento da neta da autora, ela tinha decorado trechos, além de inúmeros 

clássicos portugueses. Há ainda a referência à escritora portuguesa Maria Amália 

Vaz de Carvalho, sua contemporânea, com quem muito se identificou, o que levou 

Anna a intitular seu livro de memórias com o nome de uma das antigas obras da 

escritora portuguesa38. 

Há inúmeros outros autores citados como: Sacramento Blake, Harriet Stowe (A 

cabana do pai Tomás — bastante apreciado pela mãe da autora), Sir Hall Caine (O 

filho pródigo), em termos de produção teatral; Júlio Verne, Mme. Necken, Infantine, 

Damasceno Vieira, C. Durval, Luís Guimarães Júnior, M. Jorge Rodrigues, Salles 

Barbosa, Gervásio Lobato, C. Luinet, Visconde de Arlincourte, Lúcio de Almeida, 

entre outros cujos trechos foram mencionados em seus “caderninhos”, nos quais ela 

costumava anotar os fragmentos que lhe eram mais significativos. Destes, muitos 

ficaram esquecidos no tempo. Em virtude disso, optou-se por relacionar com maior 

ênfase aqueles julgados como importantes no processo de produção da autora.  

São também citados pela autora os memorialistas Henryk Sienkiewicz, 

polonês, e Silvio Pellico, italiano39, e ainda o escritor russo Fiodor Dostoievsky, lido 

na mocidade. Essas leituras revelam que as memórias – ainda que se indica na sua 

apresentação o seu destino ao consumo familiar –, foram compostas com certa 

preocupação pela forma e com interesse em uma posterior publicação. 

                                            
37 No manuscrito A Imitação, são registrados ainda: Virgílio, Ésquilo e Eurípides, e o poema Jerusalém Libertada 
de Torquato Tasso, lidos por pessoas da família, o que fazia com que ela escrevesse nesse artigo: “Certo que ler 
não é a mesma coisa que ouvir ler”. [Cf. manuscrito na Biblioteca da Fundação Clemente Mariani, Arquivo de 
Anna Ribeiro]  
38 Sabe-se, porém, que, anos depois, Maria Amália tem tempo de rever sua posição quanto aos escritores 
realistas e, inclusive, a entender as escolhas literárias destes. 
39 Sobre Sylvio Pellico há um registro que merece ser apontado: “São poucos os católicos, liberais e iluminados, 
que sonham com livros ‘propositadamente escritos para interessar o intelecto das mulheres’ e que não sejam 
livros de devoção. Sylvio Pellico desejava-os feitos de ‘doces afetos’, de ‘cuidados domésticos’, de ‘entusiasmo 
heróico pelo amor, pelas virtudes privadas e pela religião’, elaborados sobre genealogias femininas, sobre 
vicissitudes familiares de filhas, esposas e mães.” (Cf. DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das 
mulheres no Ocidente. In: FRAISSE, Geneviève, PERROT, Michelle (Dir.) O século XIX. Trad. por Claúdia 
Gonçalves e Egito Gonçalves. Porto: Afrontamento, 1991. p. 214). Ao que parece, a escolha de Pellico não é 
ocasional, mas deve-se a que ele, assim como ela, esteve empenhado em criar uma literatura para mulheres. 
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Dentre os autores nacionais, poucos são os encontrados, mas entre eles são 

citados: Afrânio Peixoto, Rui Barbosa, Visconde de Pedra Branca (autor da 

coletânea Poesias dedicadas às senhoras e do poema Os túmulos), a poetisa 

Narcisa Amália, Amélia Rodrigues, sua parceira nas revistas baianas, Albertina 

Berta, Castro Alves, Afonso Celso, Fagundes Varela, Junqueira Freire, Gonçalves 

Dias, Euclides da Cunha, Tobias Barreto, Castro Mello, Aluísio de Azevedo e Júlio 

Ribeiro. Os dois últimos escritores encontraram forte resistência de Anna, que 

afirma, em um de seus artigos posteriores, não poder tolerar o excesso da 

linguagem crua presente em suas obras. 

Em sua atuação como escritora, os fundamentos mais explícitos vêm do 

filósofo francês Jean Jacques Rousseau. Em comum, Anna e Rousseau tinham a 

mesma paixão pela leitura e a mesma convicção acerca dos romances e novelas: 

eles deveriam ser lidos com cautela. Apesar de certa implicância com a arte 

romanesca, ou pelo menos com parte dela, preconceito proveniente dos 

aconselhamentos da Igreja, que fazia restrições a obras de “imaginação”, ambos se 

tornaram escritores.  

Sobre a capacidade da leitura, Anna irá afirmar nas memórias que 

 
 
... aprendi depois que as obras de Castelo Branco não devem ser lidas por 
moças, pelo menos por algumas; mas, naqueles últimos tempos, minha 
mãe já não fazia muita escolha para mim. Creio que, supondo possuir eu 
princípios de moral bastante sólidos, entendia não haver perigo. Como se 
enganava! Se tais leituras não abalavam meus princípios, tornavam-me um 
tanto romanesca e exaltada, o que é sempre prejudicial. 40  
 
 

Essa lista exaustiva, e quiçá monótona, de autores citados por Anna Ribeiro 

objetiva percorrer os modelos lidos por ela e aqueles que foram internalizados ou 

rejeitados na sua formação intelectual e que, após apropriados, se encontram nos 

desvãos dos seus textos. Os textos lidos consistem em histórias de aventura, alguns 

romances formadores da personalidade de uma jovem casadeira, revelam um 

acesso e uma dedicação à leitura maiores do que era usual entre as moças do 

Recôncavo, desfazendo o horizonte de expectativas da família agrária nordestina 

sobre a mulher, conforme explicita Constância Lima Duarte: 

 
 

                                            
40 BITTENCOURT, 1992, p. 217. v. 2. 



 61   

Desde seu início a educação feminina foi concebida a partir de uma visão 
romântica: precisava ser uma educação calcada na religião e na moral, 
necessária apenas para estimular a dignidade e preparar a futura mulher 
para assumir suas funções de mãe e de esposa junto à família. Tal projeto 
ficava bem distante, portanto, de um projeto de formação intelectualizada, 
reservada ao segmento masculino da população. A elas bastavam o ensino 
primário e o desenvolvimento das habilidades manuais. Os cursos 
secundário e superior lhes eram vedados.41 
 
 

Iniciando-se com os estudos em casa e continuando com uma tentativa 

malsucedida de estudos na Capital, interrompidos pelo grave estado de saúde da 

mãe que exigiu seu retorno à fazenda, prosseguiu com o primo Manoel Paulino, 

sobrinho de sua mãe, a estudar Geografia, a disciplina tão sonhada por ela; com a 

morte deste, ela prossegue de modo quase sempre autodidata os estudos.  

Pode-se afirmar que a consolidação de sua formação se deu por sua extrema 

vontade e desejo de instruir-se acima da média de mulheres “sinhazinhas” de sua 

época, o que a levou a procurar, quando passou a morar em Salvador, as bibliotecas 

locais, a da Faculdade de Medicina ou a Biblioteca Pública, como observa Thales de 

Azevedo ao confrontar as leituras feitas pela autora, registradas em suas memórias, 

e os catálogos dessas bibliotecas42. Além do francês, o estudo da língua portuguesa, 

um pouco de História, Geografia, Arte e Música, Desenho, são áreas que Anna irá 

aprender, em momentos diversos, da puberdade à juventude. O fato de ter 

conseguido estudar mais do que a média das moças a faz questionar na velhice: 

 
 
Foi para mim um bem? Não sei; às vezes me parece que este pequeno 
desenvolvimento intelectual só serviu para despertar em mim aspirações 
que, pela maior parte, dão origem a inúmeras decepções. Assim é o 
mundo, onde só andamos como verdadeiros cegos: às apalpadelas. 43 
 
 

A dúvida da autora talvez possa ser explicada pelo desejo de ampliar o âmbito 

de circulação em vez de só ter atingido o cenário das letras do circuito baiano, o que 

pode ser denotado nas críticas que ela faz de outras escritoras que alcançaram 

renome nacional e, segundo ela, apresentavam obras de qualidade discutível por 

conta da temática escolhida ou da apresentação das mulheres, que não condiziam 

com os padrões da moral católica. 

                                            
41 DUARTE , Constância Lima. Nísia Floresta ... 1995, p. 202. 
42 AZEVEDO, 1986, p. 130-133.  
43 BITTENCOURT, 1992, p. 51. v. 2. 
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Embora bem recebida pelos leitores e críticos da sua época, a autora será 

considerada mais como produtora de obras de caráter religioso e poemas de 

consumo familiar; suas demais produções terão estudos posteriores por acadêmicos 

ou pela família, que se incumbiu de preservar e colocar em circulação suas 

memórias. A autora não teve o reconhecimento almejado por ela, o que pode ser 

justificado pelo fato de que sua escrita é duplamente marcada pelas margens: é uma 

escrita de mulher e é escrita no período de declínio da Bahia como pólo cultural. 

Assim como ela, há outros escritores que sofreram da transferência do pólo difusor 

cultural para o Sul do país. Mesmo a escritora Júlia Lopes de Almeida, moradora no 

Rio de Janeiro, com vários livros publicados e bastante conhecida em sua época, 

passará à posteridade bem longe das histórias literárias; portanto, talvez mais do 

que ser escritora da periferia do Brasil, o que enseja a obscuridade a que ambas as 

autoras foram colocadas é a condição de gênero. 

A presença de Emília e Henriqueta na casa da família Ribeiro gerou, além da 

possibilidade de estudo, uma mudança na sociabilidade familiar, como é possível 

observar nos trechos recolhidos em suas memórias sobre o cotidiano doméstico:  

 

 
Naquela época, nossa vivenda era o ponto chic da localidade. Alguns 
parentes costumavam, principalmente nas noites de luar, vir visitar-nos, e 
aquela foi uma das mais animadas.44  
 
...a nossa casa era o ponto chic da localidade, devo explicar que isto 
sucedeu principalmente depois da volta de Emilia do Rio de Janeiro. Com 
sua presença, os serões eram ali mais aprazíveis do que nas outras 
vivendas: era essa a opinião dos parentes e vizinhos. 45 
 
Nas noites chuvosas em que não havia visitas, as horas não corriam 
aborrecidas para mim. Minha mãe e as moças, sentadas ao redor da mesa, 
liam qualquer coisa, enquanto meu pai, em uma rede armada sempre a 
algum ângulo da sala, descansava dormitando, e eu, a quem não 
consentiam ler à noite, ia deitar-me em uma marquesa, de onde prestava 
atenção à leitura. 46 

 

 

Mas as jovens de educação “sofisticada”, além das mudanças que provocaram 

na casa, como o tocar piano, uma novidade naquela região, são as responsáveis por 

estabelecer um diferencial de comportamento em relação à conduta esperada das 

                                            
44 BITTENCOURT, 1992, p. 153. v. 2. 
45 Id., ibid., p. 155. 
46 Id., ibid., p. 157-8. 
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moças que viviam no Recôncavo. Para os habitantes daquela região, elas eram 

“saídas”, o que se constituía em um “grande defeito”, conforme indicou a 

memorialista em inúmeros trechos, como o seguinte:  

 
 
...e a moça chamada Rachel, sem que pudesse ser classificada de bonita, 
tinha a graça florescente dos dezoito anos, sendo além disto alegre e 
desembaraçada, talvez demais para aquele tempo, o que lhe granjeou o 
qualificativo de saída entre as graves senhoras da família. 47 
 
 

O termo “saídas”, que sobreviveu ao tempo, e permanece sendo usado, com o 

sentido destacado por Anna Ribeiro, até os dias de hoje no Recôncavo baiano, faz 

parte de um regionalismo e aparece dicionarizado com as seguintes acepções, entre 

outras: 1. corajoso,  desembaraçado, esperto; 2. diz-se da fêmea do animal que 

anda com o cio ou aluada, assanhada48.   

Embora as moças não sofram restrições por nascerem de um casamento 

ilegítimo – não há qualquer registro sobre isso nas memórias da autora –, irão sofrer 

preconceito e desqualificação moral pela educação recebida por elas na Capital, nas 

mudanças que a vida na Corte vai impingir às suas condutas. E não seria para 

menos. Por aquela altura, a “aristocracia latifundiária brasileira” ia perdendo terreno 

e poder, tanto econômico quanto político, enquanto progressivamente assumia o 

lugar São Paulo com o café. Duas formas ideológicas de lidar com a agricultura: mão 

de obra livre e mão de obra escrava, o que colocava a Bahia ao lado do 

conservadorismo. 

Suas práticas sociais tenderiam a se cristalizar com marcas fortes da ideologia 

da colonização do açúcar, enquanto o Sul (São Paulo) tendia a ser mais atualizado, 

até mesmo com inclusão de práticas burguesas. Desse descompasso viria o 

preconceito com relação às duas moças. Provenientes de um local cosmopolita, elas 

lidam com as relações de nova forma, daí receberem a denominação 

desqualificadora ético-moral de “saídas”. O termo destacado implicaria sua 

instrução, sua maneira de lidar com os parentes e vizinhos, e revelaria ainda uma 

nova forma de mulher que descartava a camarinha, a segregação, o recolhimento. 

Tudo isso era resolvido em uma palavra que indicava a perda moral, ou melhor, uma 

                                            
47 Id., ibid.,, p. 38. 
48 Cf. MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1988. p.  
1877. (Dicionários Michaelis)  
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promiscuidade sexual, a ameaça que se fortalecia contra qualquer comportamento 

menos recolhido assumido pela mulher: eram “saídas”.         

Sem dúvida, o termo revela o deslocamento da mulher, numa clara referência 

ao deslocamento da mulher da esfera privada para a esfera pública e para um novo 

padrão de vida, não mais pautado por um comportamento do sistema feudo-

patriarcal. Em seu livro de memórias (que começa a ser escrito em torno de 1910), 

ela chegará a afirmar que não havia mais moças recatadas, como no seu tempo, já 

eram “saídas”; o que ainda foi mais reforçado pelo fato de Henriqueta deixar o 

convento e pela forma como ambas se comportavam em relação aos rapazes:  

 
 
Quando, após o almoço, ergueu-se, Henriqueta dele se aproximou, 
falando-lhe em voz baixa. Seguiram juntos para uma extremidade da sala 
e, encostados a uma janela, conversaram algum tempo. Lembro que isto 
causou-me grande estranheza, porque nessa época havia uma linha 
divisória entre rapazes e raparigas, mesmo parentes.49  
 

 
Esse comportamento chamará a atenção de todos da casa, até ao ponto de o 

pai de Anna indagar à esposa sobre esse comportamento, que ela tentará amenizar 

dizendo que como o rapaz estava indo para Estância, terra da mãe das meninas, 

Henriqueta estaria fazendo-lhe de portador.   

Esse comportamento entre namorados era característico das cidades grandes, 

de onde advinham Henriqueta e Emília, mas era uma novidade para os rígidos 

padrões morais do sistema agrário-escravocrata do interior da Bahia, por isso a 

estranheza perante o que era considerado um excesso de liberdade entre os jovens.  

A emergência da burguesia e a urbanização das cidades provocaram 

mudanças de hábitos, a exemplo do passeio das jovens da alta sociedade nas ruas, 

permitindo o encontro entre os namorados, com troca de olhares e conversas 

furtivas. As mulheres ganharam as ruas e saíram aos poucos da reclusão mourisca 

característica da dominação portuguesa para se colocarem dentro de novos modelos 

de comportamento.  

Esse dado novo da sociedade brasileira não deixará de ser apontado tanto nas 

crônicas – em que ele chega a descrever os “templos da moda”50 e destacar as 

atrações que podem ser encontradas nas ruas, conduzindo sua exposição com um 

                                            
49 BITTENCOURT, 1992, p. 94-5. v. 2. 
50 MARCO, Valéria de. O império da cortesão; Lucíola: um perfil de Alencar. São Paulo: Martins Fontes, 1986. p. 
167.  
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olhar entusiástico diante das novidades –, como nas obras urbanas de Alencar, com 

o registro da circulação de suas personagens mais bem construídas – Aurélia 

(Senhora, 1875) e Lúcia (Lucíola, 1862) – por esse espaço, ao dar conta da 

presença das mulheres na rua do Ouvidor, junto às modistas e às lojas com as 

novidades vindas da Europa. A presença de Lúcia, desacompanhada de um homem, 

na Igreja da Glória, indica o seu lugar de cortesã na sociedade carioca, enquanto 

que a virginal Aurélia, tomada como moça “fácil” por freqüentar a janela de casa em 

busca de um casamento que salvasse a família da pobreza extrema, estará sempre 

acompanhada da tia ou do marido nos passeios fora de casa.  

O velho namoro cede lugar à comunicação “por aqueles gestos e sinais, o ‘de 

dentro’ se comunicava com o ‘de fora’, a casa com a rua e, finalmente, a reclusa 

com o livre, o elemento passivo com o ativo; veja-se que a sinalização era mais do 

namorado para a namorada do que desta para com aquele: ainda aqui se exigia 

mais discrição e recato da moça, como em todos os estilos de fazer a corte”51. Ou 

como diria o cronista João do Rio: “é a socialização do amor, é o interessante e 

longo namoro da janela e da passagem da condução ― tudo quanto há de lírico e 

de idiota”52. 

Nasce o flirt, “forma inglesa do amor”53, que teve a atenção do cronista Olavo 

Bilac, que, na revista Kosmos (1906), o considera   

 
 
...um namoro inofensivo – um namoro sem conseqüências – que não 
acaba nunca, nem na pretoria (...) nem na Casa de Detenção. Words, 
words, words  (...) Mas o flirt nem sempre se limita ao exercício da palavra 
e do olhar: às vezes, vai um pouco mais longe, até o beijo, passando pelas 
estações intermediárias do aperto de mão e do roçar de pé. 54   
 
 

Ou ainda o já citado João do Rio, que argumenta que 

 
 
o flerte só pertence à nata, à escol, ao dessus du panier, ao pessoal 
dernière pétrolette, o pessoal que custa a se comprometer, veste bem, cria 
em torno uma atmosfera de excitantes, e, antes de se entregar 
completamente, reflete com calma na vida, na carteira de câmbio e nas 

                                            
51 MATTA, Roberto da. Carnavais, malandros e heróis; para um sociologia do dilema brasileiro, 1979, apud. 
AZEVEDO, Thales de. As regras do namoro à antiga; aproximações socioculturais. São Paulo, Ática, 1986. p. 
16-17.  
52 RIO, João do, pseud. Variações sobre o flerte; pequeno ensaio de psicologia urbana. 1973, apud. Azevedo, 
1996, p. 17.  
53 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Goes. O flirt. A Paladina, Salvador, Tipografia Salesianas, ano III, n. 9, set. 
1912, p. 275-7. 
54 BILAC, Olavo, Kosmos, 1906, apud. Azevedo, 1996, p. 25.  
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suas conseqüências. Nunca passou pela imaginação de ninguém o flerte 
de um vendedor de balas ou de uma lavadeira. É uma idéia que horripila.55  
 
 

Ou ainda Anna Ribeiro, para quem 

 
É perigoso e muito perigoso, principalmente para a mulher, cuja natureza 
sensível e exaltada pode fazer com que lance fundas raízes, em seu 
coração, a planta aparentemente efêmera que é o flirt ― este ridículo 
simulacro do amor. 56  
 
 

Todos esses escritores estão preocupados por essa forma de conquista 

amorosa que se caracteriza por não ter conseqüências para quem a pratica, 

indicando mudanças nas regras de comportamento entre homem e mulher, porque 

ela participa do jogo amoroso, implicando a sua libertação na medida em que 

participa da escolha e seleção de seus pares, enfraquecendo destarte o poder 

patriarcal.   

Estas mudanças no comportamento entre os sexos podem ser notadas na 

descrição dos casamentos no século XIX, um deles em 1835, o dos pais da autora:  

 
 
Eram os casamentos feitos às 10 ou 11 horas, por ocasião da missa, e 
ficavam os pobres noivos ao lado um do outro, em exposição, durante o dia 
e parte da noite. A noiva não levantava os olhos, não ria nem falava, para 
não ser tachada de saída. Sentia pesarem sobre si todos os olhares. O 
vexame fazia-a tomar o aspecto de Nossa Senhora das Dores, e não raras 
vezes a noiva apresentava cara de réu... Ao lado do noivo, à mesa, não 
comia, embora ele lhe oferecesse instantemente qualquer iguaria. Contava 
D. Anna que, à noite, em um momento em que a conversação tornara-se 
mais animada entre os convivas, ela se atrevera a levantar os olhos, 
dizendo consigo: “Deixe ver com quem estou casada.” Ergueu os olhos 
para o noivo.(...)57 (os grifos são da autora)  

 
 
Outro, em torno de 1855: 
 

 
O Daniel que, com outras pessoas, se achava na sala de jantar, dirigiu-se à 
noiva, e creio que disse alguma frase galante, porque ela sorriu. Foi um 
escândalo para algumas senhoras. Uma delas disse à minha mãe:  
― Aconselhe a Emilia que não ria e não fique assim com os olhos 
alevantados. Uma moça de tão bom modo ficará olhada somo saída.  
Minha mãe respondeu-lhe: 

                                            
55RIO, João do, pseud. Variações sobre o flerte; pequeno ensaio de psicologia urbana. 1973, apud. Azevedo, 
1996, p. 23.  
56 BITTENCOURT, 1992, p. 275. v. 2. 
57 BITTENCOURT, 1992. p. 163. v. 1. O casamento foi feito após ter sido combinado entre os pais de Anna da 
Anunciação e Matias; ela contava com dezoito anos e ele, dezessete anos. 
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― Bem sabe que Emilia teve educação muito diferente da nossa. E 
enquanto a ter os olhos alevantados, creio que ela não cometeu crime 
algum para baixá-los. 58  
 
 

Este registro indica a diferença entre a moça que vinha da cidade e a moradora 

do campo, que vivia unicamente para o lar. Em Longos serões..., há uma clara 

predominância do espaço doméstico sobre o espaço público, as ações estão 

identificadas dentro do meio rural, indicando, com isso, que a vida das mulheres da 

elite se resumia a raras visitas aos parentes e idas ainda mais rarefeitas à capital, 

por motivos de negócio ou para pagar promessa ao Senhor do Bonfim, fato que 

levará Anna Ribeiro pela primeira vez à Capital, aos doze anos. O pai, que ia tratar 

de negócios, prometeu levar a esposa para pagar a promessa feita no nascimento 

da filha, e esta seria levada ao médico.  

O registro do encontro com a cidade da Bahia se dará em uma viagem 

cansativa, eram mais de vinte léguas a cavalo, parando nas casas próximas à 

estrada para pedir pousada:  

 
 
Pouco adiante, encontramos uma casa coberta de palha, sinal de 
habitação de gente pobre. À porta, uma mulata lavava roupa rodeada de 
crianças: era a dona da casa. Meu pai pediu-lhe para ali descansar, e ela 
acedeu com a melhor vontade, convidando-nos a entrar na sala, onde só 
havia uma mesa tosca ladeada de dois bancos. A mulher foi buscar uma 
esteira e estendeu-a no chão para nos sentarmos enquanto se preparava a 
refeição. Só utilizamos a água e o fogo. Ao despedirmo-nos, minha mãe 
deu algum dinheiro às crianças, e a pobre mulher mostrou-se muito grata e 
satisfeita. 59 
 
 

Ao chegar à Capital, a família segue em direção à casa do tio materno, 

estudante de Medicina: 

 

 

Meu tio morava no Largo do Pelourinho. Não sei o nome das ruas 
percorridas da Lapinha até ali; recordo-me da decepção que sofri à vista de 
casas enegrecidas, ruas tortuosas freqüentadas por moleques 
esfarrapados ou sujos, negros maltrapilhos, enfim, gente de ínfima plebe. A 
luz mortiça dos lampiões de azeite de peixe tornava ainda mais tristonho o 
aspecto da cidade.60  

 

 

                                            
58 BITTENCOURT , 1992,  p. 165. v. 1. 
59 Id. ibid, , p. 98. 
60 Id., ibid.,  p. 103.  
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O Largo do Pelourinho, espaço cujo nome advém do longo tempo em que o 

“símbolo formal do poder obrigatório em todas as vilas e cidades”61 esteve presente 

“no largo das Portas do Carmo (até a década de 40 do século XIX)”62, historicamente 

foi o espaço constituído a partir do projeto urbanístico da cidade trazido de Portugal, 

marcado  pelas 

 

Casas geminadas, ausência de áreas verdes, ruas estreitas, preocupação 
em aproveitar o calor do sol poente, tudo denunciava o demorado trabalho 
de adaptação. O resultado está nos amplos e velhos sobrados. Ali morou, 
até o meio do século XIX, a mais endinheirada e mais nobre gente da 
cidade. Foi preciso que uma violenta epidemia – o cholera morbus, de 1855 
– dizimasse casas inteiras para que houvesse convencimento da vantagem 
de morar em altos prédios ventilados e arborizados. É quando são 
descobertos o Corredor da Vitória, a Graça, o Canela, as terras ao Sul da 
cidade. 
Começa aí a perda do “status” do largo do Pelourinho e ruas ao seu redor. 
O caminho foi longo: da nobreza à classe média; desta à “pobreza 
envergonhada”; desta à miserabilidade e, daí, à degradação.63   
 
 

A longa citação abarca o processo de decadência da cidade antiga. O ano de 

1855 é o mesmo em que a autora visita a cidade, já dando conta, assim, do 

processo de degradação registrado pelo pesquisador, tanto que ela chega a afirmar 

que dez anos depois a cidade parece a mesma, com poucas modificações. Está 

cumprido o destino de envelhecimento dessa parte da cidade, cujo aspecto colonial 

vai sendo preterido, em prol das novas construções.  

Não se pode esquecer, porém, que o olhar da parte velha da cidade é o de uma 

criança que visita a cidade grande pela primeira vez, ávida de curiosidade que vai 

sendo satisfeita a cada momento pelos parentes que a introduzem nesse mundo 

urbano desconhecido. Como alegorista da cidade, no entender de Benjamin, esse 

olhar interessado busca entender o significado do que vê, traduzindo o que capta, 

sem que venha a produzir uma escrita da cidade, por encontrar-se à sua margem. 

Deste modo, sob a luz do dia seguinte à visita é possível observar o funcionamento 

econômico-social da cidade, como no trecho: 

 
 
No dia imediato, quando acordei, minha tia levou-me à sala de visitas que 
dava para o Largo do Pelourinho, ladeado de casas de boa aparência, com 
pinturas frescas. Aí transitavam homens de cor branca decentemente 
vestidos e cadeiras de arruar levadas por possantes negros africanos; 
quase sempre essas cadeiras traziam senhoras, mas ás vezes também 

                                            
61 TEIXEIRA, Cid. Salvador: história visual. Salvador: Correio da Bahia, 2001. p. 21. [Livro 3].  
62 Id., ibid., loc. cit. 
63 Id. ,ibid., p. 23. 
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delas se utilizavam homens que não podiam ou não queriam fazer longas 
caminhadas. Os carros puxados por cavalos eram raríssimos. Tudo me 
deleitava a vista, apagando a má impressão que experimentara na 
véspera, ao entrar na cidade.64  
 
 

Todavia a referência mais freqüente nessa memória da visita à cidade diz 

respeito às festividades em função da Semana Santa e ao seu roteiro de procissões 

e visitas às igrejas que ocupavam o cenário do Pelourinho (São Francisco, N. Sra. 

do Carmo, a da Misericórdia). Depois, o pagamento da promessa, motivo da visita, 

com a ida ao Bonfim, nas cadeiras de arruar65 fechadas por alfinetes para não serem 

vistas, de passagem, as ruas. 

O segundo motivo da visita foi cumprido com a ida ao médico, ao qual a 

memorialista foi levada pelo pai. Os trajes vestidos pela menina de doze anos eram 

compridos e recatados demais para sua idade, o que foi motivo de estranheza na ida 

de gôndola ao médico. Dessa saída às ruas, a autora recorda a visita a uma casa 

comercial: 

 
 

Chegando à praça onde parava o veículo, meu pai tomou uma cadeira e levou-me 
à loja do Leite, seu correspondente. Ali fui ainda um objeto de espanto para os que 
entravam. Nessa época, as senhoras não iam às casas comerciais. Esse vexame 
durou algum tempo, enquanto meu pai, creio, fazia contas com o seu 
correspondente. Não poderia dizer o que havia naquela casa comercial, porque, 
logo que senti olhares curiosos sobre mim, não ergui mais a vista e dei graças a 
Deus quando meu pai meteu-me em uma cadeira e me fez seguir para a casa das 
Monteiro, onde devia ser apresentada ao médico. Felizmente ali não fui motivo de 
admiração: elas já estavam acostumadas às esquisitices de seus parentes, 
tabaréus do Catu, aos quais não deixavam por isto de tratar com a maior 
afabilidade.66  
 
 

Os lugares da cidade estão devidamente marcados pelo gênero: espaços 

públicos para os homens, para as mulheres apenas em dias solenes; a tal ponto que 

mesmo a menina de doze anos tem consciência de qual lugar lhe é permitido, o que 

justifica o mal-estar provocado nessa visita.  

No retorno para o campo, a família é surpreendida pela epidemia do cólera, que 

faz com que todos os familiares, alguns amigos e agregados busquem o campo para 

se proteger da doença que grassava na Capital e nos vários engenhos das 

                                            
64 BITTENCOURT, 1992, p. 103. v. 2. 
65 As cadeiras de arruar eram um meio de transporte típico da Bahia oitocentista, com suas ruas sujas e sem  
pavimentação, para os mais abastados, consistia em uma liteira conduzida muitas vezes por escravos de 
aluguel.    
66 BITTENCOURT, 1992, p. 122-123. v. 2. 
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localidades próximas a ela, como em Cachoeira e Santo Amaro. O viajante asiático 

devastou tanto a casa grande como as senzalas, tanto o campo como a cidade, o 

cotidiano da casa foi alterado com a chegada de novos moradores e apenas 

retomado alguns meses depois. A ocupação neste período era com as rezas e 

orações à Sant’Anna,  protetora da família e da povoação de Catu, e a casa 

transformou-se em uma espécie de abrigo contra a doença que vinha da Capital. 

Após esse período, quando a vida no engenho passa a retomar o seu curso 

normal com a ida das filhas de Monsenhor, Emília e Henriqueta – uma delas, já 

casada, vai com o pai para a Corte –, a família de Anna troca de residência:  

 
 
A fazenda comprada por meu pai denominava-se Api. Tinha uma casa 
vasta, porém um tanto deteriorada, que com pequenos reparos tornara-se 
habitável. Na semana seguinte, fizemos a mudança para o Api, que ficava 
à distância de uma légua do Coqueiro Novo, que meu pai conservou para a 
criação de gado e plantação de mandioca, já que ali os terrenos eram para 
isso próprios. Deixava ali certo número de escravos e prometera a minha 
mãe irmos passar no Coqueiro Novo os sábados e domingos, porque a ela, 
como a mim, custava deixar a nossa querida morada. Era com saudade 
que, nos domingos à tarde, ao chegarmos na elevação fronteira à casa, eu  
lançava um olhar de despedida àquela aprazível vivenda, e, nos sábados, 
vindo do Api, era com alegre alvoroço que eu a avistava, branca e rodeada 
de dupla fileira de altos coqueiros. 67 
 
 

Nessa casa, Anna vai viver sua mocidade e experimentar a primeira desilusão 

amorosa com a morte do seu primeiro pretendente, Pedro da Trindade, seu parente 

próximo, a quem o pai dela, inicialmente, recusa o noivado, porque decide que só 

casaria a filha aos 20 anos. Mais tarde, quando oferece permissão, o jovem médico 

já havia contraído tuberculose, que lhe causa a morte. Essa decepção amorosa faz 

com que Anna Ribeiro decida não mais se casar, repetindo, quando lhe indagavam 

sobre isso, que “só se deve amar uma vez”68, seguindo o modelo romântico que ela 

considera um “cortejo de ilusões”69. 

 Seguindo a proposta do príncipe Rodolfo, em Os mistérios de Paris, busca 

uma existência fantasiosa consagrada à caridade e passa a ocupar seu tempo como 

enfermeira dos escravos ou agregados da fazenda:  

 
 
Dediquei-me também ao mister de enfermeira ― para o qual tinha algum 
jeito ― com os escravos que, dizia minha mãe, eram os primeiros pobres, 

                                            
67 BITTENCOURT, 1992, p. 174. v. 2. 
68 Id, ibid, p. 218. 
69 Id., ibid. loc. cit. 
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e também com os agregados, visitando-os, fornecendo-lhes medicamentos,  
etc. Os escravos adquiriram tamanha fé em mim que diziam: “Sinhá tem 
tão boa mão, que o doente de que ela toma conta não morre.” Eram a 
dedicação e o cuidado, que me levavam a sacrificar até algumas horas de 
sono para cuidar do enfermo.70  
 
 

Aos vinte e dois, idade avançada, na época, para o casamento, Anna Ribeiro 

aceita seu segundo pretendente, com quem já mantivera contacto anteriormente em 

sua casa, através de parentes comuns, o Dr. Sócrates de Araújo Bittencourt, 

estudante de Medicina:  

 

O ter sido noiva de outro não podia suscetibilizar aquele que me 
desposara. Amigo íntimo de Pedro da Trindade, tinha conhecimento de 
que, entre mim e ele, nunca fora trocada uma palavra de amor. Demais 
sabia Sócrates, pelo que se passara no nosso noivado, que se fosse este 
desfeito na véspera do casamento, nada houvera que pudesse melindrar 
aquele que viesse a ser depois meu marido.71  

 
 
 
Essa preocupação da autora faz parte do padrão moral da época, como bem 

explica Thales de Azevedo:  

 
 
Um orgulho e mesmo uma prova de dignidade para a mulher é haver 
casado com seu primeiro namorado, o que significa que não dividiu sua 
afeição com outro. Esse é, por assim dizer, um atributo moral da virgindade 
e da castidade perfeitas e um elemento da monogamia. O romance, a 
crônica, a conto do século XIX e do atual [entenda-se século XX] ressaltam 
freqüentemente esse exclusivismo.72 
 
 

Em virtude dos estudos do marido, a autora passou a residir em Salvador, onde 

aproveitou para completar os seus estudos de francês, retomando o aprendizado de 

piano e canto e iniciando os estudos de italiano. Anna, durante o casamento, não se 

manteve no âmbito doméstico apenas, pois transgrediu o modelo a ser seguido na 

medida em que usou da escrita como um meio de chegar ao espaço público, ainda 

que não aparentasse ser seduzida por ele. Ela, em seus textos, foi uma severa 

crítica das mudanças sociais e dos valores burgueses que grassavam na Bahia no 

fim do século, embora tivesse ultrapassado a condição de mera leitora, função 

admitida para as mulheres do século XIX, e fosse reconhecida pela crítica local 

como a primeira romancista baiana. 

                                            
70 Id. ibid. p. 218. 
71 Id. ibid. p. 222. 
72 AZEVEDO, 1996, p. 58. 
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Neste período (1865), Anna passou a tomar conhecimento do mundo 

intelectual baiano, num momento de forte agitação cultural, marcado pela presença 

dos salões e da vida intelectual agora centrada em torno da Faculdade de Medicina, 

aonde afluíam os filhos dos fazendeiros locais e do Nordeste73. 

Em 1866 nasceu o seu primeiro filho, Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt, 

ainda em Salvador. Em 42 anos de casamento, Anna Ribeiro tem mais duas filhas. 

Quando o filho completou doze anos, momento em que ele deveria ingressar na 

escola formal para que completasse seus estudos, foi viver com a avó materna em 

Recife e Anna decidiu dedicar-lhe um poema, escrito em 1878. Este poema é a 

segunda peça literária de que se tem notícia; a primeira, dedicada ao seu tio, foi 

produzida em 187374.  

Em 1868, Anna retorna à fazenda após o marido haver concluído seus estudos 

e, principalmente, em virtude de o seu pai não poder mais gerir as terras por estar 

paralítico, motivo por que o genro assumiu os negócios da família no engenho de 

Api75. No engenho nasceram suas filhas Maria Francisca e Joana, e os gêmeos, que 

não sobreviveram. Joana tornou-se sua companheira da velhice, uma vez que não 

chegou a se casar.  

A partir de 1911, Anna Ribeiro torna-se partícipe da campanha da Imprensa 

católica que passou a vigiar a leitura no início do século XX, determinando o que 

deveria ser lido pelas mulheres, e, nos seus escritos, buscava salvaguardar as 

mulheres da literatura realista e naturalista, que apresentava, segundo ela mesma, 

“cenas impróprias para o público feminino”. Ao mesmo tempo, essa campanha 

responsabiliza-se em promover a boa literatura, engrossando o número de adeptos 

que lutavam através dos manuais de educação para mulheres da época, informando 

ser a má literatura a grande responsável pela desmoralização da sociedade e da 

família. Aconselhavam, ainda, que: “A mulher não deveria ler livros que lhe 

perturbassem os sentidos tendo em conta a sua tendência inata para o capricho e a 

mentira”76. 

                                            
73 É freqüente no texto de Anna Ribeiro o uso de termos científicos (como ‘espécie’, ‘raça’, dentre outros) na 
linguagem e mesmo na tentativa de compreender aspectos da sociedade.  
74 Esses e os demais poemas da autora podem ser encontrados no anexo de FONTES, 1998.   
75 Thales de Azevedo salienta que “Feliz o casamento, mas dificultosa a luta pela subsistência, volta o casal para 
a fazenda por três lustros e em 1880, os três filhos crescidos, começa a produzir intelectualmente; enviúva em 
1907”. (AZEVEDO, Thales de. Memórias de uma escritora. REVISTA DA ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA. 
Salvador, n. 39, 1993, p. 123).   
76 Cf. BARREIRA, Cecília. História das nossas avós: retrato da burguesia em Lisboa. 2. ed. Lisboa: Colibri, 1994. 
p. 97. 
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Desde os últimos decênios do século XIX, com o impulso da urbanização e a 

mudança de costumes, primeiro na Corte e nas províncias do Sul, depois em 

algumas das outras províncias, como a Bahia, a mulher passa pouco a pouco a 

participar dos eventos da rua, como a ida às Igrejas, às festas religiosas e às 

compras – o universo das seduções da moda e das frivolidades. Essa mudança de 

costumes está associada à entrada – nos anos 80 e 90 do século XIX –, de outras 

religiões, principalmente a protestante, combatida pela Igreja Católica, ameaçada em 

sua hegemonia no país (que se torna laico em 1889, com a Constituição 

republicana); e, mais ainda, às notícias vindas da Europa do movimento feminista, 

que – mesmo deturpado – será o impulsionador da concepção da mulher moderna, 

com novas práticas sociais de escolha do casamento através do amor. Tais 

novidades farão com que a Imprensa Católica seja a voz daqueles que buscavam a 

manutenção da ordem social conservadora com medo das mudanças rápidas 

ocorridas no final do século e que se opunham à aceitação da Nova Mulher.  

Anna Ribeiro, na velhice, retorna à cidade, onde passa a viver junto ao filho 

Pedro, até sua morte, em 1930. 

 

 

2.2 A CASA GRANDE DA FICÇÃO  

 

No conto “Dulce e Alina”, publicado no jornal A Bahia entre 05 e 15 de junho de 

1901, narra-se a história de Emília e Figueiredo, casados há dez anos e pais das 

personagens que dão título ao conto, mas que, por conta da vida desregrada do 

marido no período em que ela esteve fora cuidando da própria saúde e da filha 

Dulce, passam a ter uma vida de dificuldades financeiras, o que vai derivar para uma 

vida infeliz. 

A casa onde se passa a ação do conto é a típica do senhor de engenho: a casa 

grande; circundada por uma varanda e composta das salas de visitas e de jantar, 

dos quartos individualizados, da cozinha, onde as mulheres da casa, os criados e 

todo o compadrio feminino com seus filhos se encontram, seja para fazer comida, 

seja para as conversas variadas ou distribuição dos alimentos. Há ainda o quintal, o 

pomar com árvores frutíferas e a criação de galinhas.  
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Dos espaços citados na narrativa, merece destaque a varanda como ponto de 

ligação entre o espaço interno e externo, ambiente em que eram recebidos os 

viajantes, porém mais freqüentada pelos homens, que a utilizam para o café após as 

refeições e a conversa entre eles, afastados das mulheres, que nela apareciam, 

apenas, para atendê-los ou em dias de chegada dos parentes. Era o espaço 

limítrofe entre a casa (“lugar” de mulher) e a lavoura (lugar de homem). Fechada por 

grades, a varanda dificulta a chegada à casa, onde residia a família.   

Na sala de jantar, onde são recebidos os visitantes (em geral, parentes), devem 

ser demonstradas as regras de civilidade da família, em particular da dona-de-casa, 

quem tinha a função de recebê-los. A atmosfera da casa, porém, não permite a 

Emília a manutenção dessas regras, uma vez que ela destrata, com ironias e 

desprezo, o Pires, parente do marido, a quem responsabiliza pela infelicidade do 

matrimônio. A sala, de “soalho lavado de novo”, sem nódoa, com móveis limpos e 

jarros dourados, com cantoneiras de flores naturais, indica a preocupação de Emília 

com os cuidados com a casa. Na extensa sala de jantar, encontrava-se sobre a 

“longa mesa, toalha e guardanapos alvíssimos, brilhava a louça fina habitualmente 

nos guardas-louças donde só saía em grandes dias”.  Os detalhes da descrição 

desse espaço refletem a aristocratização da vida e dos costumes, assim como a 

referência à forma de comportamento da dona de casa, índices da presença 

européia na educação das mulheres de maior poder aquisitivo do Recôncavo 

baiano.    

Na mesa da sala de jantar, encontravam-se  

 
 
ao lado dos saborosos frutos de nossa terra de que estavam repletas as 
fruteiras, viam-se alguns frutos estrangeiros, que serão muito bons no país 
onde nasceram, mas que não podem comparar-se aos nossos, de fresco 
colhidos, alguns dos quais poderiam ser servidos à mesa do próprio Júpiter 
se porventura existisse. 
Ao lado do saboroso e fresco requeijão, ostentavam-se queijos de diversas 
qualidades e frascos de compotas estrangeiras, que se tivessem juízo 
fugiriam envergonhados à vista dos deliciosos doces fabricados pelas 
nossas mais triviais cozinheiras.77 
 

 

 

                                            
77 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Dulce e Alina; cenas do Recôncavo. Salvador: A Bahia, 5 a 15 de 
junho de 1901. 5 capítulos. p. [ex. digitalizado] 
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A referência aos produtos da terra, que em muito lembra a descrição presente 

em Senhora de José de Alencar, encontra-se dentro da “cor local” ou da ideologia 

nacionalista emergente no romantismo, em que se enfatizam os elementos da 

natureza brasileira como fonte de inspiração e de aproveitamento das 

particularidades da terra.   

Para manter a organização da casa, Figueiredo comenta com os amigos que a 

mulher tinha, além dos fâmulos, comadres e protegidas que viviam a expensas dele; 

há, além disso, o trabalho da mulher, aumentado pela abolição dos escravos que, 

segundo a narradora, “trouxera grandes desarranjos no serviço doméstico”. 

A casa grande caracterizava-se pela auto-sustentação, devido à profusão de 

“viandas e víveres fornecidos pela criação e cultura” da fazenda, sem que fosse 

necessário gastar dinheiro. A fartura e a variedade encontradas na mesa de jantar 

da casa de engenho com tão poucos convivas é uma característica das casas 

grandes, os pratos que sobrassem seriam distribuídos aos agregados; e o dia da 

festa, organizada com motivo da chegada da filha doente, é um convite para maiores 

excessos. 

A lavoura oferecia os produtos necessários à família e ainda era possível 

distribuir uma parte aos mais necessitados. Para a manutenção da lavoura, com a 

sua labuta incessante, como sublinha, ressentida e criticamente, a autora, em 

particular após o período a Abolição da Escravatura, em que os proprietários 

precisaram aprender a lidar com as relações capitalistas de trabalho, era preciso a 

 

(...) vigilância incessante que exigia o trabalho livre, feito por indivíduos 
habituados ao trabalho forçado; negócios de que os proprietários 
precisavam lançar mão para aumentar seus haveres pelo golpe de estado, 
que reduziu à indigência tantas famílias... 78 
 
 

Afora isso, Figueiredo contava, ainda, com o fato de passar períodos fora de 

casa para ocultar suas aventuras extra-conjugais. Considerando o comentário da 

escritora e os abusos do seu personagem, não há duvida de que em breve o 

engenho esteja em estado precário e comecem a aparecer as privações. O espaço 

da lavoura opunha-se ao da casa, onde ele, antes, buscava “refocilar-se nas poucas 

horas de repouso”.  

                                            
78BITTENCOURT, 1901, p. 12. 
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Em oposição aos espaços antes descritos, há ainda a presença dos quartos, da 

cozinha e do quintal. Como forma de ligação entre as divisões da casa, há o 

corredor, imprescindível na trama, pois é neste espaço de circulação interna – onde 

se dava a organização doméstica e o acesso aos dormitórios – onde acontecerão as 

revelações mais significativas do romance: nele, Dulce (e os leitores), na noite em 

que chega do Colégio, descobre o motivo da tristeza percebida no rosto da mãe ao 

escutar a briga dos pais no quarto do casal; nele, os pais tomam conhecimento do 

desejo das filhas para que retorne a atmosfera de felicidade em que foram criadas, 

ao ouvi-las rezando por isso. Nas alcovas, há a intimidade das conversas entre as 

irmãs e o casal, espaço de livre vazão das lágrimas das mulheres.  

Do quarto das filhas, a única janela existente dá para o espaço interno da casa 

– o quintal –, como forma de mantê-las protegidas e alheias ao mundo externo, 

povoado por pessoas estranhas que trabalham na lavoura. A descrição do encanto 

de Dulce ao revisitá-lo, além de ser motivado pelas reminiscências da infância 

(“brincar de casinha”, jantares de bonecas ― exercitando a sensibilidade feminina, 

através da incorporação de papéis definidos como de mulher, segundo os 

parâmetros da época), após ficar dele afastada por quatro anos, é também um 

indicativo de que a casa grande permanecia alheia às mudanças trazidas pelo 

urbanismo burguês, como por exemplo, a implantação dos jardins. O lugar de 

circulação das meninas da casa grande e das suas companheiras ― escravas da 

casa ― era o quintal, onde são criadas galinhas e árvores frutíferas do próprio 

pomar da casa, lugar indicativo de uma outra lógica econômica a ser perdida com o 

urbanismo.    

A abundância na alimentação contradiz-se com a magreza de Dulce, reflexo da 

vida no convento e da anemia que a havia trazido de volta para a casa. Também 

traduz o modelo de beleza “romântica” do “corpo de sílfide”, fraco e mórbido.  

Na cozinha, onde eram distribuídos os excessos encontrados na sala de jantar, 

ficavam os criados, as comadres, os afilhados e agregados, aqueles que tinham 

acesso à casa pelo seu interior, o quintal. Às agregadas da mulher pesava a culpa 

de serem mexeriqueiras, de classe inferior à das senhoras do engenho, mas 

cumpriam a função de trazer as notícias da rua, as “fofocas” da praça, quebrando a 

rotina de sossego pelas novidades ruidosas da sede do município. Uma delas, 

tomada pela narradora como de “índole maléfica, porém habilmente dissimulada”, foi 

a responsável por contar a Emília como o marido aproveitou o tempo que ela 
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estivera fora, cuidando da filha enferma e, depois, de si mesma. Por esse tempo, ele 

passou a freqüentar os prostíbulos locais, montou casa para uma amante com quem 

teve um filho, batizado pelo primo do marido, fatos que evidenciam uma prática 

social comum àquela época. 

Essa agregada usa a expressão “vida dos grandes” para opor à sua condição 

de quem necessitava viver sob a proteção da casa grande e de sua senhora, D. 

Emília, a quem devia lealdade, fato que justifica a razão de informar sobre a traição 

do compadre. Como a agregada dependia financeiramente dos favores da casa 

grande, a estratégia utilizada para ascender ante a senhora, demarcando espaço 

junto às demais agregadas e garantindo a benevolência da “comadre”, era tornando-

se sua íntima confidente.  O recurso empregado ― o de denunciar Figueiredo ― 

constituía-se também em uma forma de garantir que a família não se dissolvesse e, 

com isso, que ela não viesse a perder os recursos conseguidos através de Emília.  

Sendo uma sociedade dividida em estamentos, segmentos, a maioria da 

população ocupava um espaço não bem definido na pirâmide, em cuja base, 

estavam os escravos e, em cujo topo, se situavam os donos de terras. Portanto, era 

comum a proteção daquele grupo pelos donos de terras em troca de favores e 

trabalhos, que eram pagos com dinheiro ou mantimentos.  

Esse lugar do agregado como manipulador, ajudante ou intrigante não difere 

muito de inúmeros outros exemplos na literatura oitocentista, como o Botelho, em O 

cortiço (1881) de Aluísio Azevedo ou o marcante José Dias, em Dom Casmurro 

(1899) de Machado de Assis. Para Gledson, no Segundo Reinado, 

 
 
Os agregados eram, literalmente, subordinados a uma família, pessoas não 
essenciais, sem situação definida, mas (se tivessem sorte) transformavam-
se em parasitas das grandes famílias da oligarquia, formadoras do núcleo 
da sociedade brasileira da época, quer na cidade, quer na província. 79    
 

 

Em função da denúncia de sua conduta extra-conjugal, Figueiredo irá pouco a 

pouco eliminar os agregados que viviam em sua casa, tentando descobrir quem o 

havia denunciado à mulher, mas resolvendo também um problema do qual ele vinha 

se queixando, o das pessoas que viviam às suas expensas, servindo-se do seu 

trabalho.  

                                            
79 GLEDSON, John. Machado de Assis; impostura e realismo: uma reinterpretação de Dom Casmurro. Trad. 
Fernando Py. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 52.   
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O desnível sócio-econômico-cultural dos cônjuges, demarcado no texto, é um 

dos motivos dados pela narradora para explicar a traição de Figueiredo. Ele é o 

homem fino, por ter vivido na cidade, aonde fora estudar até os exames 

preparatórios. No entanto, contrariando o desejo do pai, desiste de estudar e volta 

para tentar um casamento rico. Emília foi o alvo: filha de pai senhor de engenho, 

abastado, órfã de mãe, fora educada em colégio de freiras, de onde saiu aos 16 

anos para acompanhar a morte do pai. Aos 17, despreparada para a vida, casa-se 

com o primeiro a lhe fazer a corte, apesar dos protestos dos tios.  

Também a superioridade intelectual de Emília sobre o marido é destacada no 

conto, embora se afirme que ela não se aproveitava desse fato, decidindo em 

comum acordo sobre as questões econômicas. No Nordeste, há inúmeros registros 

de mulheres com estudo e com poder econômico advindo dos dotes. Uma das 

amostras desse tipo de situação está representada em D. Guidinha do poço de 

Manuel de Oliveira Paiva (escrito em 1892 e publicado apenas em 1952), exemplo 

do poder econômico e, Sinhá Vitória em Vidas secas de Graciliano Ramos (1938), 

exemplo de instrução superior à do homem.    

O lugar de onde a autora constrói sua narrativa indica ser a inferioridade de 

classe responsável pelo comportamento desregrado do marido. O primo dele é 

considerado como o responsável pela desorganização do casamento, influenciando 

para uma vida fora do lar com outras mulheres. 

Das obras selecionadas da escritora, esta é a única narrativa em que se faz 

menção à educação das moças em colégios; diferentemente da maneira como eram 

formadas as moças das famílias mais abastadas da época, que optavam por alguma 

instrução fornecida pela mãe e familiares do sexo masculino. Examinando outra 

narrativa da época como Mestra e Mãe (1898), de Amélia Rodrigues, registra a 

narradora este diálogo do pai preocupado com a educação da filha órfã: 

 
Serpa: ― Serei severo na escolha. Há muito colégio onde se dá ótima 
educação. 
Padre Martins: ― Não há duvida nenhuma. O difícil é acertar com um 
desses. Vai escolher pelo anúncio mais aparatoso, pela réclame, como 
dizem hoje os assassinos da língua portuguesa. Todo elogio de anúncio 
me é suspeito... Salvo se quer levá-la a uma casa religiosa. 
O capitão Serpa acendia o seu cachimbo, ouvindo. Zizina escutava, muito  
atenta, com o figo ainda inteiro na mão. D. Mercês escutava também, 
visivelmente interessada. 
D. Mercês:  ―Vejo que é inimigo da educação moderna.80 

                                            
80 RODRIGUES, Amélia. Mestra e mãe; educação cívica e moral. 4. ed. Bahia: Tipografia Salesiana, 1929. p. 35-
6.  
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Ou ainda nas palavras injuriosas do tio de Dulce, com a intenção de provocá-la, 

acerca do colégio da Providência, freqüentado por ela e pela irmã, ao dizer que a 

anemia da sobrinha fora provocada pela escassez de alimentos, controlados pelas 

freiras, consideradas por ele “carcamanas, grandes calculistas e ambiciosas”, 

acostumadas a tratar as alunas conforme o poder aquisitivo das famílias.  

A Irmandade que dirigiam, a Providência, foi formada pelas irmãs de caridade 

que  

 

chegaram onze , em agosto de 1853; o barão Domingos Borges de Barros 
ofereceu a renda de seu “Poeta dos Tamoios” para a vinda das religiosas. 
D. Romualdo as recebeu de bom grado. Primeiro moraram no Asilo dos 
Expostos, depois foram para casa contígua à igreja do Rosário, no 
Pelourinho e, finalmente, para a ladeira do Alvo, onde dirigiram por muitos 
anos o famoso Colégio da Providência – quantas mães de família, quanto 
órfãs aí se foram! Em 1827, novo edifício ganharam as filhas de São 
Vicente de Paula para educação de meninas órfãs (Colégio Coração de 
Jesus), no bairro de Nazaré, fundado em 1827 pelo padre Francisco 
Gomes de Souza. Foram vítimas de perseguição de espíritos sacrílegos 
que chegaram a amotinar o povo para invasão de suas casas; recordamos 
o motim “carne sem osso e farinha sem caroço”, de fevereiro de 1858. As 
Irmãs de Caridade foram incumbidas da direção da casa Nossa Senhora 
do Salete (1861), do Hospital Santa Izabel e Asilo dos Expostos (1863) e 
Asilo de Mendicidade (até 1913),quando foram tiradas da direção dos três 
últimos por violento ato do provedor.81  
 
 

Embora com essas críticas, o tio de Dulce não deixou de reconhecer o papel 

dessas freiras no exercício da caridade, no papel de enfermeiras, assim como de 

educadoras. As Irmãs de Caridade da Providência foram trazidas para a Bahia, com 

a dupla função de servirem nos hospitais e de educaram as meninas. Com a criação 

desse colégio para meninas, muitos pais retiraram suas filhas dos conventos, onde a 

educação era considerada acanhada, para levarem-nas para a Providência, 

considerada como um lugar de instrução de melhor qualidade, o que gerou ciúme 

entre as freiras dos antigos conventos, que passaram a se sentir preteridas pelas 

estrangeiras, daí talvez o epíteto dado por Pires às freiras.   

Neste conto, como nos seus outros textos, apresenta-se o “ideal de mulher”, 

representado por Dulce. A protagonista, por ser quase moça e estar “por 

conseqüência letra a vencer-se em curto prazo”, como afirma o primo de Figueiredo, 

em uma alusão clara ao dote, se preparava para o casamento contratado e 

                                            
81 CASTRO, 1996, p. 26. 
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combinado entre as famílias de posse da região. Como se a educação dada à 

jovem, pudesse ser útil na conquista de um bom partido para o casamento. 

Dulce era admirada por todos pelo “seu tino e discrição”, pelo “seu modo grave 

e o juízo e discernimento que inculcam todas as suas palavras”, era “alta, porém 

franzina e pálida”, com “angélica expressão do seu rosto tão correto e tão gracioso, 

e delicado o seu corpinho de sílfide”; além disso era educada nos moldes da ética 

religiosa católica. Dulce apresenta-se dentro do frame da mulher romântica: branca, 

virginal, possuidora de uma beleza meio mórbida, bem diversa das mulheres 

casadas descritas pelos viajantes como matronas, fortes, gordas. 

A educação dessa jovem na Providência caracteriza-se pela internalização do 

comportamento de papéis próprios de uma futura esposa, com o aprendizado das 

prendas domésticas que ela apresenta ao retornar a casa às comadres da mãe: 

almofadão bordado a ouro, trabalhos de flores artificiais de lã, de seda; além de 

saber francês.  

Para as órfãs que viviam na Providência, sem dote, em sua maioria sem 

possibilidade de um casamento, esses aprendizados serviam para se tornarem 

educadoras, lecionando em casas de famílias como preceptoras. Se não mães, 

mestras. Esse era o código da época, como bem representou Amélia Rodrigues em 

Mestra e Mãe. Nesse livro, Amélia Rodrigues evidencia a importância da instrução. 

Sendo publicado numa época pós-abolição quando várias famílias perderam terras e 

dinheiro e muitos chefes morreram e famílias inteiras podiam ser acolhidas pelos 

parentes, também passando por necessidades, o livro mostra a importância da 

instrução para a mulher porque a auxiliava no ensino dos filhos; e quando viúva, 

poderia a mãe-de-família utilizar-se desses conhecimentos para ganhar a vida, seja 

como professora em uma escola, seja como professora particular de meninas 

burguesas da cidade. 

Na narrativa, D. Mercês chega como indigente à cidade, vai ser socorrida por 

crianças e acha um protetor no pai de Sizina, o capitão Serpa. Entretanto Mercês 

declina o convite para ser uma agregada e incita Serpa a se juntar ao padre da 

Paróquia a fim de criarem uma escola. Tal escola será dirigida por ela e freqüentada 

por todas as crianças do local: trata-se de uma escola mista e com mistura de classe 

(tem desde os filhos de donos de terra e de comerciantes de diamantes até filhos 

dos lavradores). É dela a frase abaixo:  
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A mestra que não se faz mãe e a mãe que não se faz mestra faltam ao 
dever que Deus e a sociedade lhes impõem. Ensinar! Educar! Vazar a sua 
alma no seio dessas alminhas inocentes, modelar a cera branda desses 
coracõezinhos puros... que sacratíssima tarefa, que belo itinerário para a 
vida! E que feliz seria eu, senhor Padre, como se alegraria meu espírito lá 
na eternidade, se conseguisse ver um dia, de lá de cima, frutificar algum 
bom gérmen plantado por mim!82  
 
 

Após perder família, fazenda e terras devido à seca no Ceará, ela vale-se dos 

estudos que a condição abastada lhe possibilitou para continuar a viver na condição 

de professora das meninas de Ingá-Açu. A professora preferia ser chamada pelas 

alunas de vovó, pela idade em que já se encontrava – o que lembra a Condessa de 

Ségur, conhecida como a  avó das crianças francesas.  

O que se espera da educação das meninas do século XIX, conforme as autoras 

baianas descreveram em seus textos, era virarem moças virtuosas, instruídas e 

sábias, dotadas de argúcia bastante para não exibir seus conhecimentos e 

raciocínios em público.  

A geração de escritoras do segundo oitocentos, que começava a escrever 

narrativas, preocupa-se em oferecer estratégias à mulher a fim de velar pelas suas 

inteligências desenvolvidas com a instrução. Elas seguem a linha de Nísia Floresta 

de que era necessário educar, instruir as mulheres, mesmo as dos segmentos 

abastados. Está dentro dos ideais republicanos:  

 
 
― Sim. Falando de uma boa escola sob o ponto de vista material, não se 
deve esquecer o seu lado mais nobre. Portanto, filha, a melhor escola será, 
não a que mais provida for de aparelhamentos pedagógicos, porém a que 
melhores cidadãos formar; não a que maior soma de conhecimentos der, 
porém a que mais virtudes incutir. Havemos de conversar muitas vezes 
sobre estes assuntos. A educação – a educação cristã – é a questão vital 
da sociedade, e eu quero que tu e as minhas alunas todas vejam bem claro 
em tudo isto!... Bem claro!...83 
 
 

Essa exemplaridade exigida às meninas é tema recorrente dos romances 

dessas autoras baianas. Como também na literatura da Condessa de Ségur (1799-

1874) e de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), dentre tantas outras européias ou 

brasileiras. Na Bahia, a obra Mestra e mãe é talvez a que mais firmemente expresse 

o seu caráter pedagógico: desde o subtítulo “educação cívica e moral”, dado ao 

romance ao ser adotado nas escolas, na disciplina Educação Moral e Cívica, até a 

                                            
82 RODRIGUES, 1929, p.300. 
83 Id., ibid., p. 62. 
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construção do enredo, que se passa quase que exclusivamente na escola das 

meninas. Nas aulas, cada dia há um aprendizado novo, caracterizando o texto 

literário como “depositário de normas e princípios morais”84, de caráter pedagógico e 

de valores burgueses – como preconizava Rousseau ― tomados como 

imprescindíveis à formação dessa nova geração de mulheres, responsáveis pela 

regeneração da nação, diante do desastre da Guerra do Paraguai.  

Para as mulheres já casadas, representadas no romance de Anna Ribeiro por 

D. Emília, o que se propõe é a prudência, mesmo em situações como a do adultério 

do marido, e o possível término do casamento. Inteligente, rica, bela, prendada e 

bem instruída, o aprendizado de Emília consiste em submeter-se à ordem patriarcal 

e mesmo às regras da burguesia que demarca as diferenças entre os sexos, 

impondo um duplo padrão moral: a sua realização dava-se no papel de mãe, de 

professora dos filhos ou de administradora da casa, na qual, apesar das intempéries 

por que passava, se esmerava no cuidado com a ordem e com a alimentação da 

família (e dos seus apadrinhados).  

Mesmo assim, após os filhos crescidos, as meninas já moças no colégio e o 

menino mais novo motivo de orgulho do pai por ter tido um filho varão – que também 

vai morar na Capital para estudar –, Emília, sem o marido em casa, tentava “superar 

todo o enfado da solidão”. Era marginalizada a mulher que se separava do marido, 

condição que bem apresenta Francisca Clotilde no romance A Divorciada (1902).   

A chegada do único filho à casa veio para “completar a aventura daquele pai 

invejável”. A autora registra o traço falocêntrico da sociedade patriarcal, o pai já teria 

quem desse continuidade à sua estirpe e ao seu nome e fosse herdeiro da lavoura. 

Porém a autora esvazia por completo a presença desse descendente da família, ao 

apresentá-lo sem nome e sem participação no que ocorre na casa. A relação que se 

forma é apenas entre as mulheres, ele está fora física e emocionalmente da casa, 

como a demarcar o lugar de homem: na rua.   

Uma forma de afastar-se da solidão, típica das iaiás da casa grande, era a 

invenção de comidas, transferindo o prazer para a cozinha, seguindo o modelo da 

mulher colonial, esmerando-se em pratos e sobremesas, inventando novos arranjos 

de alimentos, pela incorporação dos sugestivos nomes vindos de Portugal e 

incorporados aos produtos da terra, como o coco da baía: suspiros-de-freiras, 

                                            
84 JOBIM, José Luís. A literatura como fonte da moral. In: idem. Formas da teoria: sentidos, conceitos, políticas e 
campos de força nos estudos literários. 2. ed. Rio de Janeiro: Caetés, 2003. p. 175 
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toucinho-do-céu, papos-de-anjo, levanta-velho, língua-de-moça, mimos-de-amor; 

apontando para estímulos amorosos85. A mesa da sala de jantar, com seus regalos 

para comemorar a chegada da filha, é um exemplo disso. 

O marido, no entanto, considerava natural ele ter outra mulher:  

 

Depois de negar frouxamente, irritado pelas veementes apóstrofes da 
esposa, acabou por dizer com cinismo próprio dos entes desmoralizados: 
que ainda que fosse, o que haveria de mais? Ele não era o primeiro, todos 
o faziam. E apresentou exemplos, declinando nomes conhecidos como se 
isso minorasse seus erros. 86 
 
 

No trecho destacado, tem-se a marca de juízo de valor da narradora, que 

considera fora da norma moral, porém fato costumeiro na sociedade latifundiária, 

assumir uma outra mulher e ainda declinar o nome de outros que assim o fazem, o 

que constituía, para os valores da época, falta de pudor. Embora se saiba que, como 

parte do script de ser homem e poderoso como um senhor de engenho, cabia a ele 

o gozo físico; enquanto restava a ela, “o padrão vitoriano da boa mulher”, um 

casamento sem erotismo.  

Ainda que o conto desnude os conflitos provenientes das conveniências da 

moral tradicional do patriarcado brasileiro e sua ambigüidade em função do gênero, 

a solução narrativa encontrada pela autora para esse impasse foi a de conciliar o 

casal em função dos filhos: 

 

Álvaro, queres por amor de nossos filhos, viver comigo como nos primeiros 
tempos de nosso casamento? Eu não te imponho condições: por eles, a 
tudo me sujeito.  
Figueiredo contemplou aquela mulher que ele sabia tão altiva, e que levada 
pelo amor materno, assim abdicava da sua dignidade, e compreendeu a 
grandeza daquele sacrifício para o qual não teria coragem um coração de 
homem. 87 
 
 

“O lar como o oásis” da lavoura volta a se formar e está confirmado o papel da 

mãe na manutenção da harmonia da família, papel ao qual cabem todos os 

sacrifícios, tal como o do amor materno superior ao amor próprio. Cumprindo o ideal 

descrito no poema “Amor materno” da autora, os amores são passageiros, exceto os 

                                            
85 Cf. FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos; decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. 
14. ed, rev. São Paulo: Global, 2003.  p. 142,  e também SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa 
Cruz; feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 119.  
86 BITTENCOURT, 1901, p. 13. 
87 BITTENCOURT, 1901, p. 19. 
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dos filhos que ajudam a viver a velhice. Assim, Emília segue mantendo a ordem do 

pater familias. E sua filha Dulce, que, durante o tempo em que assistiu as brigas dos 

pais, havia prometido não se casar, ao ver a mudança na vida dos pais “não mais 

manifestou horror ao casamento...”. As reticências com que se fecha esse período 

indicam que a moça segue sua classe, seu modelo, sua época.     

 

 

2.3 A EXTENSÃO DA CASA GRANDE: A CHÁCARA 

 

É possível descrever o curso das narrativas de Anna Ribeiro como uma 

trajetória da casa grande e sua extensão, a chácara, até ao sobrado, ou ainda, como 

a transição do mundo rural para o mundo urbano, tendo a chácara como uma 

extensão meio rural, meio urbana, tal como existia na região periférica de Salvador – 

com a função de ganho financeiro ou de recreio, conforme atesta Ana Amélia 

Nascimento88. 

Na produção ficcional da autora, os deslocamentos das suas personagens 

estão diretamente associados ao processo das emergências econômicas por que 

passava a Bahia. Por isso, seu folhetim “O anjo do perdão” (1883) tem maior 

concentração da narrativa no engenho enquanto vemos, desde ele, o processo de 

transferência das personagens para a vida na cidade presente em sua última 

produção, “Suzana”. O cotejo com os registros da biografia da autora indica que, no 

início do século XX, ela, tal como suas personagens, reside em Salvador, portanto o 

campo e tudo que ele representava no século anterior passa a se constituir em 

matéria narrativa ou, como ela registra nas memórias, necessidade de fazer o 

registro de um mundo já dissolvido no tempo.  

A história de Letícia (1908) passa-se no período econômico de transição entre 

a queda do escravismo e da monocultura do açúcar (1887) e o trabalho assalariado 

(1890). Em torno dessas mudanças e de suas repercussões na Bahia, transcorre a 

vida de Letícia, órfã e filha única do Sr. Travassos, senhor de engenho: “Debruçada 

                                            
88NASCIMENTO, Ana Amélia Vieira. Dez freguesias da cidade do Salvador. Salvador: Fundação Cultural do 
Estado da Bahia, 1986, apud. BITTENCOURT, 1992, p. 271. v. 2.  
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no parapeito do terraço ela parecia contemplar as flores do jardim que se ostentava 

bem cultivado e florido, em frente à bela casa campestre de seu pai.”89 

A casa descrita pela autora, neste romance dos primeiros anos do século XX, já 

diverge do modelo de casa de engenho apresentado nos outros romances, pois 

mostra a inserção do jardim, ao contrário do quintal e do pomar que a romancista se 

dedicou a registrar no conto Dulce e Alina; cenas do Recôncavo. Isto já indica a 

mudança do paradigma do estilo arquitetônico português para o inglês, marcado 

pela inserção dos jardins nas residências, o que representa, na casa referida, um 

signo de poder da família Travassos. Esse cruzamento de arquiteturas, mescla do 

mundo rural e do mundo urbano, caracteriza muito do que Stuart Schwartz considera 

em relação aos senhores de engenho na Bahia, os quais, seguindo suas palavras, 

exerciam uma grande mobilidade entre campo e cidade, e tinham facultado prestígio 

e poder em função da posse do engenho, visto que a sociedade era pouco 

hierarquizada em sua aparência90.  

A narrativa inicia-se com a chegada de Marieta, amiga da família, que viera 

para atender a um chamado: Letícia encontrava-se em desassossego. A 

complicação da narrativa é dada ao conhecimento do leitor a partir do encontro das 

duas amigas: Letícia, em visita à Corte, conhece Eurico, por quem se apaixona, e 

julga ser correspondida. Apesar disso, desde as primeiras investidas do rapaz, seu 

pai obsta o relacionamento com desconfiança das intenções dele, oferecendo 

resistências pautadas na história familiar do pretendente da filha e no receio de que 

a “influência da herança e do exemplo” (o pai dele tinha deixado a mulher, com os 

filhos ainda pequenos, em função do jogo e de outra mulher), pudesse ter interferido 

no caráter do moço. Esse fato fazia com que o pai quisesse proteger a filha única 

das investidas do rapaz, impedindo que eles se encontrassem e sempre destacando 

em conversas a antipatia que nutria por ele.   

Eurico, o pretendente e amado de Letícia, é representante da incipiente classe 

média burguesa e urbana do século XIX, que se caracterizava por uma identificação 

com os valores da alta burguesia européia da época. No Brasil, a formação de uma 

tímida sociedade burguesa e de uma sociedade de classes ― e não mais uma 

                                            
89 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Letícia; romance original. Bahia: Litho-Typ. e Encadernação Reis & C. 
1908. p. 9. 
90SCHWARTZ, Stuart B., Segredos internos; engenhos e escravos na sociedade colonial, 1988, apud. 
MATTOSO, Kátia Kátia M. de Queirós. A opulência na província da Bahia. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de 
(Org.). História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. p. 156. (História da vida privada no Brasil; 2).  



 86   

sociedade estamental ― confunde-se com o surgimento do Romantismo e com o 

início do processo de urbanização graças ao comércio e à organização 

administrativa do Império. Caracteriza essa classe a possibilidade de ascensão 

social pelo dinheiro, que um casamento rico poderia trazer através dos dotes das 

moças ricas, fato que justificava ainda mais a intranqüilidade de Travassos. 

Dentro do modelo romântico da paixão, o entrave para a realização amorosa – 

representado pelo pai de Letícia – é logo contornado com a ajuda da amiga, que 

convence Travassos a aceitar o casamento para evitar que a amiga se tornasse 

histérica diante do grau de apatia e tristeza profunda que a abatera por causa da 

recusa ao casamento.  

A imagem da histérica na literatura naturalista, conforme observou Flora 

Sussekind91, apresenta traços comuns com a descrição de Letícia, pelo menos no 

que tange ao fato de que ela era órfã de mãe, tinha excesso de imaginação e 

fantasia romântica, provenientes da leitura, associada à solidão da vida campestre, o 

que ofereceria maior absorção do que lia; além de estar no tempo de casar, embora 

não haja o registro da sua idade, sabe-se que sua amiga mais próxima, Marieta, já 

se casara, e, inclusive, tivera filhas, o que se pode inferir, conforme a atmosfera 

científica da época, quando se afirma que era tempo de ela cumprir seu “destino de 

mulher”. Assim se vale Marieta na defesa para que a amiga pudesse ser cortejada 

por Eurico.  

Apesar de não ser favorável aos romances naturalistas (pela temática 

abordada, pela representação da mulher – provavelmente sexualizada demais para 

os padrões morais da autora – e pela linguagem empregada, considerada por ela 

vulgar, como registrou em crítica ao autor português Eça de Queirós, cujo romance 

lido – ela não indica qual – lhe causou uma impressão ruim), Anna Ribeiro acaba por 

recorrer a eles na construção de suas personagens femininas, embora, 

evidentemente, dilua a questão da sexualidade, considerando-a como possível no 

espaço do casamento e desviante fora desse espaço.  

O próprio tema do adultério, recorrente na literatura realista-naturalista 

produzida na época, aparece em seu romance, mas, diversamente dos autores 

masculinos, que o discutem focando a situação nas mulheres (seja pela formação, 

                                            
91 SUSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance?, 1984, apud. ENGEL, Magali Gouveia. “Imagens femininas em 
romances naturalistas brasileiros (1881-1930)”. In: BRESCIANI, Maria Stella Martins (Org.). A mulher no espaço 
público. REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA. São Paulo: ANPUH, Marco Zero. ago.-set. 1989. v. 9, n.18. p. 
238-239.  
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seja por desejos não resolvidos) e, como conseqüência, na desestruturação da 

família, epicentro da sociedade burguesa, a escritora focaliza por outra perspectiva, 

isto é, como um dado da sociedade patriarcal brasileira, que aceita com certa 

flexibilidade a situação dos homens que têm mais de uma mulher92.   

Aliada às prováveis leituras dos romances, o conhecimento da histeria como 

doença advinha do discurso médico, conhecido através do tio e do marido, que 

defendia que os sintomas da doença – motivada por “distorções da sexualidade, no 

que se refere a abstinências, excessos e/ou ausências da finalidade reprodutora”93 –  

eram, entre outros, a instabilidade, a sensibilidade, a emotividade e a tendência à 

tristeza e à depressão.  

Esses traços da pretensa natureza feminina como enunciada por Rousseau no 

século XVIII (mulher/instinto/natureza versus homem/razão/cultura), aparecem 

caracterizados como negativos. Porém a autora, mesmo apresentando esses traços 

como femininos, não deixará de destacar meios de as mulheres, através da 

protagonista representada, imprimirem às suas vidas outros referenciais, que não as 

limitam nas condições em que se fixaram as representações de sua época. 

O receio do pai de Letícia diante do destino funesto a que a filha poderia estar 

exposta com a doença, o faz atender ao desejo dela e da amiga, tomada como 

pessoa ajuizada, por ser um pouco mais velha e já ter constituído família. 

Conseguida a autorização paterna para o casamento, Letícia e Eurico casam-se e 

passam a viver no Rio de Janeiro – foco da vida nacional, cosmopolita e burguesa –, 

apesar da insistência do sogro em que o genro assumisse a vida no campo, como 

futuro dono das terras, inclusive indicando-lhe promessas maiores de lucro, como 

registra o diálogo abaixo:  

 

Por que, meu amigo, não experimenta a vida da lavoura? Há talvez injusta 
prevenção em seu espírito. Está a parecer-me que dava um bom lavrador. 
Creia-me: a lavoura sempre dá algum resultado àquele que sabe dirigir; 
faria também alguma coisa em clínica. Isto reunido, provavelmente seria 
mais do que seu emprego. 
- Não duvido, tornou-lhe Eurico, que fizesse até mais do que no meu 
emprego; mas todas as vantagens se desmoronam diante de minha 
natureza... É-me impossível morar no campo. Já o experimentei. No Rio, 

                                            
92 Não é preciso relembrar aqui, quando se trata de infidelidade, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com o par 
Brás e Virgília, e a família do Comendador Miranda do sobrado de O cortiço, com Estela-Henrique, ou mesmo do 
cortiço Jerônimo-Rita Baiana, entre várias outras ficções inseridas no cânone literário brasileiro.   
93 ENGEL, Magali Gouveia. “Imagens femininas em romances naturalistas brasileiros (1881-1930)”. In: 
BRESCIANI, Maria Stella Martins (Org.). A mulher no espaço público. REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA. 
São Paulo: ANPUH, Marco Zero. ago.-set. 1989. v. 9, n.18. p. 247.   
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por moléstia, tive de passar três meses em uma fazenda: aborreci-me 
mortalmente.    
                             (...) 
- Qual Sr. Travassos, não corre dúvida, aproxima-se a época da 
abolição e a lavoura tem de passar por uma grande crise. 
- Também o creio, tornou meu pai, e é por isso que desejava passar a 
gerência do engenho ao senhor, que não está habituado a tratar com 
escravos, e poderia melhor organizar o trabalho livre. 
- Acho que se engana, Sr. Travassos; aqueles que lidaram com os 
escravos, conhecendo-lhes as aptidões e os vícios, podem, utilizando 
aqueles e corrigindo estes, melhor organizar o novo sistema de trabalho.94  

 
 

Conforme costume na sociedade baiana, o título de doutor não era um 

impedimento para a vida de trabalho no campo, como, na vida real, aconteceu ao tio 

da autora ou mesmo ao seu marido; mas era uma forma de adaptação à sociedade 

burguesa e seus princípios de assegurar status pelo saber. Além disso, 

acompanhando as palavras de Kátia Mattoso, pode-se compreender melhor essa 

situação: 

 
 
Lembremos que o prestígio atribuído ao saber caracteriza o século XIX 
baiano. De alto a baixo na escala das fortunas, portanto, o acúmulo de 
funções permitia a uns sobreviver, a outros enriquecer. E permite a todos o 
dar-se a parecer. Essa prática não choca ninguém, muito pelo contrário; ela 
é prova de habilidade tanto quanto de saber e de poder. Faz parte das 
estratégias profissionais de todo baiano. 95  
 
 

Portanto, havia certa expectativa dos proprietários rurais em que a riqueza 

advinda da lavoura de açúcar pudesse ser investida em capital burguês, via enlaces 

familiares tanto do interesse dos burgueses que desejavam posição social e 

segurança proveniente do casamento de conveniência, com a garantia da posse das 

terras e dos bens, quanto para os fazendeiros que manteriam sua influência política, 

principalmente, na vida nacional. Além disso, o imbricamento entre o poder da terra 

e o saber se constituíam em signos de prestígio e status entre os senhores de 

engenho, tornando-se referências simbólicas significativas para as relações sociais 

estabelecidas naquele século.  

O casamento entre Eurico e Letícia é também o encontro (ou a contradição) de 

duas classes sociais: de um lado, a oligarquia dos senhores rurais, em franca 

decadência com as mudanças políticas e sociais prenunciadas pelos protestos a 
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favor da instituição da República e da abolição da escravatura; de outro, a classe 

burguesa em ascensão, defensora dos novos ideais, representada pelo próprio 

Eurico.  

A divergência entre o marido de Letícia e os demais personagens até então 

representados ficcionalmente advém do fato de que ele se recusa a estabelecer o 

acordo entre a classe territorial agrária e a classe burguesa, ou ainda, Travassos 

não conseguiu fazer de Eurico um aliado das causas da lavoura baiana, preferindo 

este último a vida na cidade, ainda que os recursos parcos do emprego público não 

fossem suficientes para bancar o modelo de vida que levava, tal como Seixas, 

protagonista do romance Senhora  de José de Alencar, lido pela autora e criticado 

por ela por apresentar “perfis de mulheres altivas e caprichosas”96. Talvez Anna 

tivesse em mira retificar esse modelo de mulher, representado por Aurélia e, 

enquanto esta se caracterizava por ser uma mulher forte que se opõe à sociedade, 

declarando o seu conhecimento acerca da engrenagem burguesa movida pelo 

dinheiro a determinar as relações pessoais de casamento, Letícia contrapõe-se por 

se apresentar como a mocinha frágil que tinha como expectativa o casamento por 

amor, modelo construído pelas narrativas românticas. Todavia ambos os autores 

registram a lassidão das instituições e a licenciosidade dos padrões morais, que se 

convertem no numerário que passa a determinar as relações humanas.  

A feição estrutural das narrativas da autora é a da encenação de uma idéia 

previamente apresentada – a da impossibilidade do casamento duradouro já prevista 

pelo pai de Letícia desde que conheceu Eurico –, portanto com o fracasso de um 

casamento já enunciado cabe à narradora deslindar essa teia proposta pelo 

aprofundamento temático das razões da separação. 

Letícia tenta vivenciar a representação do amor romântico: obstáculo inicial 

representado pelo pai, idealização do parceiro até a realização plena do amor com o 

casamento. Mas Anna Ribeiro ultrapassa o modelo da narrativa romântica, 

apresentando a vida do casal e seus desdobramentos após as bodas, quando 

passam a residir na capital do Império. Assim, desde as primeiras dificuldades do 

casal, Marieta, amiga de Letícia, anotará que os problemas dela são decorrentes 

daquele modelo idealizado de amor:  

 

                                            
96 ROCHA, Carlos Eduardo da. Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, a primeira romancista baiana. REVISTA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, Salvador, p. 66, jan. 1981. 
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A desventura de Letícia depende muito de sua imaginação viva, exaltada 
pela leitura de romances. Foi o que levou-a a apaixonar-se tão 
prontamente por Eurico, esperando encontrar nele o herói romanesco, em 
cuja existência acreditou. 97     
 
 

Paralelo a isso, há as dificuldades de relacionamento entre o sogro e o genro. 

Frustrada a tentativa de fazer dele um homem da lavoura ou mesmo com interesse 

pelos seus negócios, as relações entre eles, mesmo mediadas por Letícia, serão 

difíceis. A economia do país, que era agrária e dependente do trabalho escravo, 

começava a se ressentir da mudança do capitalismo mercantil para o capitalismo 

industrial, baseado no trabalho livre e assalariado, e a Bahia, em particular, que, em 

1873, com a crise na produção do açúcar de cana e dos demais produtos agrícolas 

que se constituíam na força produtiva da província – como o fumo, café, algodão – 

ainda tinha nesse período 40.000 escravos e mantinha o mesmo modelo de 

produção, tal como afirma Henrique Dias Tavares98.   

Mas Eurico era um homem da Corte: “É-me impossível morar no campo. Já o 

experimentei. (...) aborreci-me mortalmente”99, e sua negativa ante o pedido do 

sogro, aliada à sua inapetência para o mundo da lavoura, só fez com que sobre ele 

pesassem mais dúvidas. Ele desdenha da lavoura diante de um homem que dela 

vive, e, apesar das gradativas mudanças econômicas, o valor econômico (e 

simbólico) das terras ainda permanecia: 

 

Durante todo o século XIX, o valor das terras permanece um fator 
importante da riqueza dos proprietários agrícolas, entre os quais incluímos 
os senhores-de-engenho. Mas, na segunda metade do século, as terras 
representam somente cerca de 30% dos bens dessas categorias de 
produtores, enquanto entre 1801 e 1850 elas representavam 57,6% dos 
bens dos senhores de engenho e 38,1% dos de proprietários agrícolas. Ao 
contrário, o valor da mão-de-obra escrava, no conjunto da riqueza dessas 
duas classes produtoras, aumenta de maneira significativa: no caso dos 
senhores-de-engenho, passa-se de 13,1% para 37,2%; e no dos 
proprietários agrícolas, de 18,4% para 25,0%.100 
 
 

Enquanto o pai de Letícia, Travassos, era “... proprietário de engenho, [mas] 

não era desses lavradores sem cultura intelectual, inteiramente votado ao trabalho 

material e embrutecedor. Tinha livros, recebia jornais e revistas, e entretinha boas 

                                            
97 BITTENCOURT, 1908, p. 64. 
98 TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10. ed.  São Paulo: UNESP; Salvador, Ba: EDUFBA, 2001. 
p. 287. 
99 BITTENCOURT, 1908, p. 46.  
100 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Da Revolução dos Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: itinerário 
de uma historiadora. Salvador: Corrupio, 2004. p. 312.  
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relações na capital da província onde ia passar os meses do inverno com sua 

idolatrada filha”101; Eurico  representava a classe dos “homens novos”, “arrivistas, 

enriquecidos no jogo especulativo e sem produção”, “da classe dos argentários de 

moralidade dúbia”, que defendia um novo sistema econômico102.  No romance, 

porém, ele se apresenta como alguém de ideais mornos e de pouca afeição ao 

trabalho em uma oposição significativa com a descrição apresentada para os 

homens da lavoura. De Eurico, sabe-se que ele esbanja dinheiro, não como ele o 

ganha.  

O personagem lembra bastante o registro feito nos “fios das memórias” de 

Anna Ribeiro acerca de Daniel, casado com sua professora Emília, que, tal como o 

marido de Letícia, era médico e gostava de jogos de azar, contraindo muitas dívidas 

e dissipando o dote da mulher e os recursos provenientes da herança materna, não 

somente os da sua esposa como os do cunhado, para pagar as dívidas de jogo. 

Letícia, casando-se, fica cindida entre duas vontades masculinas: a do pai e a 

do marido. O pai por quem nutria afeto e cuja presença ganhou ainda mais força 

com a perda da mãe, na adolescência, período que a narradora considera como a 

“época em que uma boa mãe faz maior falta às filhas. Guiada pela experiência só 

ela pode, como sábio piloto, salvar a filha do naufrágio do mar tempestuoso das 

paixões da mocidade”103. Portanto, a autora justifica a escolha dela por seu marido 

como um erro da mocidade que seria evitado caso pudesse contar com a ajuda da 

mãe. Para atender a esse pai zeloso que a idolatrava, ela preferiria viver na Bahia, 

mas atendendo ao padrão de felicidade matrimonial propagandeado pelo casamento 

por amor, tal como modelado pelo romantismo, fez a escolha livre do seu parceiro e 

passa a residir com ele no Rio de Janeiro.  

Na Corte, o comportamento social de Letícia não era compatível com o 

esperado pelo seu marido, visto que a personagem não fora criada para a vida na 

cidade, com saídas freqüentes e a socialização adequada ao convívio de salões e 

teatros, aspectos da europeização da vida sulista, com um novo quadro referencial 

para a mulher, fato observado nos romances machadianos.  

                                            
101 BITTENCOURT, 1908, p. 33. 
102 As expressões entre aspas foram tiradas de SEVCENKO, Nicolau. Introdução; o prelúdio republicano, 
astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: id. (Org.). História da vida privada no Brasil. República: da Belle 
Époque à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 15. (v. 3) 
103 BITTENCOURT, 1908, p. 13 
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As impressões acerca do Rio de Janeiro, apresentadas nessa narrativa, serão 

aquelas descritas pelas filhas do Monsenhor, conforme ela registra em suas 

memórias, que lá viveram e que nela despertaram o desejo de conhecer “aquelas 

magnificências, aquele viver para mim desconhecido”, desejo não realizado. 

Ademais, a narração entusiasmada de Emília, sua preceptora, sobre a antiga Capital 

do período em que residiu naquela cidade trabalhando em um colégio, será 

guardada em sua memória104.  

Cabia à mulher da elite, com prestigio social de família, a convivência social 

que incluía o bem-receber e o bem-representar diante dos outros, que a avaliavam 

(e à sua família) através do desempenho social. Nas salas de jantar e nos salões, 

espaços do domínio público, sua toalete e jóias, sua destreza no piano, sua 

conversação alegre e jovial, sua insinuação ante pessoas de prestígio e, 

principalmente, sua capacidade de adequação às “máscaras” fazem-na garantir o 

sucesso político do marido. Michelle Perrot105 considera que a moda, no século XIX, 

como nova forma de civilidade, se transformou em um código fundamental a que as 

mulheres deveriam se submeter a fim de que fossem mantidas as aparências na 

esfera pública; a preservação das mulheres, como também sua possibilidade de 

decadência sob o olhar da sociedade, estava associada aos seus trajes.  

O despreparo de Letícia, tal como sua aversão pelo culto à moda e pelo 

exercício de uma vida ociosa dedicada ao lazer e aos enfeites exigidos pelo modo 

de vida na Corte, revela uma posição de mulher provinciana, proveniente dos 

engenhos que, mesmo rica, assumia as tarefas da vida doméstica, do controle da 

casa e dos escravos a ela subordinados, exercendo poderes nesse espaço, e, 

portanto, não estando acostumada à ociosidade, como se dá nos rituais de vida na 

cidade. Não atender a essas tarefas e se deixar subjugar pelo mundo do luxo, 

tomado como exercício de uma vida burguesa, imprimia à mulher, para a autora, 

uma dependência que a fragilizava diante da vida. Por isso tanto as feministas 

quanto as antifeministas vão criticar a vaidade defendida pelo discurso e modelo 

burguês de vida no século XIX.  

                                            
104 Não há qualquer registro de que a Anna Ribeiro tenha ido ao Rio de Janeiro, por isso presumimos que a 
lembrança da infância e as leitura de revistas e romances forneceram dados sobre a vida na Corte.   
105 PERROT, Michelle. “Práticas da memória feminina”. In: BRESCIANI, Maria Stella Martins (Org.). A mulher no 
espaço público. REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA. São Paulo: ANPUH, Marco Zero. ago.-set. 1989. v. 9,  
n.18. p.14.   
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Podemos observar que há, por parte da narradora, uma crítica ao culto da 

moda, tanto no romance em questão como no artigo “O luxo” (1911) publicado na 

revista A Paladina, em que se opõe à transformação da mulher em um bibelô a 

cultivar a arte dos salões como forma de atrair pretendentes ou manter o assédio 

sobre si, mesmo quando casada, como encontramos em Sofia e Virgília, 

personagens machadianas, ou mesmo na amante de Eurico. Para a autora, caberia 

à mulher uma função útil à sociedade, podendo contribuir com ela se tiver uma 

formação educacional sólida, tal como defende, que a faça apreciar a arte e o bom 

gosto.      

Para cumprir o papel de bibelô, conforme epíteto da autora, Letícia não estava 

adaptada. A vida das mulheres na Bahia ainda estava, no século XIX, interligada à 

economia familiar da parentela, em que o convívio social extra-familiar se limitava a 

missas e cerimônias religiosas. Ao registrar a deselegância de Letícia, Eurico a faz 

sentir-se deslocada do meio burguês no qual ela passa a viver, visto que a moda, 

dentro desse universo, era sinônimo de civilidade, e, para as mulheres, criadas 

nesse modelo, a moda era um elemento significativo de sua aceitação social. Vinda 

da província, ela não se dava conta do capital simbólico que lhe cabia usufruir, nem 

mesmo desejava esse papel, descrito acima, para si mesma. Enquanto seu “espírito 

fatigado desejava repouso em doce intimidade”, seu marido desejava dela que 

aprendesse a se comportar em público, submetendo-a aos olhares atentos da 

sociedade para a qual ela não estava preparada e, ele, por isso, passa a considerá-

la um estorvo, deixando-a, por sua vez, insegura ao apontar defeitos em todas suas 

ações, conduzindo-a cada vez menos à exposição pública para que ele não se 

sentisse inferiorizado com sua mulher. Ele passa, então, a sair sozinho, enquanto 

ela se recolhe ao quarto, onde podia expressar seus sentimentos de dor e de 

frustração por não corresponder ao “dever ser” de mulher burguesa desejado pelo 

marido. À medida que ele não aceita sua toalete, sua “segunda pele” e seus 

comportamentos, para ela, é como se ele não a aceitasse, o que a fez se recolher 

em si, cada vez mais reprimida.  

O fracasso do casamento entre eles encena a transição das relações sociais do 

tipo senhorial para as relações do tipo burguês, que ambos representavam 

respectivamente. 

As mudanças na sociedade do Rio de Janeiro foram deflagradas desde a 

chegada da Corte portuguesa em 1808, que fomentou a vida em sociedade, 
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contribuindo para a realização de festas e o ingresso das mulheres nos salões, nos 

teatros, nos bailes. Ao longo do século XIX, o processo de urbanização e 

saneamento ocorrido no Rio de Janeiro, centro do Império e, posteriormente, cenário 

da Abolição da Escravatura e da República, que se constituem em marcos da ordem 

burguesa no Brasil, só será completado no início do século XX, com a reforma 

proposta pelo prefeito Pereira Passos. Essa cidade, por ser o centro de poder do 

país, vai, tal como a metáfora proposta por Lima Barreto106, encenar esse modelo de 

vida, lutando contra os comportamentos que eram considerados inadequados para 

esta nova forma de sociabilidade. 

Se, desde o período colonial, as mulheres tinham suas vidas limitadas à 

reclusão e à esfera doméstica, sob o domínio do pater familias, é durante o século 

XIX, com a emergência da sociedade burguesa, que esse poder se deslocado e 

passa a ser dividido com a autoridade de outras instituições de controle social, como 

o bacharel ou o médico. Essa divisão de poder e de tarefas entre gêneros, ao 

mesmo tempo em que fortalece o poder do Estado – aspecto indispensável ao 

sistema republicano –, reduz o papel do patriarcado, representado pela figura de 

Travassos, pai de Letícia, que ciente das transformações do período tenta legitimar 

um acordo com o genro, representante da classe burguesa, mas não adaptando sua 

filha para as novas regras sociais.  

As antigas formas de sociabilidade, representadas no romance por Letícia, 

através da vida em grupos clânicos, compadrio e agregados, não se ajustam à nova 

ordem. As formas de diversão centradas em serões familiares ou em festas 

religiosas de raízes populares, descritas por Anna Ribeiro, não são substituídas: 

“Cada um de nossos parentes costumava festejar um santo que tomava como 

patrono de sua casa. No dia a ele consagrado, mandava celebrar missa, tendo antes 

sido rezada a novena, com os costumados festejos de foguetes, iluminação, etc107.”  

O desenvolvimento das cidades e o aburguesamento da vida urbana irão influir 

nos espaços interiores da casa, que se torna mais reclusa em parte e permite um 

processo de privatização da família, ao tempo em que são criados espaços de 

visitação pública para os encontros, as festas particulares e os salões políticos e 

sociais. Resenhando as afirmações de Habermas, Sevcenko afirma  

 

                                            
106 BARRETO, Lima. Os bruzundangas. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 61.  
107 BITTENCOURT, 1992, p. 35. v. 2. 



 95   

Jürgen Habermas descreveu com muita clareza como se operou, nas 
sociedades européias ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, a gênese 
simultânea do “grande público” dos salões, dos teatros e da imprensa, por 
um lado e, pelo outro, o processo de “privatização”  como uma 
emancipação psicológica da consciência burguesa, derivada da 
progressiva autonomia dos indivíduos no mercado capitalista e dos 
cidadãos na ordem política representativa. Ambos esses desenvolvimentos 
têm, portanto, uma mesma e inseparável raiz histórica, em razão da qual 
eles só poderão ser interpretados em suas relações recíprocas: assim 
como a privacidade de um se funda na dimensão pública do outro, e a 
subjetividade do individuo privado se refere desde o início à esfera 
pública.108 
 
 

Eram nesses espaços que as mulheres deveriam demonstrar seus dotes e 

suas habilidades, e ser casado com uma mulher com tais características, indicava 

prestígio pessoal e social do marido. Nesse requisito, Letícia não cumpre sua 

função, faltava a ela a elegância, a educação mais esmerada e, principalmente, a 

capacidade de adaptar-se à vida em sociedade, o traquejo social, elementos dos 

quais seu marido poderia tiver proveito. O impasse entre eles pode ser notado no 

trecho em que Marieta comenta com o seu marido o casamento da amiga:  

 
 
Realizado o casamento, em breve reconheci terem ambos se enganado na 
escolha. Letícia, de imaginação exaltada e romanesca, não encontrara em 
Eurico o ideal sonhado; ele não via nela a mulher brilhante, empunhando o 
cetro da realeza nos salões, admirada e invejada de todos, satisfazendo a 
vaidade de um marido fátuo e imprevidente. Daí a frieza que surgiu entre 
ambos.109    
 
 

A mulher idealizada por Eurico seria aquela “empunhando o cetro da realeza 

nos salões, admirada e invejada de todos”, mas esse arquétipo feminino construído 

pelo mundo masculino entra em choque com o mundo da experiência que uma 

mulher, Anna Ribeiro, traz à tona com Letícia. A protagonista pode ser tomada como 

uma releitura feminista de Aurélia, a que: “há anos brilhou no céu fluminense uma 

nova estrela”, “Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro, foi 

proclamada a rainha dos salões”110. Tomando de empréstimo a figura de Aurélia, 

Anna documenta a mulher que, diante do mundo de esplendor e opulência dos 

salões, se nega a participar dele, move-se noutra direção, inclusive perdendo as 

ilusões de amor presentes nos romances, para assumir para si uma outra vida.  

                                            
108SEVCENKO, 1998, p. 15.  
109 BITTENCOURT, 1908, p. 35. 
110 Os trechos destacados com aspas são de Alencar. ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Ática, 1992. p. 
17. 
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Letícia, acostumada a viver no campo, pouco freqüentava as ruas, exceto 

quando, ainda solteira, visitava com o pai a Corte – foi em uma dessas visitas em 

casas de amigos que conheceu Eurico –, assim, não compreendia que, como 

representante da elite deveria, além de assumir seu lugar na casa com os afazeres 

domésticos, ocupar-se também da vida social. Vinda de uma sociedade em que a 

posse de terras e o número de escravos eram suficientes como sinais de distinção, 

ela desconhecia que o prestígio da elite no Rio de Janeiro era demarcado pela 

adoção de costumes e valores urbanos e europeus, novas insígnias de poder. 

Vivendo na sociedade baiana, que ainda limitava a vida pública aos homens, 

seguindo o modelo da cidade colonial, descrita por Gilberto Freire como aquela em 

que as ruas estavam a caminho das casas dos que detinham o poder, ou seja, o 

poder privado valia sobre o público, na Corte, esse antigo traço de distinção e 

fidalguia passa a ser substituído pela participação das mulheres na vida pública, nas 

compras, nos teatros, em festas particulares: era o processo de urbanização da vida 

da família. Há por parte da protagonista (e da própria autora) uma rejeição a esse 

modo de vida.   

Com a vida a dois já em crise, o casal Letícia-Eurico retorna à província da 

Bahia para dar assistência ao pai dela que adoece, segundo a narradora em função 

dos dissabores provocados pela Abolição. Enquanto a débâcle econômica atingia o 

sogro, Eurico dissipava o dote da mulher no jogo, levando os amigos a considerá-lo 

irresponsável e a desejarem que ele permanecesse um longo tempo no engenho 

para evitar que sucumbisse à tentação do jogo. Mesmo com a provável separação 

cogitada como uma probabilidade entre o casal ao ficar separado longo tempo, 

Letícia prefere ficar e assumir os negócios do pai, sem se incomodar com o retorno 

do marido para o Rio de Janeiro. 

Nessa narrativa, nota-se a adesão da voz narrativa à ideologia do Império e à 

figura de Pedro II (“o venerando ancião que durante 50 anos regeu o país com honra 

e humanidade, e cuja memória deve despertar profundo remorso, naqueles que 

concorreram para sua queda” 111), embora não deixe também de registrar a 

contradição dos sentimentos acerca do imperador no discurso da prima Lídia, cuja 

mudança de vida foi mais grave, pois além da perda do marido teve a perda 

econômica e do status social, passando a ser agregada de Letícia (“Eu não tenho 

                                            
111 BITTENCOURT, 1908, p. 40.  
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pena de ninguém, tornou D. Lídia. O pai se não fez a abolição, concordou com a 

filha; portanto que sofram tanto como nós temos sofrido”.112). 

Proveniente de uma família agrária, o lugar da enunciação da autora é o da 

“grande casa do engenho”, onde assiste ao declínio da lavoura e à mudança do 

status quo da família, como se pode detectar no trecho abaixo: 

 

 
Dali a vista estendia-se sobre a vasta propriedade outrora tão florescente e 
na qual se percebiam os primeiros indícios de próxima decadência. 
Sobre os extensos tabuleiros de grama verde-esmeraldina, viam-se 
manchas mais escuras de mata-pasto e outros vegetais que, outrora, 
apenas brotavam eram de pronto arrancados. 
Nas extensas cercas já algumas estacas, deixando o prumo, se inclinavam 
para um lado. A grande casa do engenho, em outro tempo animada e 
alegre pelo movimento do trabalho, era silenciosa e triste como o 
condenado que, sem estar enfermo, sente que os seus dias estão 
contados.113     
 
 

A descrição desse momento para os proprietários de terras pode ser notada na 

explanação feita por Travassos à filha, contrariado por não conseguir organizar o 

trabalho: 

 
 
Quando lhes comuniquei que eram livres, disse-lhes: 
Os que não quiserem ficar comigo podem retirar-se: não lhes guardo por 
isso rancor; só exijo que me previnam para poder regular o trabalho. Todos 
protestaram não me deixar; alguns acrescentaram: “Ainda que meu  
Senhor me tanja,  eu não saio; aqui hei de morrer. Nós não tivemos 
Senhor, e sim um pai.” 
Não sou tão ingênuo que acreditasse piamente àquilo, mas cônscio de que 
sempre tratei–os com humanidade, não esperava vê-los tão depressa 
desmentir tais protestos. 
Ora; marco um dia para moagem; aviso a todos; estão os picadeiros cheios 
de canas; chego ao engenho, faltam alguns; onde estão? Mudaram-se sem 
dar-me a menor satisfação. Há quem sofra isto com paciência? Manhas, 
falsidades, como que um propósito de fazer pirraça. 114      

 

 

A referência ao caráter pérfido do escravo é uma constante nessa obra, pois é 

um senhor-de-engenho que detém o discurso. O texto enfoca o olhar dos 

proprietários rurais, ressentidos com a perda econômica e crentes de que o estrago 

na agricultura fora causado pelo êxodo dos escravos. Naquele momento em que a 

                                            
112 Id. ibid. p. 137. 
113 Id. Ibid.. p. 90-91. 
114 Id, ibid.,   p. 68-69. 
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crise econômica se agudiza, os estereótipos sobre o negro circulam livremente, 

como no discurso do pai de Letícia. Essa leitura acerca do negro, motivada pelas 

mudanças econômicas, não será, dentro da sociedade baiana, revogada com a 

Abolição, afinal, uma sociedade de mentalidade escravagista não muda de uma hora 

para outra.115  

O jogo discursivo no romance é uma constante, e ao mostrar os dois lados da 

questão da escravatura – os abolicionistas e os fazendeiros –, a autora acaba 

tornando a narrativa enriquecedora porque é um testemunho do embate de idéias 

presentes na época. Ao escolher o jovem da Corte, onde as idéias abolicionistas 

ecoavam com mais vigor que na Bahia, a autora sugere que apenas no Sul se 

encontrariam pessoas dispostas a defender a causa. Para ela, de certa forma, 

apenas o jovem da Corte que desconhecia o papel do escravo nas atividades 

econômicas da região, poderia defender a causa abolicionista e republicana.  

Apesar disso, não se pode perder de vista que o discurso sobre o negro é 

monolítico, exclusivista, nasce da fala de quem representava a hegemonia das elites 

e é pontuado pelas teorias racistas, popularizadas no século XIX, às quais estava 

exposta a autora no ambiente familiar e que acabaram por justificar a permanência 

do estatuto escravista.          

Ao mesmo tempo em que a autora registra a condição do negro, que é tomado 

pelos senhores de engenho como aquele que preferia a vadiagem ao trabalho 

oferecido, faz digressões na narrativa para expor suas idéias acerca da abolição da 

escravidão, entendendo-a como uma medida necessária, mas que foi, ao mesmo 

tempo, “extemporânea” (por ter sido feita antes da colheita da safra) e “imprevidente” 

(por não ter criado alternativas de trabalho para os libertos nem ter garantido mão-

de-obra para os senhores).  

Na narrativa, diferentemente do pai, que se abate com a ausência de escravos, 

Letícia considera que seria capaz de contornar as dificuldades em lidar com ex-

escravos desde que com eles pudesse ter “tino e tática”. A cena da conversa na sala 

de jantar do engenho entre os proprietários de terra acerca desse acontecimento 

                                            
115 Nego Leléu, personagem de João Ubaldo Ribeiro em Viva o povo brasileiro é um representante significativo 
das estratégias de sobrevivência empregadas pelos escravos ante os senhores de engenho, que o tomam como 
ladino. O deslocamento desse ponto de vista acerca do negro e da sua participação no processo de formação do 
povo brasileiro pode ser encontrada no romance citado, à medida que o autor desloca a narração da história do 
Brasil da voz oficial para resgatar a fala dos oprimidos. O título do romance em inglês é significativo dessa 
observação que fizemos sobre a manutenção do olhar hegemônico: An invencible memory, que formatou a 
construção do povo brasileiro, na medida em que a voz dos dominadores foi a única ouvida por um longo tempo.  
RIBEIRO, João Ubaldo. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.         
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ilustra a dificuldade em lidar com essa nova realidade. Pedindo desculpas aos 

hóspedes pelas falhas encontradas no serviço, devido à rebeldia dos criados, D. 

Henriqueta inicia a conversação, seguida pelos amigos do irmão: 

 
 
Sampaio: É somente o governo que botou todos esses ladrões na rua para 
vadiarem e insultar os senhores.  
                                          (...) 
Henriqueta: - Tem toda razão, Sr. Sampaio; veja o estado do meu pobre 
mano! Ele que sempre foi tão bom para esses ingratos! 
Sampaio: - Ora, Sra. D. Henriqueta! por isso mesmo é que o deixaram. 
Eu nunca brinquei com os meus, e entretanto estão quase todos comigo. 
Ainda ontem dei uma boa esfrega em um que deixei no tronco.  
Cândido: - Isto é porque o senhor é autoridade, observou o Cândido, e 
sabe que não lhe sucede nada, quando houver queixa; conta com o 
governo. Eu que não conto com isto, estou sozinho. Mas, Deus seja 
louvado, tenho coragem para trabalhar; não desanimo! 

                                 (...) 
Eurico: - E se vadiarem, disse Eurico, com ironia, não será nada de mais. 
Outrora eles trabalhavam e os senhores vadiavam: trocaram-se os papéis. 
Em tudo deve haver compensação.116 
 
 

Os proprietários de terra permanecem com as mesmas práticas de tortura de 

antes, mesmo com as novas leis do país.  Ou seja, não bastou, como bem notou 

Joaquim Nabuco, a Abolição, “a escravidão permanecerá por muito tempo como a 

característica nacional do Brasil”117. E os senhores de escravos manterão sua 

conduta, ajudados pelas relações junto ao poder, como informa um dos visitantes. 

Por isso o discurso irônico de Eurico provoca um mal-estar. Ele defende outra 

posição acerca do trabalho, a sua voz se opõe à dos senhores de terra e reflete a 

ideologia recorrente entre os bacharéis de Direito e Medicina.  

A narradora faz questão de identificar essa contradição ao registrar que Eurico 

desconhece o trabalho em lavoura e, poderia se dizer, o trabalho em si, já que os 

registros sobre ele enfatizam sua vida nos salões, nos teatros e no jogo. Proveniente 

de família rural e tendo vivido a maior parte da vida no Engenho da família, Anna 

Ribeiro conhecera de perto as dificuldades da sua família para administrar essa nova 

realidade, que, segundo ela, não podia ser sentida na sua essência para os que 

habitavam fora do campo. Mas, mesmo ao destacar todos esses aspectos e ao 

tematizar a oposição entre a vida na província e a vida na Corte, a autora mostra-se 

receosa e diz não ter a intenção de avaliar a época nem de descrevê-la. Ao que 

parece, este não era um tema a ser assumido por ela (diante do convencionalismo 

                                            
116BITTENCOURT, 1908, p. 93-4.  
117 NABUCO, Joaquim.  Minha Formação.   9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: INL, 1976.  
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esperado da escrita feminina), razão do receio em investir nele, ainda que passados 

vinte anos da libertação dos escravos (o romance é de 1908). Partindo dessa 

observação, é possível deduzir que a Abolição ainda não tinha sido assimilada pelas 

classes hegemônicas baianas. 

Como se não bastassem as falas dos homens contrários à Abolição, a 

narradora incumbe-se de registrar a forte resistência das mulheres a esta mudança. 

As personagens focalizadas, à exceção da personagem título, Letícia, que consegue 

adaptar-se às circunstâncias, mudando de atividade econômica ao assumir os 

negócios do pai, as outras personagens se recusam a ter de trabalhar em serviços 

considerados como inferiores à sua posição social. Assumem um discurso rancoroso 

e estão sempre a lastimar-se pelos trabalhos que realizam, indicando que fazem as 

atividades sozinhas, sem contar com as antigas escravas, de quem dizem receber 

insultos.  

O posicionamento da protagonista equivale ao descrito pela autora em uma 

biografia sobre sua genitora:  

 

 
Foi por ocasião da abolição que a grandeza de sua alma mais se 
manifestou. Essa crise sentida mais ou menos por todos os senhores de 
escravos, foi suportada de modo diverso. Uns, além de sentir o prejuízo, 
não se podiam conformar com a idéia de perder o domínio sobre aqueles 
entes até então sujeitos a seus caprichos e tirania. Outros, sobretudo os 
lavradores, aceitando mais ou menos resignados a situação, não deixavam 
de sentir o prejuízo, principalmente, o que já era de prever pela 
desorganização do trabalho. 
A esses últimos pertencia eu. 
Pois bem; minha mãe mostrou-se satisfeita e inteiramente 
desassombrada.118 
 

 

No trecho destacado, nota-se a distinção feita pela autora entre donos de 

escravos, provavelmente donos de grandes engenhos, e lavradores, com reduzido 

capital econômico e humano. Para o pai da protagonista, houve precipitação e falta 

de planejamento no processo, ou mesmo uma tentativa de desbancar o poder 

econômico do Nordeste.  

Chamando em meu auxílio a resenha deste período econômico,  feita por 

Antônio Risério, em Uma história da Bahia (2004), nota-se que “a insegurança era o 

                                            
118 Exemplar datilografado a partir de manuscrito de Anna Ribeiro sobre a mãe. p. 9. [Arquivo de Anna Ribeiro, 
Biblioteca Clemente Mariani]. 
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signo do açúcar” e que apenas entre 1800 e 1821 houve de fato prosperidade em 

toda a província da Bahia.  A crise da lavoura açucareira, iniciada bem antes da 

extinção do trabalho escravo, com a queda dos preços no mercado externo em torno 

de 1870, as pragas agrícolas e a rejeição às inovações, apenas anuncia o fim de um 

modelo econômico representado pela oligarquia rural e a chegada do capital 

comercial, que irá produzir novas fortunas119.    

Enquanto a mulher, Letícia, cuida do pai e assume a direção do engenho, 

Eurico, sozinho na Corte, passa a viver com uma atriz de teatro, Edelvira, com quem 

tem um filho. Ao tomar conhecimento desses fatos, Letícia tem vontade de morrer, 

julga que havia se sacrificado inutilmente, mas acaba por “revoltar-se contra sua 

fraqueza”. Considera-se viúva e, com a morte do pai, os amigos asseguram-se de 

impedir que seu marido venha a tomar-lhe sua riqueza para sustentar o luxo a que 

ele, e a família constituída, desejaria ter acesso. 

Apenas quatro meses depois da morte do sogro, Eurico vem visitar a mulher, 

porque como esteve cuidando do nascimento do filho não poderia vir antes. O 

motivo da sua vinda era para assinar alguns papéis para regularizar os bens da 

mulher: ela havia vendido o engenho para comprar uma roça em Itaparica, de menor 

extensão, para cuidar. E, mantendo ainda um saldo bancário com a venda realizada, 

poderia viver dos rendimentos adquiridos com a venda dos produtos da roça e dos 

dividendos do dinheiro capitalizado. A capacidade da mulher aparece demonstrada, 

o que em muito surpreende o marido, ao ser instado sobre isso por Fábio, amigo do 

casal e advogado de Letícia : 

 

- Não pensei que tua esposa tivesse tanta atividade e tino para trabalhos, 
aos quais as mulheres criadas como Letícia nunca se dão.  
Verás como tudo está em boa ordem, e em caminho de dar resultado. Tem 
até projeto de melhoramentos, aos quais ainda não deu início porque a 
roça ainda não lhe pertence. 
Eurico nada disse porque haviam chegado à entrada da chácara, onde 
encontraram alguns trabalhadores.                       
                                                (...)  
Os amigos seguiram pelo largo trilho, calçado de pedrinha, que se estendia 
até a porta principal da vasta vivenda, de aspecto elegante e confortável,  
onde foram recebidos por um criado trajando asseadamente. 120 
 
 

                                            
119 Cf. RISÉRIO, Antônio. Uma história da cidade da Bahia. 2. ed. Rio de Janeiro: Versal, 2004.  Cap. 4.  
120 BITTENCOURT, 1908, p. 128-129. 
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A organização da roça, a ordem da casa, o rigor na administração dos bens 

herdados, associados à elegância, alegria e calma da ex-mulher, foram 

desconcertantes para Eurico, que a esperava ressentida e triste. Esse 

comportamento foi-lhe suficiente para ferir seu amor próprio e seu caráter frívolo, 

segundo a narradora. Essa mulher que dominava a casa, que tinha sob seus 

cuidados as parentes (a tia, Lídia e a filha Alice), que fez prosperar os negócios, era 

diversa da jovem insegura com quem ele se casara. Ela amadurecera com o 

sofrimento e soube refazer a vida: “depois do café, Letícia convidou-os a passear no 

jardim estendendo em seguida o passeio até a roça, onde Eurico verificou ser exato 

o que Fabio dissera: tudo estava na melhor ordem, atestando o tino e atividade da 

direção”121.  A presença de um jardim bem cultivado, com flores ornamentais que 

criavam um espaço harmonioso na casa, difere do espaço tradicionalmente presente 

em roças, nas quais são cultivados gêneros para necessidades internas e para um 

pequeno comércio junto aos moradores próximos. Sua presença marca a mudança 

do modelo senhorial para a arquitetura burguesa, quando esses valores – a 

presença de jardins para exposição – passam a ser cultivados122. 

As perdas do pai e, de alguma forma, também do marido, exigiam de Letícia 

assumir as atividades econômicas da família, que não se constituía em uma 

novidade no Recôncavo baiano, uma vez que havia relatos de mulheres 

administravam os engenhos e as fazendas de cana, entre os fins do século XVIII e 

meados do século XIX, como atesta Stuart Schwarz123.  Esse papel ela assume com 

destreza; sem perder as pretensas “graças” tomadas como femininas, ela passa a 

ter voz nos negócios perdendo o acanhamento de antes e a timidez, ou a posição de 

ser comandada. Essa mulher segura em que ela se transformou seduz Eurico, mas 

ele é tratado como um hóspede familiar, um velho conhecido, a quem se destina a 

sala, não o quarto, nem mesmo qualquer honraria adicional ou olhar de afeto. Ele 

veio tratar de negócios – a assinatura, como marido, da validação da compra da 

chácara em que já residiam Letícia e a família, desde a doença de Travassos, 

seguindo orientação médica – e assim será conduzida por ela a relação entre eles; 

                                            
121 BITTENCOURT,1908, p. 138. 
122

 A ação do romance passa-se no período posterior à urbanização da Vitória, lugar de moradia dos ingleses e 
espaço que representa a inserção da sociabilidade burguesa em Salvador. O registro da organização do espaço 
físico segundo esse novo modelo trazido da burguesia européia é indicativo de que a protagonista se adaptou ao 
sistema de economia burguesa.    
123

SCHWARZ, Stuart B., Segredos internos; engenhos e escravos na sociedade colonial, 1988, apud LEITE, 
1987, p. 32. 
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esse comportamento fere a vaidade do ex-marido e o faz ir embora mais cedo que o 

esperado, bastante irritado. 

Conforme os valores da época, a separação judicial não ocorre. Para evitar o 

escândalo, eles se separam, apesar de baldados conselhos do amigo do marido 

para que ele peça perdão à mulher e retorne. 

Dois anos se passaram sem que eles venham a se ver. A roça prosperou ainda 

mais, com resultados pecuniários além do previsto, sem a necessidade de recorrer 

aos capitais do banco.  Reis Filho, em seu livro, salienta: 

 

 
Um outro tipo característico de habitação do período colonial era a chácara. 
Situando-se na periferia dos centros urbanos, as chácaras conseguiram 
reunir às vantagens dessa situação as facilidades de abastecimento e dos 
serviços das casas rurais. Solução preferida pelas famílias abastadas, 
ainda no Império e mesmo na República, a chácara denunciava, no seu 
caráter rural, a precariedade das soluções da habitação urbana da época. 
[...] Assim sendo, as casas urbanas tentavam resolver em parte o 
problema, por meio de pomares, criação de aves e porcos ou do cultivo da 
mandioca e de um ou outro legume. [...] [A presença de cursos d’ água 
resolvia o problema do abastecimento do líquido]. Por tais razões, 
tornaram-se as chácaras habitações características de pessoas 
abastadas.124   
 
 

A vida na chácara permitiu a Letícia a manutenção de sua relação com a terra, 

e, para isso, ela parecia empregar toda sua energia, seguindo o pai, mantendo a 

riqueza baseada na aquisição de terras, tal como costumava ser na estrutura 

econômica da Bahia. A roça era rentável e fornecia os víveres necessários para a 

auto-sustentação, sem as despesas e dificuldades que uma mulher sozinha poderia 

ter na administração do engenho e dentro de um novo paradigma de trabalho – o 

assalariado – até então desconhecido por ela.  

Sobre o marido, quando alguém das suas poucas relações ousava questionar, 

ela sempre dizia que não ia para o Rio viver com ele por não querer, embora ele 

sempre a instasse nesse sentido. Ela dizia que ele era leviano, como soem serem os 

homens, e ela, ciumenta demais, pelo que apenas com a passagem do tempo é que 

eles poderiam talvez viver juntos.  

Encontra-se na narrativa o discurso da diferença entre os gêneros, o que 

justificaria certa indulgência da sociedade diante de Eurico, que dizia ser a castidade 

                                            
124 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura do Brasil, 1973, apud MAGALHÃES, Carlos Augusto. A 
cidade da Bahia: espaço, história e representação literária. Salvador, 2003, 355 p. Tese. (Doutorado em 
Literatura, Literatura Brasileira) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, UFBa, 2003. p. 112.  



 104  

e fidelidade no homem motivo de zombaria. A concessão moral para com ele 

explicaria o fato de ele viver com outra mulher, que, inclusive, segue o imaginário da 

amante: é atriz de teatro, caprichosa, ostenta o luxo, adora festas e a vida em 

sociedade, aparenta sentir-se culpada pela separação do marido e, quando o 

amante nada mais tem para oferecer-lhe, troca-o por outro. 

Na tentativa de saldar suas dívidas, Eurico, impedido pelo amigo de fazer uso 

da riqueza da mulher, viaja para o Norte a fim de vender umas terras deixadas por 

seu pai. No retorno, de navio, fica na Bahia porque contrai uma febre perniciosa e, 

por isso, é impedido pelo médico de continuar a viagem. Socorrido por Fábio, ele fica 

entre a vida e a morte e, avisada pelo amigo, Letícia passa a cuidar do marido. 

Essa situação perdura por um mês, período em que, enquanto ele delirava, 

repetindo o nome da amante e do filho, ela cumpria o papel de enfermeira, 

desvelando-se em cuidados. Também seu nome foi invocado em juras de amor, o 

que ela entendia como sendo motivado pela licenciosidade permitida pela 

sociedade, o que justificaria a duplicidade do amor do marido. Embora ela 

considerasse esse fato uma aberração, essa duplicidade aponta, pelo discurso da 

narradora, para as diferentes relações entre homens e mulheres no código social do 

Brasil, ao longo de muito tempo: uma esposa com quem se constitui família e uma 

amante com quem se tinha prazer, embora no caso dele, essa última é que fosse a 

mãe de seu filho. O pouco tempo em que o casal esteve junto e o nascimento do 

filho na relação com a amante, que deveria ser efêmera, causam ainda mais atritos.  

A doença de Eurico assinala uma limitação para o processo de declínio moral e 

também serve como um recurso narrativo que promove o encontro entre o casal. Ao 

tempo em que a doença purificava Eurico antes do retorno para a Letícia, recurso 

tipicamente romântico, dava a ele a noção da distância entre ela e Edelvira, sua 

amante. Enquanto a primeira seguia à risca os conselhos de sua época bem 

resumidos no “Decálogo da Esposa” de 1924: “X- Se teu esposo se afastar de ti, 

espera-o. Se tarda em voltar, espera-o: ainda mesmo que te abandone, espera-o! 

Porque tu não és somente a sua esposa; és ainda a honra do teu nome. E quando 

um dia ele voltar, há de abençoar-te ”125; a segunda, mesmo avisada de que o 

Eurico se encontrava bastante doente, participava da intensa vida social da Corte, 

                                            
125 REVISTA FEMININA. out. 1924, apud. MALUF, Maria; MOTT, Maria Lúcia. “Recônditos do mundo feminino”. 
In: SEVCENKO, 1998 p. 396.    
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entre festas e idas ao teatro, que a aproximam de um diretor de uma companhia de 

teatro, provável futuro amante.  

A mulher que espera o retorno do seu homem remonta à tradição da literatura 

ocidental, desde a protocena de Penélope, a tecer enquanto aguarda Ulisses, às 

imagens de mulheres presentes nas canções medievais, escritas por homem: 

namoradas, amantes que aguardam seus amigos durante as guerras. Lugar de 

mulher como lugar de espera, construído pelo discurso canônico masculino. Lugar 

ocupado pela esposa, seguindo o conselho presente desde o prólogo do romance, 

que se propõe a narrar fatos úteis para a vida prática: “Finalmente procuro provar 

que, se circunstâncias funestas vierem romper os laços conjugais, a mulher prudente 

e que ama pode ainda reatá-los, sem quebra de sua dignidade, guiada pelo coração, 

onde jamais se apagara a imagem do homem a quem primeiro amou, outorgando-

lhe os tesouros de suas carícias virginais”126. A autora reforça a idéia do primeiro 

amor como único, acreditando no papel da mulher como regeneradora da  dignidade 

humana. 

A carta escrita por Edelvira, para o rompimento da relação entre eles, importa 

como meio de estabelecer as desigualdades: 

 
 
Comunico-te a resolução que tomei, levada pelas circunstâncias precárias 
em que me deixaste. Escrevi-te, não obtendo resposta; soube depois que 
tinhas estado doente, mas antes disso podias ter feito alguma coisa, visto 
teres na Bahia uma casa de que podias dispor. Os teus escrúpulos não te 
deixaram ter em consideração as dificuldades de minha situação. 
Creio que ambos nos enganamos. Eu julgando haver te inspirado uma 
paixão capaz de todos os sacrifícios, e tu imaginando ver em mim uma 
mulher sem aspirações, contentando-me com o viver econômico de 
qualquer burguesinha virtuosa. 
Desiludida, fiz o que me competia: alistei-me na companhia dramática de 
C.S. e vou procurar mudar de sorte. Procura também tuas melhoras.  
Aconselho-te que faças as pazes com tua mulher. Levarás uma vida 
patriarcal, para a qual tens jeito... 
Vamos agora tratar de nosso filho. Custa separar-me dele; mas bem podes 
avaliar, que me serviria de estorvo, e ele próprio sofreria com a vida que 
tenho de levar. (...) 
Mando entregá-lo ao Dr. Conrado.127 
 

Edelvira, para Eurico, era a mulher que o enredava com carícias ardentes, que 

o persuadia a atender a todos os caprichos por que ele se julgava amado. Por ela, 

ele deixara Letícia, mas ela não se contentava com a vida que ele lhe dera, ela 

queria mais. As metáforas com que ele alude à carta traduzem a relação entre eles – 

                                            
126 BITTENCOURT, 1908, p. VIII.  
127 id. Ibid., 193-194. 
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“profundeza do abismo onde caí”, “lodaçal em que andei mergulhado durante tanto 

tempo” –, são indicativos do ressentimento dele pela perda (e a traição) dela.   

Para ele, Letícia era a “mão redentora” que o livrara da situação de 

“degeneração moral” em que vivia e pela qual ele transforma o amor de outrora em 

“adoração”. Esse lugar em que ele a coloca é de superioridade, lugar da esposa, 

daquela com que se forma família, tal como preconiza a ideologia da época de que 

partilha a autora, seguindo talvez o bordão da época “a mulher que é, em tudo, o 

contrário do homem”128. Letícia não se separa por conveniência social. O divórcio ou 

a separação a tornariam mal vista na sociedade. Ao cuidar do marido, ela está 

desempenhando o modelo de magnanimidade, misericórdia e perdão, condição da 

mulher virtuosa e religiosa. Criar os filhos espúrios do marido faz parte deste código. 

Ela era, por conseguinte, a mulher ideal, dentro de um patamar moral que atende à 

demanda da sociedade que se busca moderna e civilizada, ordenada para construir 

a vida republicana.  

A narrativa coloca em discussão o desastre de um casamento por amor, de 

duas pessoas de formações e sistemas culturais diversos: o patriarcal e 

escravocrata (Letícia) e um outro cosmopolita, urbano, burguês (Eurico). Mostra não 

só os reveses após o casamento, como também o modo em que as duas mulheres 

em seus respectivos espaços conseguem viver e sobreviver. Uma com a terra, sem 

abdicar de suas práticas sociais conservadoras na Bahia, embora aprenda a passar 

economicamente de um sistema para outro; outra como atriz, que vai à procura de 

emprego quando termina o relacionamento com Eurico.       

Observa-se ainda, neste romance, a representação de uma mulher que não 

depende economicamente do marido, que aprende a viver prescindindo dele, mas 

que o recebe de volta, quando ele perde a amante. Em uma época intranqüila, como 

a vivida pela autora, ela ficcionaliza uma mulher com vida econômica de sucesso, 

trocando os papéis e valores presentes nos discursos que opunham homens e 

mulheres, condicionando-os aos limites de gênero estabelecidos na época, 

apresentando espaços de dissensão significativos para a revisão desses lugares 

comuns. Da preocupação de Eurico com o dever ser de Letícia, ela aprendeu a ser, 

longe do olhar do marido.  

 

                                            
128 MALUF; MOTT, 1998, p.373. 
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2.4 A CASA GRANDE ASSOBRADADA 

 

Se em Letícia (1908) Anna Ribeiro se concentrou em documentar a decadência 

econômica da zona açucareira da Bahia com a mudança do sistema da lavoura 

colonial e do elemento servil para o início das relações capitalistas de produção, 

bem como com o deslocamento do poder econômico para o Sul do país com a 

lavoura do café, em seu último romance, dará continuidade ao registro das 

mudanças que se impuseram gradativamente na sociedade baiana.  

Se a história do romance é também a história da redução do espaço, pode-se 

tomar esse traço como o referencial da obra de Anna Ribeiro: das casas grandes às 

chácaras, destas para os sobrados. Essa é a trajetória das suas protagonistas, das 

casas grandes de Clara, de Dulce, de Letícia até o sobrado e o quarto onde viverá 

Suzana, sua última protagonista, até casar-se129.  

O mote do romance foi tirado de uma conversação ouvida quando criança, em 

torno dos 12 anos, entre Monsenhor Silveira e a mãe da autora, afilhada dele: 

conheceu uma jovem senhora de Niterói que todos os dias tomava a barca para dar 

lições de música na Corte; tinha sido outrora rica, perdera tudo e o emprego do 

marido não era suficiente para a subsistência da família. Assim, a formação 

educacional, adquirida por gosto e refinamento, transformou-se em um meio digno 

de sobrevivência, tal como reflete Monsenhor130. 

Por escrever em um período de transição de modelo econômico, e por, 

pessoalmente, ter vivenciado os reveses da sorte com essa mudança, nota-se que a 

autora faz questão de discutir as perspectivas possíveis às mulheres que 

vivenciaram a perda econômica. Consoante o que afirma em Longos serões do 

campo, o romance em questão foi produzido quase que simultaneamente com a 

elaboração das memórias, por isso a presença de aproximações ajudará a entender 

ou esclarecer certas posições, como a destacada acima ou aquela presente na 

descrição do 2 de Julho  que será tratada ao longo do texto.             

                                            
129 Essa observação acerca do trajeto da narrativa e da trajetória de redução do espaço é feita por MARCO, 
Valéria de. A personagem feminina na literatura do século XIX: a constituição do mundo doméstico e a 
representação da inocência e da experiência. SEMINÁRIO NACIONAL MULHER E LITERATURA,, 5., 1993, 
Natal. Anais ... Natal: Ed. Universitária – UFRN, 1995. p. 115.     
130 Cf. BITTENCOURT, 1992, p. 131-132. v. 2. 
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A casa onde vivia a personagem central do romance, era característica do 

patriarcado rural em que a família se instalava consoante a implantação da unidade 

agrária de produção: o engenho de açúcar: 

 
 
Junto ao parapeito da varanda de uma casa de campo, vasta como 
costumavam ser as vivendas dos proprietários de Engenho, viam-se muitas 
pessoas cuja atenção convergia para uma cavalgada que vinha na estrada 
que termina em frente da habitação.131  
 
 

Neste espaço, em que prevalecia a vida monótona do campo, viviam D. 

Cristina, o Major Miguel de Albuquerque, a filha do casal, Suzana, de dez anos, e 

Olímpia, uma jovem solteira, amiga da família, responsável pela educação da 

menina. Nesta casa, a estratificação social e os papéis de gênero indicavam os 

espaços de circulação: as mulheres ficavam na casa, cuidando dos afazeres 

domésticos; as escravas responsáveis pela costura ocupavam o estrado disposto na 

sala de jantar, donde podiam ser supervisionadas pela dona da casa; os escravos 

trabalhavam na lavoura, fora da casa, seguindo as ordens diretas do proprietário das 

terras.  

Os únicos homens a terem acesso à casa da família eram os parentes ou os 

responsáveis por trazer as notícias da cidade e os gêneros que não eram 

produzidos no engenho, como a carne seca para os escravos e os cortes de tecido 

para as mulheres, rendas francesas, agulhas, linhas, “produtos da arte e da 

indústria” de que tinham pouco conhecimento as mulheres do Recôncavo, como 

insinua a narradora para justificar a avidez dos olhares sobre o baú de novidades 

que chegava da capital.  

A protagonista desse derradeiro romance estudou as primeiras letras com a 

mãe, que suplantou os conhecimentos rudimentares dados às mulheres do seu 

tempo dedicando-se à leitura, apesar da dificuldade em conjugar os labores 

domésticos de uma mãe de família do campo com o desejo de instruir a filha, uma 

exigência que já sentiam os proprietários abastados do Recôncavo baiano que 

passaram a enviar suas filhas para um colégio, como registrou Anna Ribeiro no 

conto “Dulce e Alina, cenas do Recôncavo” de 1901. 

Como D. Cristina não queria separar-se da filha única, a alternativa para que a 

menina continuasse a se desenvolver nos estudos foi recorrer à mesma estratégia 
                                            
131 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. “Suzana”. [191?]. Exemplar datilografado. p. 1. A cópia do exemplar 
encontra-se no acervo da autora na Biblioteca da Fundação Clemente Mariani.  
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empregada pela família de Anna Ribeiro: ter uma preceptora. Olímpia, a filha do 

padrinho de sua mãe, que se transferira para o Rio de Janeiro, ficou no engenho 

com a incumbência de preparar a filha de sua amiga nos estudos. 

Esse fato foi extraído do universo biográfico da autora e seria acentuado pela 

crítica de traço falocêntrico como uma incapacidade da mulher escritora de abstrair-

se na constituição do universo ficcional.  

Comentando o emprego do cotidiano familiar nas tramas narrativas, Márcia 

Landy, ao discutir sobre os motivos do silenciamento das mulheres, aponta o fato de 

que elas não tinham sequer acesso completo à linguagem, uma vez que elas não 

tinham entrada ampla na sociedade, por serem muitas vezes segregadas e 

destituídas do poder hegemônico132. O exercício da ficcionalidade, portanto, 

delineava-se na “arena doméstica”, caracterizada pela imersão no cotidiano ─ único 

universo bem conhecido por elas. Dessas tramas do cotidiano puderam nascer os 

enredos, mistos de escrita biográfica, “uterina” como propõe a crítica francesa de 

traço psicanalítico. Como o mundo das mulheres era o da esfera privada, e desse 

não se considerava que haveria nada de memorável para ser contado, até porque 

sua experiência não era válida como narrativa possível de caráter universalizante, 

sua produção foi considerada “feminina”, isto é, numa acepção negativa, diminuída 

porque se preocupava somente com suas vivências domésticas ou com seus 

problemas íntimos; assuntos desprestigiados por serem colocados em paralelo com 

a produção masculina que trataria de questões “relevantes”, segundo os critérios da 

modernidade. Por conseguinte, as produções de mulheres foram tomadas como de 

menor importância, os críticos sinalizavam mais erros que acertos, tinham um “tom” 

complacente com as publicações, porque, segundo seus critérios, não atingiam o 

ideal estético da arte, previsto em uma pretensa objetividade do sujeito conforme 

preconizava o paradigma da modernidade em que a arte se baseou na passagem do 

século XIX para o século XX.    

No entanto tais narrativas dão conta da vida privada das famílias e da 

construção de gênero. Na narrativa, Suzana começa o aprendizado de música 

(piano e canto) e desenho aos 10 anos, com sua professora. E sua mãe pretendia 

que sua filha prosseguisse com os estudos de geografia e francês, enquanto ela 

própria continuava a ensinar-lhe a gramática da língua portuguesa. Como boa aluna, 

                                            
132 LANDY, Márcia, The silent woman, 1989, apud HOPPE, Márcia Navarro (org.). Rompendo o silêncio; gênero 
e literatura na América Latina.Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRS. 1995. p. 14.  
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a menina já cantava modinhas e música italiana, desenvolvia-se no desenho, de 

modo que passou a ser motivo de orgulho dos pais.   

Dos espaços por onde circulavam as pessoas estranhas à casa, foi escolhida a 

sala de visitas para se tornar a sala de estudos por ser ela 

 
 
... afastada do movimento da casa e oferecer as devidas comodidades. 
Nenhum desarranjo causara isto à família, só os hóspedes de cerimônia, 
raros nessas vivendas campestres, eram introduzidas na sala de visitas. 
Todos os outros eram recebidos na sala de jantar onde usualmente, 
permanecia a dona-de-casa, para melhor dirigir o trabalho das escravas e 
todo o movimento da família.  
A sala de jantar era esclarecida por largas janelas e simplesmente 
mobiliada com móveis de jacarandá empalhados. 
Em um dos lados via-se um oratório de parede, assim chamado por ser 
nesta encravado. No lado oposto, um piano de mesa com a competente 
cadeira. Na parede que era à frente da casa havia uma larga porta que 
dava para a varanda; era a entrada principal. Dos lados da porta principal, 
viam-se duas mesinhas encimadas por grandes mangas de vidro de forma 
cilíndrica contendo castiçais de latão, brilhante, como ouro, com velas de 
cera. Em frente à porta principal [abria-se a] que dava para o interior da 
casa. Logo que esta foi designada para local de estudo, D. Cristina mandou 
colocar no centro uma mesa com duas gavetas nas extremidades. Uma 
servia para Suzana guardar seus cadernos, desenhos e mais utensílios das 
utilidades nos estudos; a outra era para uso de Olímpia nos seus trabalhos. 
133 
 
 

A escolha por esse espaço da casa deu-se porque não causava qualquer 

desorganização à família que pouco circulava por esse local em que apenas 

recebiam hóspedes de cerimônia, o que acontecia com raridade. 

Em 1885, nasce Stella, irmã de Suzana. Nesse ano, a Bahia é atingida pelo mal 

asiático: o cólera, responsável pela morte de inúmeras famílias e pela desvastação 

de muitos engenhos no Recôncavo. O cólera gera a perda de 40 escravos, muitos 

dos quais recém-adquiridos pelo pai das jovens ─  através de empréstimo ─  para 

aumentar a safra e ampliar os haveres da família. Nas memórias, a autora registra 

esse acontecimento destacando a solidariedade do grupo clânico do qual fazia 

parte, mas, no romance, o registro da perda dos escravos serviu como mote da 

perda econômica. 

A cólera iniciou-se na Capital, onde havia deficiências de higiene, e foi 

atingindo as zonas rurais do Recôncavo, onde o saneamento era ainda inferior e 

havia parcos recursos médicos o que contribuiu para que a epidemia se alastrasse. 

                                            
133 BITTENCOURT, [191?], p. 11. A cópia do romance apresenta inúmeros trechos com problemas de 
transcrição que serão indicados através de colchetes, uma vez que foi datilografado do manuscrito da autora 
sem qualquer rigor metodológico.  
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A explicação para isso pode ser dada pelo fato de que o patriarcado brasileiro se 

desenvolveu em um processo de individualismo dos proprietários já que a vida nos 

engenhos se caracterizava pela economia auto-suficiente ou quase autônoma, com 

raros produtos vindos de fora, sem qualquer preocupação com a vida pública, 

marcada pela presença de estradas de circulação e de comunicação entre as 

localidades e mesmo de incentivo de instituições. Esse traço é característico no 

período colonial brasileiro já enfocado por Frei Vicente de Salvador na História do 

Brasil (de 1627):  

 
Donde nasce também que nem um homem nesta terra é repúblico, nem 
zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. (...) 
Verdadeiramente que nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda 
ela é república, sendo-a cada casa.134  
 
 

No século XX, Gilberto Freire aponta que a falta de solidariedade e completa 

indiferença caracterizava a forma como a vida pública era tratada pelos grandes 

proprietários de engenhos, fazendas e chácaras, durante o período colonial e até 

meados do século XIX.  A própria Anna Ribeiro registra em suas memórias que a 

sua família e as demais da região de Catu se distinguiam de outras da região de 

Santo Amaro, Cachoeira, por se freqüentarem em festividades religiosas ou terem 

encontros sociais, o que parece mostrar que não havia interesse pela “coisa 

pública”. 

O desespero do pai de Suzana diante da morte dos escravos advinha da 

consciência da impossibilidade da compra de novos escravos, visto que o tráfico 

negreiro para a Bahia já havia sido proibido nos finais de 1850, pela lei Eusébio de 

Queirós, embora continuasse no Rio de Janeiro e em São Paulo até o final de 1870, 

segundo Luís Henrique Dias Tavares135. A escassez de escravos era um fato desde 

1849, quando entrou, no Brasil, 54 000 deles, em 1850, desceu a menos da metade, 

e, em 1852, o número não passou de 700.  

A redução do número de escravos interessava à Inglaterra, que pressiona o 

Brasil para a extinção da escravidão na busca por trabalhadores assalariados para a 

consolidação de mercados consumidores na África, necessários ao capitalismo pós-

Revolução Industrial. 

                                            
134 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil, 1500-1627. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1965. p. 59. 
135 TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10. ed.  São Paulo: UNESP: Salvador, Ba: EDUFBA, 2001. 
p. 284. 
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A consciência dessas mudanças fez Miguel, o dono do engenho, entrar em 

desespero, pois sem escravos, com débito no banco e sem a possibilidade de 

adquirir mais escravos, foi obrigado a vender seu engenho e comprar uma roça nos 

arredores de Itapagipe. Uma atitude semelhante à de Letícia que prosseguirá os 

negócios – após a morte do pai, cuja doença foi motivada pelo inconformismo diante 

das mudanças econômicas –, vendendo as terras, comprando uma roça e aplicando 

o capital excedente.  Miguel, porém, viverá apenas do lucro da chácara, porque a 

venda do engenho serviu para saldar os débitos junto ao banco. 

A transformação de senhor de engenho a dono de roça; de lavrador de canas a 

“plantaçãozinha de fruta, negócio de vintém e dez réis”, ironia empregada por ele 

quando a mulher lhe faz essa proposta. Ele não aceitará essa sugestão e ficará 

abatido e infeliz, incapaz de, como fizera Letícia, amoldar-se às novas 

circunstâncias. Talvez com isso a autora quisesse destacar um certo traço da 

condição feminina: o de adequação às mudanças.   

Em 1861, a família já se encontrava instalada na roça, em Itapagipe, espécie 

de casa da fazenda na cidade. A estrutura patriarcal característica do mundo agrário 

será mantida, a família mantém poucas e limitadas relações sociais, sem convívio 

com o espaço citadino. As primeiras pretensões matrimoniais em torno de Suzana 

foram logo negadas pelo pai dela, que ainda esperava poder estabelecer um 

contrato matrimonial acordado entre as famílias, sem a participação da filha ou do 

seu pretendente.  

Nesse período, a protagonista, com 18 anos, já havia completado a sua 

educação: era apaixonada pela leitura, conhecia da literatura brasileira à francesa, 

estudara português, piano, desenho, francês, além de saber costurar e fazer 

trabalhos domésticos, educação apropriada para uma futura esposa: 

 
 
Transpondo o largo portão da roça do Sr. Miguel, atravessemos o jardim, 
bem cultivado e florido, que se ostenta à frente da casa. Penetremos aí. A 
sala de espera, a de visita, todos os aposentos têm o cunho do asseio, do 
bom gosto e da ordem que inculca a dona da casa inteligente, ativa e 
zelosa.136  
 
 

Nessa casa, a narradora convida o leitor: 

 
 

                                            
136 BITTENCOURT, [191?], p. 29. 
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Penetremos na alcova. Em um leito onde as mais rigorosas prescrições da 
higiene eram cabalmente observadas, achava-se uma senhora pálida, 
emagrecida, na qual reconheceremos a virtuosa esposa do Sr. Miguel. O 
sofrimento, mais do que a idade, havia ajuntado muitos fios de prata a seus 
cabelos de ébano. Seus grandes olhos negros e brilhantes tinham 
conservado, apesar das olheiras escuras que os orlavam, a beleza e a 
expressão, porque eram destes olhos que até o último instante de vida são 
o espelho de uma alma inteligente e bondosa.137   
 
 

Era D. Cristina, que, já acamada e ciente da gravidade de sua doença ─ não 

esclarecida pela narradora ─ recomenda à filha que cuide do pai, porque ele “tem 

um espírito um tanto fraco” e, principalmente, que prepare Stela, de apenas 7 anos, 

preocupada com o fato de ela entabular muitas relações na cidade e estar 

despreparada emocional e intelectualmente para a vida em sociedade, por isso a 

mãe pede que ela seja vigiada pela irmã para conduzi-la ao bom caminho. 

Com a perda da esposa, Miguel muda de comportamento, torna-se irascível e 

indolente. Decide mudar-se para o centro da cidade, conseguir um emprego público 

e não mais trabalhar na roça. Vende o sítio e decide com os escravos sobre quais 

querem ser vendidos e quais preferem “pagar a semana”. Essa situação do escravo 

─ que passa a ser conhecido como “escravo de ganho” ou de “aluguel” ─  consistia 

em permitir que o escravo trabalhasse para outrem, de tal forma que após seis dias 

de trabalho, ganhava dois dias livres para procurar trabalho e, assim, acumular 

dinheiro para a alforria. 

A mudança da roça de Itapagipe, nos arredores da capital, para o sobrado, no 

centro da cidade, influiu na vida da família, que ampliou sua sociabilidade. A vida na 

chácara caracterizava-se pela transferência do poder patriarcal da antiga casa 

grande do engenho para essa nova habitação, que marcava a transição do mundo 

rural para o mundo urbano. Posteriormente, daquela morada ainda com traços 

rurais, pelos seus jardins e pomares, para o sobrado, no qual os antigos senhores se 

portavam como “senhores de sobrados” na expressão feliz de Gilberto Freire. Mas 

são essas mudanças de habitação registros do que o sociólogo nordestino destaca 

como uma das “transigências do sistema patriarcal com a cidade antipatriarcal”138 . 

Ou acompanhando suas palavras:  

 
 
Foi na chácara, através do palanque ou do caramanchão ou do recanto de 
muro debruçado para a estrada, e foi no sobrado, através da varanda, do 

                                            
137 Id. Ibid., loc. cit.  
138 Os trechos entre aspas são, respectivamente, de FREYRE, 2003. p. 251, 272. 
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postigo, da janela dando para a rua, que se realizou mais depressa a 
desorientalização da vida da mulher no Brasil139.  
 
 

Passados os oito meses de luto rigoroso, a família passa a freqüentar algumas 

casas, como a de Antônio Pessoa, onde o leitor encontrará a família do Major 

Albuquerque já adaptada à nova situação, em comemoração à festa cívica do 2 de 

Julho.  

Seguindo o projeto literário então vigente na Bahia, tal como analisa Lizir 

Arcanjo,  

 
 
Os assuntos e os temas que vão nutrir a literatura baiana pertencem, 
portanto, ao domínio da sua própria história. A representação da pátria não 
se faz, então, através de um retorno a um passado remoto, mas do 
reconhecimento dos valores que ainda persistem no momento presente. 
Daí o sentimento de superioridade que seus porta-vozes, escritores e 
políticos alimentam porque não se trata apenas de recepcionar uma 
tradição histórica, mas de vivenciá-la continuamente.140     

 
 
Essa particularidade será marcante em Anna Ribeiro, que representa uma das 

últimas escritoras oitocentistas a firmar esse compromisso de ser um arauto das 

tradições da Bahia. Seguindo, mais uma vez, as palavras da pesquisadora baiana, 

"a literatura constitui-se, assim, uma forte aliada da história e da memória, na Bahia, 

tornando-se instrumento eficaz de afirmação identitária.”141   

Tida pela autora como a “grande festa nacional”, a casa na qual esperavam o 

cortejo patriótico estava dividida em três grupos: o dos homens, no qual se discutia 

política – os liberais e conservadores, período em que as idéias republicanas já 

tinham eco nos corações baianos –, o das senhoras e rapazes, em que Suzana se 

encontrava; e o das crianças, em que Stela se encontrava alegre olhando pela 

sacada em busca das novidades vindas da rua que aparecem descritas no dia da 

festa como: 

 
 
A velha mulata que economicamente se alumiava com os turvos lampiões 
de azeite de peixe, estava deslumbrante de luzes e de flores. As ruas 
regurgitavam de povo. As janelas e sacadas ornamentadas com vistosas 
colchas de seda ostentavam nos cantos mangas de vidro abrigando velas, 
e a frente das casas era iluminada por globos e lanternas. As janelas 
repletas de senhoras, pela maior parte belas, como são geralmente as 

                                            
139 FREYRE, 2003, p. 272.  
140 ALVES, Lizir Arcanjo. Os tensos laços da nação; conflitos político-literários no Segundo Reinado. 2000. Tese 
(Doutorado em Letras) – Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. p. 283.    
141 Id. ibid. p. 289. 
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baianas, e trajando quase todas de branco com fitas das cores nacionais, 
completavam a decoração das casas, dando-lhes a vista a mais pitoresca. 
De muitas casas emulavam-se os alegres sons do piano onde eram 
executadas musicas dançantes e avistavam-se grupos da festiva mocidade 
que se divertia dançando. Quem não tinha a ventura de morar nas ruas 
onde passava o patriótico cortejo, tratava de obter, a todo o custo, um lugar 
em casa de um amigo e às vezes do amigo de um amigo. E com a índole 
hospitaleira dos baianos, não era coisa difícil.142    
 
 

O excerto destacado patenteia o valor atribuído pelos baianos à festa 

considerada como a representação dos ideais de independência e liberdade do qual 

participaram os baianos na luta de emancipação do país, o que os fazia sentir-se 

orgulhosos e valorosos por terem completado a defesa da nação brasileira, 

expulsando os portugueses.  

A ênfase na hospitalidade como traço distintivo de ser baiano aparece 

defendida no texto, apreciado inclusive pelos que vinham de fora e que pela primeira 

vez assistiu às comemorações da independência, ou como explicita Henrique: “por 

ser paulista, não deixo de ser brasileiro e muito me interesso pela Bahia onde, como 

sabes, estou há mais de um ano, recebendo o melhor acolhimento das famílias 

baianas, entre as quais distingo a tua”.143 Essa é a réplica do personagem, quando 

dizem que ele estava sem empenho para acompanhar uma festa baiana. É curioso 

notar como a autora estabelece, por meio desse diálogo, a tensão vivida pela Bahia 

em relação aos estados do Sul por força da sua posição contrária ao regime 

monárquico, fato registrado em suas memórias com o incidente provocado no dia da 

festa quando uma menina recita os versos “Enquanto houver monarquia / ser 

brasileiro é uma quimera”, ao que o Presidente da Província, Cansanção de Sinimbu 

(no período compreendido entre agosto de 1856 e maio de 1858) diz que os versos 

não diziam a verdade, sem monarquia é que não haveria ser brasileiro e pede vivas 

a D. Pedro II, petição que não terá muito eco. 

A participação das mulheres na festa pertencia à tradição. Desde as roupas em 

verde e amarelo às colchas nas janelas, às flores e perfumes jogadas sobre os 

passantes em cortejos patrióticos e, para culminar, aos aplausos aos poetas que 

assomavam a cada espaço para proclamar versos de amor à pátria, à 

independência e à liberdade. Anna Ribeiro cita, tanto no romance como nas suas 

                                            
142 BITTENCOURT, 1992, p. 40. v. 2. 
143 Id., ibid. p. 42. 
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memórias, os poetas que participavam da festa: Luís Álvaro dos Santos, Moniz 

Barretto, Laurindo e Sinfrônio, que recitavam belos e entusiásticos versos, como: 

 
 
Morreram? Não!     
Que morte assim de bravos 
É gloriosa vida:  

Eles não morrem, 
Caem como deuses, 
Pra descansar da lida.144 
 

Esse era também o local em que os jovens tinham a possibilidade de encontro. 

A complicação da narrativa dá-se nesse ambiente em que nasce o triângulo 

amoroso entre Altina, anfitriã da festa, Henrique, jovem estudante de Medicina, e 

Suzana.        

Altina, que via em Henrique um bom partido e acreditava estar sendo cortejada 

por ele, ficou ressentida com o fato de ele fazer elogios a Suzana como virtuosa 

pianista. Enquanto a personagem principal se constrangia com os galanteios do 

jovem paulista, Altina e sua mãe passavam a ver nela uma rival que deveria ser 

afastada para que não houvesse comparação entre as duas moças; e Altina, que era 

vaidosa, segundo a autora, além de ter um péssimo gênio e menos dotes que sua 

convidada, poderia sair perdendo. Na intenção de formar mulheres como julgava ser 

procedente à literatura para mulheres, a autora contrapõe dois modelos de 

comportamentos de moças: a reservada, Suzana, que se envergonha diante da 

corte de um rapaz, e a “saída”, para usar a terminologia da autora, Altina, aquela 

que convida o moço para dançar e demonstra seu interesse por ele145.          

O encontro entre o par romântico causou boa impressão a ambos. E ele tratou 

de buscar maneiras de rever a moça e buscar informações sobre ela e sua família. 

Para ter acesso à casa dela, ele aproxima-se de um amigo da família, o Erotides, e 

de sua noiva,  Amália, amiga de Suzana. Nesses saraus em casas de amigos 

comuns, movidos a música e conversações, os jovens puderam se aproximar; e 

Henrique pede a intercessão de Amália para obter o consentimento da amiga para 

pedir a mão dela em casamento. Consoante com os protocolos da época, ele, após 

a anuência da pretendente, encaminha o pedido de noivado através de uma carta ao 

                                            
144 BITTENCOURT, 1992, p. 195. v. 2. 
145 Nas memórias que são, como já foi dito, escritas simultaneamente a este romance, a autora registra que 
moças acanhadas nessa época eram “raríssimas”, identificando a diferença entre a moça de origem campesina e 
a da cidade já adaptada aos novos paradigmas de sociabilização feminina.   
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pai da moça, que nega o pedido por medo de mudar sua vida. Acostumado a ter o 

controle de tudo, “ele [que] fora proprietário de engenho, e para essa classe de 

indivíduos, a vida transcorria uniforme e plácida passando tudo sem alteração de 

pais a filhos”146, perder o controle sobre o futuro da filha seria um transtorno.             

Ademais, o medo da velhice solitária e o egoísmo impedem que ele admita o 

noivado. Mais uma vez, duas realidades são colocadas em xeque: a da aristocracia 

conservadora baiana com seu “fofo orgulho dessa classe” e a sulista com uma outra 

postura diante do poder147.  Miguel é visto como “um tabaréu ex-senhor de engenho, 

muito tolo [...] que se tendo arruinado, veio mendigar um empregozinho aqui na 

capital”148. Sobre os senhores de engenho, Stuart Schwartz considera que  

 
 
apesar da aspiração ao status de nobreza, os senhores de engenho 
constituíam-se em uma aristocracia de riqueza e poder, que desempenhou 
e assumiu muitos dos papéis tradicionais da nobreza portuguesa (...). É 
essa aristocracia que dá à Bahia certas tonalidades de sua opulência.149   
 
 

O pedido de casamento é negado, não antes que haja uma resposta atrevida e 

desabonadora, por carta, de Henrique que, indignado com a resposta de Miguel à 

carta que ele mandara a Suzana, responde com as seguintes palavras:  

 

Talvez encontre entre as suas antigas relações do tempo em que exercia a 
quixotesca soberania de Senhor de Engenho algum indivíduo bastante 
subserviente para merecer a sua mão curvando-se às ordens de um 
homem de sua estirpe.150    
 
 

O desdém de Henrique pelo senhor de engenho advém de ideologias diversas 

que cada um deles representa: o liberalismo do rapaz vindo do Sul e o 

conservadorismo de Miguel. Os paulistas foram os primeiros a defender a abolição e 

a entrarem no sistema capitalista. O baiano, perdendo os escravos e as terras, 

permaneceu dentro das mesmas regras com um tom ressentido. 

                                            
146 BITTENCOURT, [191?], p. 58. 
147 A negação do primeiro pretendente lembra em muito a postura do próprio pai da autora que também rejeita o 
seu primeiro pedido de noivado, feito por Pedro da Trindade, seu primo, presente também na festa do 2 de Julho, 
vista pela autora pela primeira vez aos quinze anos. Nessa festa, o jovem acadêmico de Medicina recita alguns 
versos da sacada da casa onde estavam, o que deve ter despertado a sintonia entre ambos uma vez que em 
Anna já despertava o interesse pela literatura. Essa história de amor, diferentemente das criadas por Anna 
Ribeiro, não tem um final feliz: o pretendente falece de tuberculose.     
148

BITTENCOURT, [191?], p. 58.  
149 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. A opulência na província da Bahia. In: Alencastro, Luís Felipe de. (Org.). 
História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a modernidade nacional.  São Paulo: Cia das Letras, 1997. 
v. 2, p. 143-179. [História da vida privada no Brasil; 2]   
150 BITTENCOURT, [191?], p. 68. 
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Suzana sentiu-se sem esperanças, já que Henrique passa a ignorá-la, 

retornando para São Paulo, dois meses após receber o grau. A protagonista do 

romance representa a imagem da jovem recatada, pura e simples, que obedeceu ao 

poder paterno e, ainda, sacrificou sua felicidade pessoal em nome da criação da 

irmã, cumprindo a palavra dada à mãe no leito de morte e reiterada rigorosamente 

pelo pai no momento da recusa do pedido de noivado. Ela representa um modelo de 

mulher que vivia fora de si mesma em função dos outros, da ordem familiar e das 

exigências sociais, por isso aceita sublimar sua vida em função do pai e da irmã.  

Nota-se em “Suzana” a tradução de uma nova sociabilidade que se caracteriza 

pelo exercício da individuação das pessoas, marca do mundo burguês. A 

personagem recolhe-se ao quarto, espaço onde expande sua personalidade, seu 

refúgio pessoal, onde podia chorar, e, após a partida do namorado, tentar alijá-lo do 

coração e fazer seguir sua vida. 

Dois anos após, o pai de Suzana perde o emprego público, conquistado graças 

a apoio político. Por imperativo de subsistência, ela, em função da débâcle do pai, 

passa a vender suas pinturas. A princípio, o pai opõe-se ao trabalho da filha, por 

orgulho de classe, pois a inatividade econômica era um privilégio das mulheres de 

sua condição; o trabalho da filha indica a completa perda da posição social. Ainda 

assim, será o dinheiro conseguido com a venda dos quadros e das pequenas 

costuras que pagará os remédios do pai e o médico até sua morte, quando Suzana 

– em completa orfandade – se torna a única responsável pelo sustento da irmã bem 

mais moça que ela.   

Até então, Suzana não saía do círculo estreito à sua volta, com raras visitas a 

amigos, apenas em dias de festas religiosas e cívicas l  confinamento necessário à 

sua classe e indicativo da autoridade moral da jovem l; a partir daí, passa a circular 

pela rua até encontrar um trabalho remunerado como qualquer outra moça 

empobrecida. É através da função de preceptora das meninas da casa em que 

passa a trabalhar, e, posteriormente, também do filho mais velho até que ele fosse 

estudar no internato, que a autora sugere que o conhecimento, adquirido pela 

protagonista com uma jovem que havia estudado na Corte, vai lhe dar a 

sobrevivência. 

 A perda econômica permite que ela passe a freqüentar a rua; o rebaixamento 

social dá a ela o salvo-conduto para poder circular mais amiúde, podendo ir ao 
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convento, sozinha, visitar a irmã, lá deixada para ser cuidada pelas freiras, como era 

comum às meninas órfãs, com poucos recursos. 

Há de se considerar ainda que, no caso específico de narrativa de mulheres, a 

julgar pelas inúmeras referências destacadas na produção literária da autora, os 

espaços geográficos possíveis de serem ocupados pela mulher da classe social a 

que ela pertencia eram poucos, afinal: “É sabido que as senhoras não saíam à rua 

sem a companhia de um homem.”151. Aquelas que fugiam a esse padrão eram 

motivo de rechaço social; as viúvas e as solteiras, para que tivessem acesso às 

ruas, necessitavam usar um traje especial, as caponas, para que fossem 

respeitadas, o que não as impedia de ser motivo de zombaria dos jovens. De todo 

modo, as mulheres de sua classe não andavam a pé, iam em “cadeiras”, conduzidas 

por escravos de ganho e somente durante o dia; à noite, continuavam a precisar do 

acompanhamento de um homem.    

Como proteção social, Suzana passa a viver na casa da família do Sr. 

Gonçalves e D. Amália para educar as duas meninas, Georgina e Albertina, além de 

Clóvis. Havia ainda dois outros filhos do casal: o mais velho, Augusto, e a pequena 

Lili. Diferentemente do pai, que não conseguia aceitar o fato de a filha trabalhar, 

Suzana parece entender como a mãe, que dizia sobre a mulher que trabalhava: 

“Como isto é belo! disse D. Cristina, quanto eu sinto não ter tido educação que me 

permitisse fazer outro tanto!”152. Este consentimento da mãe e sua ousadia para a 

época, ao aceitar a possibilidade de a mulher trabalhar, é uma espécie de apoio 

para o futuro de sua filha. 

As moças pobres (matriz da classe média) ou empobrecidas vão ter que 

trabalhar como costureiras, professoras (dando aulas particulares para meninas) ou 

então preceptoras, como é o caso de Suzana que toma para si a responsabilidade 

pela instrução e educação doméstica e social das meninas, visto que ela vai morar 

com a família. Esta nova moradia já está localizada na área nobre da cidade na 

época: a Vitória, lócus de status e elegância.  

No fim do século com a chegada dos ingleses modifica-se o traçado urbanístico 

do modelo português para o inglês – o espaço segue o “rastro das praias, modelo 

arquitetônico das casas com muros, jardins na frente e dos lados, portões de ferro – 

paradigma inglês”: 

                                            
151 BITTENCOURT, 1992, p.105. v. 2. 
152 BITTENCOURT, [191?], p. 29. 
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A preocupação higiênica e a busca de ares mais salubres, naqueles tempos 
tão açodados pela presença constante de epidemias que atingiam mais 
duramente os bairros mais antigos e mais densamente povoados, foram 
seguramente motivos importantes para esse movimento de redistribuição 
espacial da população de Salvador. Os comerciantes estrangeiros que 
começam a afluir à cidade após a abertura dos portos e que vão se instalar 
em chácaras construídas na região da Vitória devem também ter se 
constituído um forte exemplo para as elites locais: afinal, a busca de 
mimetismo com tudo que fosse europeu era peça importante no cenário 
ideológico das elites desde as décadas iniciais do século XIX, momento em 
que se rompe o estatuto colonial e se busca construir os paradigmas para 
uma “nova” sociedade, que se pretendia afinada pelo diapasão 
internacional.153    
 
 

O mundo do trabalho possível a Suzana não deixa de ser aquele cabível à 

mulher: se não é mãe, é solteira (ou solteirona, para usar a expressão da época) e 

só poderia ser professora, mestra. No papel de educadora, ela cumpre a função de 

ajudar na educação dos filhos do casal, fornecendo às meninas aulas de música, 

desenho, línguas e pequenas costuras; ao menino, aulas de gramática; e, ao lado da 

mãe das crianças, oferece-lhes ainda ensinamento moral e cristão, o que a faz 

tornar-se uma pessoa bem quista pela família. Assim, ela assume uma carreira 

profissional conciliatória com o seu sexo e contribui na edificação dos futuros 

cidadãos. Com esta ocupação, Suzana acaba por sair de uma casa para outra, mas, 

apesar de ser uma trabalhadora assalariada, que consegue sustentar a si e à irmã, 

tornando-se ambas protegidas do seu patrão, por isso o compromisso moral exigido 

a elas, manifestado pela mestra nos diálogos com os pupilos ou em conversas com 

a mãe dos meninos. Ela atua com carinho e rigor junto às crianças, ensina, educa, 

catequiza, mas não deixa de ser enérgica e severa quando necessário.   

Nessa casa, após quatro anos, ela sente necessidade de sair para poder cuidar 

da irmã que adoece no convento. Nota-se no romance uma crítica marcante à 

clausura das mulheres, o que gera doença e morte, numa clara referência à 

intervenção médica no espaço da casa154 e à defesa dos ideais higienistas como um 

convite para a adoção de novos hábitos familiares tais como saídas ao ar livre e 

mesmo idas à praia para passeios. Esse dado exemplifica o fato de que se, por um 

lado, as mulheres se restringem ao lar; por outro, não deixam de sofrer a 

interferência dos saberes científicos da época. Na substituição do padre pelo 

                                            
153 GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras, Escravismo e cidade: notas sobre a ocupação da periferia de 
Salvador no século XIX, 1990, apud MAGALHÃES, 2003, p. 122.  
154 O tio, que teve forte influência na formação de leitora de Anna Ribeiro, e o marido dela eram médicos. Na 
narrativa a autora situa a doença da irmã de Suzana, que vivia enclausurada no Convento, como um exemplo da 
crítica a esse modelo de vida.   
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médico, há uma preocupação destes últimos em ensinar os novos princípios de 

puericultura e os métodos de higiene às mulheres, remodelando os comportamentos 

maternos, mudando os hábitos do passado e, de certa forma, assumindo o poder 

sobre elas. 

Acompanhemos as palavras de Paulo Marins sobre a cidade do Salvador no 

início do século:  

 
 
Nas grandes capitais nordestinas, Salvador e Recife – terceira e quarta 
cidades mais populosas do país em 1900 –, as pressões demográficas 
ocasionadas pelas migrações do agreste e do sertão, assolados pelas secas, 
tendiam a multiplicar as vizinhanças heterogêneas, comuns nas habitações 
justapostas de suas áreas centrais. As elites dirigentes que se alternavam no 
poder procuraram, ao longo das primeiras décadas do século, aparelhar as 
cidades segundo os modelos europeus e cariocas, lutando para evitar a 
perda da projeção nacional que atingia havia décadas a Bahia e 
Pernambuco. Era imprescindível que se livrassem as capitais das precárias 
condições higiênicas a que estavam submetidas, pois estas espantavam as 
possibilidades de incremento nas atividades industriais, afetando também o 
papel desempenhado por Salvador e Recife de intermediadores portuários de 
suas respectivas áreas de abrangência no Nordeste.155  
 
 

Na verdade, no final do século XIX, enquanto o marido termina os estudos, por 

um tempo, Anna Ribeiro torna-se moradora da cidade de Salvador. Nos primeiros 

anos da década de XX, retorna, já na velhice e após a morte do marido, para morar 

no Corredor da Vitória, na casa ao lado da do filho mais velho. Em Longos serões... , 

é visível esse aspecto quando ela recupera a cidade histórica ante o progresso 

visível observado nas novas construções, da transformação da cidade colonial em 

face do projeto de modificação do centro urbano para atender às necessidades da 

vida moderna. A autora, que faz o seu début literário no final do século XIX, enfatiza 

em suas narrativas quase que tão-somente o espaço privado, o cotidiano de suas 

protagonistas no espaço da casa, o poder advindo do único espaço possível a suas 

ocupantes, mulheres baianas de classe alta na passagem para o século XX. 

O veraneio na praia da Barra foi motivado por recomendação médica, aspecto 

concernente às práticas higienistas da época e levado em consideração pelo chefe 

da família, ao constatar que tanto a mulher quanto a irmã de Suzana precisavam dos 

“ares do mar”: 

 
 

                                            
155 MARINS, Paulo César Garcez. “Habitação e vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles 
brasileiras”. In: SEVCENKO, 1998 p. 165.    
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Que bela coisa é uma temporada em um arrabalde, para aqueles que vivem 
constantemente encerrados no centro da cidade, vendo somente ruas e casas e 
apenas entrevendo o céu, como retalhos azuis ou pardos, entre os tetos apinhados 
sem simetria que cobrem os prosaicos e vulgares edifícios que constituem a nossa 
malfadada capital. O sr. Gonçalves havia dito à esposa:  
- Nada de levar livros, músicas, pianos, etc, os meninos vão brincar, correr, 
passear. Tu mesmo só farás o que for imprescindível como dona-de-casa. D. 
Suzana apenas desempenhará as funções de fiscal da meninada.   
D. Amália: -E tu não queres levar alguns livros?        
Sr. Gonçalves: -Não, só quero ler os grandes livros da natureza – o céu, o mar e 
alguns pedaços de terra adjacentes ao povoado, ainda não desfigurados pela mão 
do homem. 
 O programa foi fielmente executado. A Barra, o Rio Vermelho e outras localidades 
suburbanas eram naquele tempo, pela dificuldade [   ]. Não tendo a receber ou 
fazer visitas, não gastavam tempo com apuros de toilete só cuidavam as senhoras 
em repousar das fadigas da vida da cidade e em passear livremente.156 
 
 

A preocupação do Sr. Gonçalves, homem da sociedade urbana, com a saúde 

física da família, relaciona-se com a formação dos futuros cidadãos da ordem 

burguesa; o que diferia do pai da protagonista, proprietário da terra, dos escravos, 

da mulher e dos filhos.  

Apenas após o casamento de Stela, Suzana pôde se permitir um reencontro 

com o amor da mocidade: Henrique, que continuava a amá-la. O pedido de 

casamento recusado por ela na juventude será refeito aos donos da casa em que 

trabalhava e não diretamente a ela, mesmo tendo ela mais de trinta anos e, sendo 

sozinha, o que indica a proteção da família em função do tempo em que viveu junto 

a ela, sete anos, e dos préstimos oferecidos às crianças. A autora defende o modelo 

de amor romântico, entendido como o primeiro amor; entretanto, por ser uma autora 

epigonal, não deixa de apresentar aspectos que feririam a estética romântica como a 

primeira gravidez das irmãs Stela e Suzana e as dificuldades do parto desta última 

em função da idade. 

Ainda que a autora não estabeleça com a cidade o vínculo comum aos 

modernos de 1900 que vivenciam a cidade, ela observa as mudanças na esfera 

privada dos conselhos médicos e a sua repercussão na topografia da cidade: “a 

Barra e o Rio Vermelho e outras localidades suburbanas”, onde as mulheres se 

encontravam de férias com as crianças. Tais localidades eram consideradas fora da 

cidade, por isso não exigiam delas cuidados com a toalete. Naqueles períodos, para 

suas protagonistas, a cidade não existe, elas estão aquém dela, há inclusive uma 

certa nostalgia diante da perda dos seus lugares afetivos. Os dramas apresentados 

                                            
156 BITTENCOURT, [191?],  p.121-122.   
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nas narrativas estão a rigor à margem da cidade, isto é, acontecem dentro das casas 

e a cidade não é mapeada, nem adquire maior visibibilidade no contexto da obra, 

visto que o interesse é sobre a situação das mulheres na “arena doméstica”.   

A passagem das mulheres da casa grande para o sobrado delineia poucas 

alterações no seu cotidiano, como as registradas no romance, isto porque a 

mudança para a cidade trouxe consigo o ideário da estrutura patriarcal apenas 

incorporado ao mundo citadino: as mulheres, como Suzana, continuaram a ser 

submetidas ao império da razão falocêntrica, daí que a retomada singular do 

universo da adolescente Anna na protagonista do romance continuasse a ser atual 

no período em que a autora escrevia a narrativa. As possibilidades de alteração 

dessa ordem só acontecem em famílias como a de Gonçalves, que vêm do Sul do 

país, trazendo novos ventos para a composição urbana e permitindo a incorporação 

de hábitos como o da escolha pelas mulheres dos seus pretendentes e tendo 

inclusive a possibilidade de escolhê-los mediante os encontros em sociedade e os 

passeios já permitidos.  
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CAPÍTULO TERCEIRO 

A RUA VISTA DA CASA 
 

E assim se faz a História! Por isso disse com razão alguém: 
“Nada há mais mentiroso do que a História.” 

Anna Ribeiro, Longos serões do campo. 
 
 

 

     a produção édita e inédita de Anna Ribeiro, “O anjo do perdão” (1883), 

Letícia (1908) e “Suzana” (escrito em torno da década de 10, do século XX), verifica-

se que há o registro do processo de opulência e de declínio do ciclo da cana-de-

açúcar na Bahia, intercalado à história de Clara, Letícia e Suzana, as protagonistas, 

todas elas filhas de senhores de engenho, tal como a própria autora originária de 

família rural e proprietária de terras, característica que estará presente como marco 

na composição dessas narrativas.  

Ao estabelecer a fixação topográfica do lugar, a pintura estática do Recôncavo 

com seus tipos sociais e seus costumes diversos dos padrões da cidade, a autora 

apresenta aspectos que denotam o traço regionalista comum à narrativa baiana, que 

todos os movimentos literários fixarão em maior ou menor grau, e “a contribuição 

sociológica”, como registra Adonias Filho1, a ser perseguida por autores do século 

XX, como Jorge Amado e Herberto Salles. 

Ela vai delineando também o modo de vida das mulheres, seu papel nas 

mudanças das regras dos jogos econômicos e sua melhor capacidade de adaptação 

às circunstâncias através do estudo, uma vez que seus pais, antigos senhores de 

engenho, são incapazes de refazer a vida sem o padrão econômico de antes. Os 

mecanismos de apresentação dessas personagens estarão, nos romances da 

                                            
1 O regionalismo é um traço comum à narrativa baiana tido por Adonias Filho como um aspecto a que todos os 
movimentos literários irão, em maior ou menor grau, fixar-se e, ainda segundo o crítico e romancista — ele 
mesmo um representante, na literatura modernista, dessa temática —, fora iniciado por Rosendo Muniz Barreto 
(sendo Favos e Travos seu único romance, de 1872, uma vez que era notavelmente poeta) e Xavier Marques 
(que inicia carreira literária em 1884, com Temas e variações – poesia, e mais tarde, no romance, em 1888). 

D 
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autora, legitimamente articulados à representação dos acontecimentos históricos e 

do modo de vida do Recôncavo. Como se vê em “O anjo do perdão”2 de que 

passaremos a tratar neste capítulo. 

A perspectiva desse folhetim é a do momento de opulência da vida no campo, 

com os encontros de vizinhos e festas animadas. A família descrita (composta por 

Cláudio, sua filha Clara, Camila – a madrasta –, e Marcos, filho do casal, é dona de 

uma vasta extensão de terra fértil onde havia, a oeste, “nos vastos tabuleiros, 

denominados sertão, a fábrica de açúcar ou Engenho”3. Além dessa morada no 

campo, a família, como soía acontecer com as famílias da aristocracia baiana da 

época, tinha sua morada na cidade, normalmente uma casa assobradada no 

Pelourinho onde dividiam parte do tempo, em particular para garantir o controle do 

comércio de exportação do açúcar para a Europa.  

A incursão no folhetim se caracteriza pelo resgate, através de uma narrativa 

cuja ação se inicia em 1832, no Recôncavo baiano, de uma época que ainda se 

caracterizava por uma maior riqueza, portanto, em um período em que a crise dos 

engenhos de cana-de-açúcar ainda não se fazia sentir com todo rigor. Nesse 

período, já se adivinhava o fim da era de apogeu do ciclo da cana-de-açúcar, com a 

perda da hegemonia de Capital em 1808, que iria gerar o declínio do poder político 

da Bahia em benefício do Rio de Janeiro, associado à emergência do pensamento 

liberal capitalista e à entrada das máquinas e da produção em série.  

Normalmente localizada próxima a um riacho, a casa grande dos engenhos ou 

da fazenda era composta da casa de morada da família, rodeada por varandas de 

onde podiam ser vistos os que chegavam e nas quais se recebiam os visitantes de 

passagem em busca de pouso, com a frente para a estrada, e de onde partiam as 

escadas para a entrada na sala de visitas, um pomar aos fundos, e, à parte, a casa-

senzala, ocupada pelos escravos. 

No romance analisado, a descrição da casa grande avarandada do engenho 

que ocupa a parte central da propriedade inclui o registro do pomar e do jardim, que 

ficam à esquerda da área cercada. Ao lado das rosas brancas, “símbolo de pureza e 

                                            
2 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. O anjo do perdão. Diário de Notícias da Bahia. Salvador, 2 jan. 1883. 
O primeiro capítulo do folhetim é publicado em 1883, embora alguns registrem como iniciado em 1884. Embora 
tenhamos tido acesso a esses jornais, que se encontravam em 1997, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, 
devido à impossibilidade de trabalharmos com eles, já em avançado estado de decomposição, optamos pela 
cópia datilografada presente no arquivo de Anna Ribeiro, na Biblioteca Clemente Mariani. Todas as citações do 
texto obedeceram a essa cópia. Como ela não foi feita por um especialista em manuscritos, apresenta vários 
problemas que foram indicados por colchetes.                     
3 BITTENCOURT, 1883, p. 1. (exemplar digitado).   
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inocência”, são encontradas as duas moças que compõem a trama: Clara e Júlia, 

apresentadas pela narradora com as seguintes palavras: 

 

 
O que mais atraía a vista naquele jardim, era que entre as ondas de 
verdura e as vistosas corolas das flores, viam-se como disse o grande 
poeta português –  
“as cores... 
De que se vestem as humanas rosas 
Formando-se por arte mais formosas.” 4  
 
 

As suas vestes de cassa bordada branca e seu comportamento de recolher 

flores para fazer ramalhetes, bem como suas conversas joviais sobre pretendentes, 

revelam suas formosuras e o recolhimento e timidez necessários. Essas virtudes, tal 

como entendidas pela autora, exercidas na chegada de visitantes homens, indicam a 

aceitação do código social da época, no que tange ao comportamento exigido às 

moças casadoiras que viviam no campo. 

É de se notar que, se o folhetim iniciador deste ciclo diverge do primeiro de 

temática religiosa quanto à proposta de centrar-se em acontecimentos locais, não 

deixa de estar a ele associado no que diz respeito à representação da mulher, como 

pode ser notado no prólogo ao primeiro romance: “A generosidade da abnegação, a 

sublimidade do sacrifício, é que podem divinizar a mulher sobre a terra. Só então é 

que lhe compete o epíteto de anjo que se tem tanto prodigalizado às pobres filhas de 

Eva”.5  

A referência às “pobres filhas de Eva” retoma uma oração católica e é um modo 

de demarcar a perda do paraíso, como se a repetição desta prece lembrasse à 

mulher a necessidade de que ela precisava de um controle. O mito do marianismo, 

retomado pela Igreja no século XIX, reforça a idéia de controle da mulher. Nota-se a 

personificação desse epíteto não só no título da sua segunda obra como na 

descrição da personagem Clara, protagonista da narrativa que vai assumir a 

descrição acima: generosidade, capacidade de renúncia a seus desejos em nome 

do outro; a ida para o convento simboliza com exatidão essa idéia, e, principalmente, 

a excessiva bondade cristã, aprendida nos seus dias de vida freirática, que a faz 

perdoar todos os seus algozes. 

                                            
4 BITTENCOURT, AP, p. 4. O poeta português a que se refere a autora é Camões, concretamente ao canto IX, 
estrofe 68 de Os lusíadas. Cf. CAMÕES, Luís Vaz de. Os lusíadas. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 1993. p. 255.     
5 BITTENCOURT, Anna. A filha de Jephte; romance tirado da Escritura Sagrada. Salvador: Tipografia À  Rua da 
Alfândega, 1882.  p. X.  
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O registro do espaço físico pela escritora é paradisíaco, inclusive com a 

lembrança da descoberta do Brasil por Cabral, dentro do nativismo encomiástico que 

marcara a trajetória da literatura baiana desde o Seiscentos, como se vê abaixo: 

 
 
Ao poente, estendiam-se as capoeiras ou terras cobertas de arbustos e 
árvores de altura mediana, mostrando que a mão do homem por ali já havia 
passado; e os terrenos baixos e quebradas, onde o malmequer que cobria 
o solo com suas folhas de um verde carregado, e flores amarelas 
simulando uma alcatifa semeada de estrelas de ouro, confirmava a 
fertilidade do terreno, próprio à cultura do rico vegetal que forma o principal 
produto da bela província primogênita de Cabral, e por tantos títulos uma 
das mais consideradas deste vasto império6.     
 
 

A representação da natureza como espaço paradisíaco não deixa de ser um 

elemento típico do cenário romântico, com a “fruição voluptuosa da paisagem” na 

feliz expressão de Benedito Nunes7. Nesse cenário exuberante, em que a autora 

inventaria os traços da “cor local” do país, seguindo não só os parâmetros do 

historiador francês Ferdinand Denis incorporado pelos românticos brasileiros, mas 

também dos escritos de Frei Vicente do Salvador e do dono de engenho Botelho de 

Oliveira, como: as grossas estacas da baraúna; as capoeiras cultivadas; toda a 

extensão de canaviais como “um oceano de verdura”, em que é destacada a 

fertilidade da terra e a abundante safra pela qualidade das canas; as matas virgens 

de árvores seculares e copas tão altas que alcançam as nuvens; o pomar, com 

“árvores frutíferas indígenas e estrangeiras” e o jardim com grande variedade de 

flores transplantadas da Europa, uma vez que a flora brasileira era desprezada8. 

Mas o cenário não estaria completo se não fosse apresentada a fauna brasileira, e 

nas copas das árvores frondosas, no “declinar da tarde, o sabiá – o mavioso rouxinol 

americano, fazia ouvir as notas brilhantes do seu harmonioso cantar”9.  

A descrição, que em muito ressoa o Alencar de O Guarani, prossegue 

oferecendo ao leitor a casa de engenho, palco onde serão travados os desencontros 

e conflitos narrados pela autora, que não deixa de lado uma visão teatral da 

                                            
6BITTENCOURT, 1883,  p. 3. 
7 Cf. NUNES, Benedito. A visão romântica. In: GUINSBURG, J. (Org.) O Romantismo. 3. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1993. p. 68-9. 
8 A presença da jardinagem como arte do cultivo das flores e sinônimo de status e da vida burguesa é uma 
particularidade no Brasil no século XIX, já que até então dominavam os pomares, como será tratado nos demais 
romances da autora. Por outro lado, os jardins serão trazidos pelo modelo inglês de vida citadina, enquanto no 
Rio de Janeiro serão construídos pelos franceses, o que talvez justifique a opção pela flora estrangeira: o 
desconhecimento de como cultivar as flores nativas.  
9 Os trechos em aspas foram retirados do capítulo I de O anjo do perdão, op. cit.,  p. 1-7. 
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composição do enredo, familiarizada que era com esse tipo de narrativa de origem 

francesa. A casa e seu dono aparecem concebidos assim: 

 

 
O pacífico senhor desta propriedade, ao invés dos turbulentos barões da 
Idade Média, não precisava de outros baluartes para defender-se de seus 
vizinhos, tão pacíficos como ele, mas que eram outros tantos reis 
pequenos em seus territórios. 
A casa do proprietário, ou Senhor de engenho, era edificada no centro 
desse recinto de uma eminência, donde se gozava de um ponto de vista 
admirável. (...)  
Em frente à casa, na raiz do outeiro, em cujo cimo ela era edificada, 
desdobrava-se em forma de semi-círculo uma aléia de coqueiros, que 
elevavam a grande altura suas copas soberbas, e pareciam formar a 
guarda de honra da florescente propriedade onde ostentava sua plácida 
soberania a principal lavoura desta rica província. 10 
 

 

Como Alencar, que projetou o nascimento do país em um código de honra 

medieval a partir de D. Antonio de Mariz, Anna Ribeiro recupera esses valores no 

seu folhetim, entretanto não como marcas incorporadas ao caráter do proprietário 

das terras, mas apenas como característica física do espaço. Conquanto Cláudio, 

assim como o nobre português, D. Antônio de Mariz, represente o patriarcalismo da 

incipiente sociedade brasileira, ele não chega a encarnar os valores de retidão, 

honra e, principalmente, de lealdade que caracterizam aquele. Seu caráter de 

senhor não passa de um signo pertencente à esfera do poder econômico, como será 

possível observar no decorrer do romance. A metáfora dos coqueiros a comporem a 

“guarda de honra” da propriedade é significativa na medida em que o tema do 

romance é a honra feminina. 

Da varanda da casa grande do engenho, para onde se dirigiram Clara e Júlia, 

ao ouvir o tropel dos cavalos, se avistam os rapazes que chegam para a festa da 

colheita da cana, em busca de descanso da vida estudantil. Eles são recebidos na 

varanda pela dona da casa, Camila, madrasta de Clara, e encaminhados para as 

áreas contíguas à casa. Não lhes é permitido ocupar o mesmo espaço que a família 

ocupa, como modo de preservar a “honra“ da família, muito embora nela sejam 

recebidos para as refeições.   

Neste romance, há o registro da vida agrária com suas festas animadas, a 

fartura das refeições, as cavalhadas, suas missas para benzer o engenho antes da 

                                            
10BITTENCOURT, 1883, p. 1-2.   
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realização da moagem das canas que, segundo a tradição, eram entregues pelo 

administrador às moças para que elas as lançassem às moendas:  

 
 
Clara, como dona do engenho, deveria fazê-lo em primeiro lugar. 
Ouviu-se o estalido dos manguais, e os cavalos partiram a correr no círculo 
limitado pelas almanjarras, animados no repetido e fastidioso giro pela voz 
sonora dos tangedores, que entoavam as suas rudes canções, 
acompanhadas pelo bater dos cabos dos manguais nas almanjarras.11 
 
 

O trecho ainda reflete o vigor do ciclo econômico da cana na primeira metade 

do século XIX. Antônio Risério, analisando a formação histórica da cidade da Bahia, 

elucida esse período e a importância dos engenhos nesse processo:  

 
 
[...] os engenhos desempenharam o papel de desbravar brenhas e fixar 
gente, promovendo o domínio territorial efetivo da região. Para isso, muito 
contribuiu o fato de o engenho não ser somente uma unidade econômica 
produtiva, mas, mais que isso, uma unidade cultural, colonizadora, formada 
pela fábrica, a casa-grande, a capela e a senzala. Ao se implantar num 
determinado ponto do Recôncavo, fosse perto do mar ou em borda de rio, 
ele imediatamente magnetizava o espaço à sua volta, e assim, no rastro de 
sua expansão, iam surgindo, paulatinamente, vilas e paróquias. [...] O 
começo da safra, aliás, era marcado ritualmente. Em inícios do mês de 
agosto, os engenhos já se achavam em ponto de bala, prontos para entrar 
em ação. O senhor convocava os seus trabalhadores e recebia indivíduos 
livres que moravam nas vizinhanças. Era então que vinha o padre celebrar 
a missa, abençoar o engenho, aspergir água benta sobre a maquinária. 
Caldeiras, escravos, carros-de-boi especialmente coloridos para a ocasião, 
tudo era abençoado. Feitos os pedidos e promessas, era a hora do 
banquete na casa-grande. Mesa e sobremesa fartas. Garapas de baixo 
teor alcoólico iam para os escravos. E, em seguida ao rito e à comilança, o 
trabalho – sob o olhar e o açoite do feitor. Trabalho duro. Duríssimo. Para 
os escravos, é claro.12  
 
 

Em um exemplo da separação dos sexos, os comportamentos e espaços 

determinados a cada um são descritos na festa da moagem da cana. No jantar 

festivo, após a botada do engenho e as cavalhadas, de que tomaram parte os 

jovens, tendo como vencedor Américo pela destreza com o cavalo, encontra-se o 

registro do luxo e da opulência da vida no campo daqueles dias. A ostentação da 

riqueza presente na baixela de prata e na porcelana chinesa, chamada de luxo 

asiático, decorre, segundo a narradora, da forma como os portugueses tentavam 

sufocar a saudade da pátria e da família deixada em Portugal.    

                                            
11 BITTENCOURT, 1883,  p. 61. 
12 Cf. RISÉRIO, Antônio. Uma história da cidade da Bahia. Rio de Janeiro: Versal, 2004. p. 114-5.  
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O registro do trabalho escravo e das relações senhoriais de trabalho não deixa 

de ser representado na narrativa, demarcando que, em meio àquele cenário de 

beleza estonteante e de riqueza agrícola e de pastagem de gado, havia a presença 

do escravo que tornava aquilo tudo possível:  

 
 
Dali [da casa do proprietário] partia um largo trilho semelhante a serpente 
alvacenta que se estendia até o Engenho, edifício irregular e de mau gosto, 
mas que prendia a atenção pela boa qualidade das canas que enchiam os 
grandes picadeiros, prometendo uma abundante safra pela atividade que 
reinava em seu interior. 
Viam-se os escravos movendo-se em todas as direções, obedecendo à 
rígida voz do administrador, que preparava o Engenho para a moagem. 
Aqueles pobres filhos de África, com seus rostos de ébano, vestidos de 
grosseira roupa de algodão fabricado no país, moviam-se quais máquinas 
vivas ao impulso do terror, mostrando em seus semblantes embrutecidos, 
quanto lhes era indiferente o resultado de seus esforços, porque sabiam 
que não iria melhorar-lhes a triste sorte.13    
 
 

Mas esse processo braçal, ainda que registrado como um momento de 

encontro entre as famílias vizinhas e de diversão, conforme descrito acima, começa 

a se modificar com a chegada das máquinas inglesas, vistas por alguns proprietários 

como vantajosas pela rapidez da moagem, que impedia a perda das canas ao 

relento no campo; para outros, no entanto, aparece como uma ameaça: 

 
 
Pois quanto a mim, tornou o lavrador que era sectário acérrimo das idéias 
antigas, não quero nem vê-las! Com toda essa geringonça de ferrinhos, os 
ingleses não fazem mais do que roubar o nosso dinheiro. De que nos serve 
moer mais depressa, se além do dinheiro fabuloso que custam as 
máquinas, todos os dias são consertos e mais consertos, empates, dinheiro 
para maquinistas, e no fim de contas vai-se a safra em despesas?14 

 
 

A discussão prossegue com um dos debatedores lembrando que a recusa às 

máquinas não pode ser por muito tempo, uma vez que a Inglaterra pode impedir o 

tráfico de escravos e a lavoura não terá braços para o trabalho. A crítica ao controle 

dos ingleses na economia do Brasil é feita com muito rigor, e os fazendeiros não 

admitem que, tendo conseguido se libertar de Portugal, devam agora se submeter 

aos interesses de outros povos. 

 

Um dos fazendeiros lembra, então, que o maior problema não advém dos 
ingleses, mas é provocado porque (...) O Brasil é governado por homens 
que ignoram as verdadeiras necessidades dele. Quem são os deputados? 

                                            
13 BITTENCOURT, 1883, p. 1-2. 
14 id. Ibid. p. 73-4. 
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Homens criados nas cidades, que nunca viram engenhos, e que quando se 
metem a falar sobre lavoura, não fazem mais do que dizer asneiras. Esses 
políticos só servem para fazer tratados com os estrangeiros, concordando 
com tudo que eles querem, sem verem que só pretendem roubar as 
riquezas do Brasil.15 
 
 

A discussão sobre a situação corresponde à primeira parte do romance; após 

apresentar esse cenário, a autora vai dar continuidade à narrativa, demonstrando a 

decadência do Engenho, por força da má administração do fazendeiro e da ambição 

de sua segunda mulher.  

A transferência da família para a cidade, para a Capital da Bahia, leva a ação 

para outro espaço, e a lavoura não mais será tratada, uma vez que o pai de Clara 

permanece com as atividades ligadas ao comércio e, aos poucos, a família vai 

perdendo os seus bens. Tal como afirma Kátia Mattoso, o período de 1822 a 1845 é 

marcado pela depressão na economia baiana – a narrativa inicia-se em 1832 –; a 

crise na agricultura vai ser amenizada com a transferência do capital para atividades 

ligadas ao comércio, como faz o pai da protagonista.  

Após o jantar, os homens foram convidados por Cláudio para ocuparem a 

varanda, enquanto as mulheres foram convidadas por sua mulher para ocuparem os 

“aposentos internos da casa, onde estavam mais a seu gosto e liberdade”. Esses 

espaços da casa, escolhidos para que homens e mulheres ocupem, traduzem o 

universo patriarcal da época: ambiente externo para homens; interno, para mulheres. 

Em cada um deles, as conversações eram alegres e de teor diverso: os 

homens tratavam de política, das mudanças econômicas; as mulheres contavam das 

cavalhadas, dos pretendentes.  

Após o descanso, os dois grupos reencontram-se para animar a noite com 

jogos, danças e cantorias. As mulheres mais velhas aproveitam para recriminar o 

comportamento das mais jovens nas danças, considerando que as moças da cidade 

são muito namoradeiras, dadas a encontros com namorados, enquanto o ideal 

consistia em casamentos endogâmicos, não por amor, e sim, contratados e 

negociados pelas famílias. A discussão entre as mulheres denota as mudanças dos 

costumes, em que pese o fato de as mulheres serem devidamente questionadas 

pelos pretendentes quanto ao pedido da mão em casamento, elas já podiam opinar 

                                            
15 id. Ibid., 1883, p. 74-5. 
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e até conhecer os candidatos antes do pedido formal ao pai, que daria o 

consentimento final. 

Isso, aliás, foi o que aconteceu entre Clara e Américo. Após trocas de olhares 

furtivos, pequenos gestos de carinho, como a entrega da argola conquistada e 

elogios à moça, eles têm um encontro casual na manhã do dia seguinte à festa, em 

que ambos foram em busca de ar fresco após uma noite mal dormida, meditando 

sobre seus sentimentos. Separados por uma cerca, eles conversam sozinhos por 

uma única vez, quando Américo lhe entrega uma carta em que declara seu amor e 

solicita ter seu consentimento para poder pedi-la em casamento ao seu pai. 

Para impedir esse casamento, Camila arma uma cilada contra Clara. Coloca-a 

à noite sozinha e permite a entrada de um homem pela janela, furtivamente, na sala 

de jantar da casa, de modo a aparentar um encontro secreto, para quem visse a 

cena de longe, como fez Américo. Como a chave da casa era guardada no quarto da 

madrasta, e tencionando poder socorrer sua ama Lúcia, mãe de Francisco, Clara 

acede a recebê-lo na intimidade do lar e, por isso, tem a sua honra posta em dúvida.   

O plano objetivava impedir que a herança de Clara fosse dividida com o dote do 

possível casamento dela com Américo, e assim ficasse uma fortuna maior para seu 

irmão Marcos, filho das segundas núpcias do seu pai. A forma encontrada por 

Camila para limpar a honra da família foi incentivar Cláudio, o pai, a obrigar a filha a 

professar os votos religiosos, indo para o convento.  

O tema da honra feminina está presente em muitos dos romances oitocentistas, 

como em Lucíola, em que a perda da virgindade leva Lúcia à prostituição, ou no 

medo de Pereira pela perda da honra da filha, enquanto vivesse com ele, em 

Inocência, romance de Visconde de Taunay. Há uma frase singular de Cláudio – ao 

saber que sua mulher tivera uma filha – que resume essa preocupação com as filhas 

mulheres: “as filhas só servem de empobrecer as casas e dar trabalho aos pais”16. 

Pode-se afirmar, com Rita Terezinha Schmidt, que havia uma cumplicidade entre 

narrativa romanesca e ideologia patriarcal com o escopo de manter as mulheres em 

“minoridade moral e social”17.  

Como em um folhetim tradicional, neste encontra-se o grande tema da 

vingança, associada à redenção, à caridade, à coragem, à traição, enfim, todos os 

                                            
16 BITTENCOURT, 1883, p. 23.  
17 Cf. SCHMIDT, Rita Terezinha. Da exclusão, da imitação e da transgressão: o caso do romance Celeste, de 
Maria Benedita Bormann. In: PETERSON, Michel. As armas do texto: a literatura e a resistência da literatura. 
Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2000. p. 75.     
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grandes sentimentos que compunham o folhetim tradicional e movimentavam a ação 

romanesca18. Nele há ainda a célebre carta, artifício de intriga, como a carta 

anônima enviada a Américo acusando Clara de manter encontros noturnos furtivos 

com o caixeiro; ou a do personagem principal à heroína, que é interceptada, dentre 

outras.  

Além dessa descrição do espaço visível, há espaços da casa não visitados 

pelos hóspedes pela função que ocupam: os calabouços. Um era o quarto de 

torturas para onde eram levados os escravos para o açoite, e onde foi aprisionado 

Francisco, já tratado anteriormente; o outro era um alçapão para onde Lúcia, a 

antiga ama, é mandada após a tentativa de matar Cláudio com uma foice, em um 

acesso de fúria ao descobrir que o filho seria assassinado.  

Localizado na cozinha, do alçapão descia-se a um quarto, precedido por uma 

escada úmida, com frouxa luz da claridade, onde reinavam as trevas profundas, 

segundo a narradora. A escada representa a descida do diurno para o noturno. O 

calabouço que fica abaixo da cozinha, “espaço de mulher”, é o próprio local das 

mudanças, simbolizaria a transformação que passa a acontecer na casa de Clara, e 

em especial, nela mesma. A escolha do porão como lugar para prender Lúcia 

simboliza “a idéia de irracionalidade, obscuridade, morte, medo, mistério” 19, como 

aponta Bachelard. O porão é também o local da “loucura enterrada, drama 

emparedado, o lado oculto e sinistro”20. Se tomarmos a etimologia do nome Lúcia, 

emparentado com o de Lúcifer, o “que faz a luz”, veremos que Lúcia seria “aquela 

que traz a luz". Assim, nota-se, por um lado, a contradição entre a luz presente no 

nome, que representa as atitudes de bondade e retidão de Lúcia, a “guardiã de 

Clara” (a associação entre Lúcia/luz e Clara não pode deixar de ser registrada), a 

que a amamentou e a acarinhou após a morte da mãe; por outro, a queda 

simbolizada pelo enclausuramento na escuridão do porão, sob a cozinha. Enquanto 

Lúcia se comportou como a ex-escrava que cumpriu os papéis de ama de leite e 

mucama, ela foi mantida na casa, porém, quando se revolta com a ordem 

escravocrata, é tomada como enlouquecida, devendo ser retirada do convívio com 

as outras escravas e sua rebeldia contida. Mas é essa revolta que guiará os passos 

de Francisco. 

                                            
18 MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 170. 
19

Apud  DIMAS, Antonio. Espaço e romance. 2. ed. São Paulo: Ática, 1987. p. 45.    
20 Idem, ibid. p. 45. 
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Nesta “sinistra prisão”, morre Lúcia, esquecida presa por três dias sem água 

nem comida; deixaram-lhe comida, mas se esqueceram de libertar seus braços. O 

corpo foi encontrado pela artífice do plano quando objetivava libertá-la. 

A escolha por esses espaços, que se localizam abaixo do nível da casa 

indicam, em uma topoanálise, o processo de decadência moral que se dá na casa 

grande e que será o motivo da sua destruição.   

Recolhida ao quarto, Clara considera-o “seu cárcere; o calvário de seu 

martírio”, uma vez que, após esses acontecimentos e sem direito a se defender 

acaba se trancando, enquanto aguarda o retorno à cidade e a ida para o convento. A 

forma habitual de se excluir da sociedade a mulher era destiná-la ao convento para 

tomar o hábito, mesmo que fosse contra a vontade da jovem. Este costume vinha 

desde o século XVI. É freqüente essa temática na produção ficcional de Anna 

Ribeiro e parece, ao mesmo tempo, querer denunciar esta prática, aconselhando a 

mulher a tomar instrução para viver independente, caso não se casasse. Após cerca 

de um ano de vida no convento, Clara encontra-se em um estado de saúde precário: 

 
 
O hábito negro fazia sobressair a marmórea brancura do seu rosto 
sem sombras de carmim, que se confundia com a branca touca que o 
moldurara, círculos arroxeados lhe ensombravam as pálpebras; os 
lábios desbotados e secos denunciavam as macerações e as vigílias 
que arruinam a saúde, e encurtam a vida; contudo a serenidade de 
seu olhar denotava a tranqüilidade de uma consciência calma no 
desempenho de seus deveres; ela era ainda formosa, mas a sua 
formosura tinha a triste severidade produzida pelo infortúnio nas 
almas de elevada têmpera.21 
 
 

Por isso, Clara é encaminhada ao engenho de Boa Vista, onde melhora de 

saúde. Entretanto, mesmo após a melhora, quando poderia regressar à casa 

paterna, já que não havia tomado os votos, decide retornar para viver com as freiras. 

Essa opção era permitida na sociedade da época: uma jovem rica e sozinha, para 

salvaguardar-se de um comprometimento da sua honra, poderia morar em 

conventos. Clara, diante do sofrimento provocado por aqueles que deveriam estar com 

ela (amigos e parentes, e ainda o primeiro amor), reage se alheando do mundo. 

Essa situação descrita poderia ser tomada como uma característica do Romantismo 

– a do afastamento da sociedade motivado pelo desencantamento diante da vida 

social e uma espécie de reprovação do mundo de que tinha sido vítima – entretanto 

                                            
21BITTENCOURT, 1883, p. 238.  
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o que a escritura de Anna Ribeiro, como a de outras escritoras do mesmo período, 

nos legou foi o registro de denúncia de uma cultura centrada no masculino em que 

qualquer ameaça de desequilibrar esse código vigente seria solucionada com a 

coerção.  

Em um grupo pequeno como a classe dominante, todos saberiam da desonra 

de Clara. Assim, só lhe é dada uma saída, um meio simbólico de manutenção da 

ordem, retirá-la do convívio social, indo para o convento, e, mais tarde, mudar-se 

para a casa de uma tia viúva, fora da cidade, como uma outra estratégia de mantê-la 

afastada. No convento, ela teria condições de viver sem macular a honra da família. 

Voltar a circular na cidade era impossível, seria marginalizada porque não poderia 

casar-se, uma vez que, supostamente, ela não era mais virgem.  

A casa da tia materna, onde Clara fica residindo, após sair do convento, situa-

se em um engenho, na Ilha de Itaparica, o da Boa Vista. Nele, encontramos uma 

descrição topográfica dessa região, seguindo o mesmo topos já presente na 

literatura do período colonial, desde os cronistas quinhentistas, passando pelos 

poetas seiscentistas Botelho de Oliveira e Frei de Santa Maria de Itaparica até os 

poetas oitocentistas, já comprometidos com os valores pós-Independência. O 

romancista Xavier Marques, contemporâneo da autora, comporá o cenário idílico da 

ilha em dois dos seus romances: Jana e Joel (1899), uma novela praeira, tomada 

pelos seus críticos como uma releitura de Paul et Virginie de Bernadin de Saint-

Pierre; e O sargento Pedro; tradições da Independência (1910). 

Nesse engenho, nota-se a marca de harmonia entre a natureza e seus 

moradores:  

 

 
A praia formava uma ligeira curva, em cujo centro era edificada a casa de 
engenho. (...) 
Do engenho partia uma estrada ladeada de duas fileiras de pequenas 
casas ou senzalas, habitações dos escravos, e ia terminar em uma 
iminência onde era edificada a casa de morada. 
Esta casa bastante vasta, era de forma quadrada, e coroada por um sótão 
formando um quadro menor, donde se gozava de um ponto de vista 
admirável. 
Dali o olhar abrangia um imenso horizonte, e deleitava-se com a mais 
encantadora perspectiva que se podia imaginar. 
A extensa campina, alcatifada de verde grama, descia em leve declive até 
o mar. Os relevos deste painel de verdura eram a casaria branca, as 
copadas mangueiras, em cuja folhagem verde escura, sobressaíam os 
dourados e aromáticos frutos, e os altos coqueiros, que com seu tronco 
esbelto e copa regular e elegante, parecem formar a classe nobre das 
árvores frutíferas da nossa rica província.  
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Mais além, a costa fronteira simulava uma nuvem carregada, formando 
uma larga faixa desdobrada entre o céu e o mar. 
Aquele que quisesse sonhar com as ficções mitológicas dos gregos, ao 
contemplar aquela risonha e harmoniosa natureza, diria que o Oceano e 
Tethis vinham ali estreitar-se em amoroso amplexo; e ao tremular da 
folhagem dos mangues, ao sopro da viração, e ao balouçar das ondas, 
cuidaria ver ondular as vestes verdejantes da deusa terrestre, que 
estremecia palpitante aos afagos do formidável amante.22    
 
 

A contemplação da Bahia pela ilha de Itaparica23 com suas árvores frutíferas 

segue a tradição do louvor à terra, inclusive com a marca sensual do registro 

mitológico24. Assim, nota-se que a autora se ocupa em descrever o funcionamento 

da sociedade agrária baiana no começo do declínio econômico da cana-de-açúcar, 

seja para a exportação do açúcar, seja para a produção da aguardente de cana. 

Observa-se ainda que a tia materna é quem comanda o engenho, após o 

falecimento do marido e na ausência de filhos, o que corrobora a tese de Stuart 

Schwartz, apontada no capítulo anterior, sobre o fato de não ser novidade no 

Recôncavo baiano a presença de mulheres à frente dos negócios da família, 

administrando as terras e os engenhos25.   

                                            
22 BITTENCOURT, 1883, p. 254-5. 
23 Os versos encomiásticos do Frei Manuel de Itaparica são o exemplo dessa vertente descritivista seguida pela 
autora.   
24 A cultura clássica estava presente na educação das mulheres deste período, tal como se observa na 
referência feita em Longos serões do campo sobre o conhecimento de Maria, tia de Anna Ribeiro, de versos de 
Petrônio, Homero, ou, no romance em questão, a referência à poetisa Safo, para registrar a capacidade das 
mulheres na arte da poesia, sobretudo por ter a “imaginação mais viva e ardente”.     
25
O cânone literário, erigido sob um discurso linear e historicista, sempre elegeu como iniciador de uma 

determinada tendência o primeiro texto a ser publicado por um certo autor, portanto, se a questão fosse apenas 
dessa ordem, caberia à autora baiana ter seu nome citado como iniciadora do ciclo da cana-de-açúcar, um veio 
literário a ser percorrido ao longo do século subseqüente pela literatura nordestina, e não Xavier Marques, com 
As voltas da estrada de 1930, como propõe Aderaldo Castello em seu texto Refletindo com o autor sobre As 
voltas da estrada (1996). Entretanto o fato de ter sua obra esquecida e seu nome citado apenas nas críticas 
circunscritas à Bahia, sem que efetivamente tivesse tido sua obra analisada, revela que a questão é mais ampla. 
Essa falta de rigor com que as tentativas de historicismo literário tratam as próprias determinações que elegem 
na sua composição é evidentemente bastante sugestiva, pois é reveladora de que, quando há igualdade de 
gênero, é ainda possível reavaliar o cânone, do contrário, permanecem no esquecimento as obras de mulheres. 
É possível notar que, sendo Xavier Marques coevo de Anna Ribeiro, há traços comuns a ambos que apontam de 
que modo as tendências de época foram captadas e registradas em suas narrativas. “A irrecusável panorâmica 
que vem de Xavier Marques não desaparecerá”, como assinala Adonias Filho na obra do autor de Jana e Joel, é 
também um traço singular na obra de Anna Ribeiro.  
De poderoso senhor territorial, típico representante do patriarcalismo oitocentista, presente na narrativa de 1883, 
um homem eivado de um orgulho ultrapassado e fora de lugar, presente no último dos seus romances, “Suzana”, 
a escritora encerra assim o ciclo da cana-de-açúcar, da opulência à decadência do Recôncavo. O senhor de 
engenho que caracterizava a estrutura econômica do Nordeste do passado colonial até a decadência nas 
primeiras décadas do século XX, torna-se apenas traço de comportamento dos antigos proprietários de terra, 
que se tornam inábeis diante do sistema econômico liberal, com trabalhadores assalariados, perdendo as posses 
da família, como a autora representa com o pai de Suzana ou como Lins do Rego representa com Carlos, 
personagem de Bangüê, que, após várias investidas para sustentar o engenho, vende as terras herdadas do 
avô.  
Anna Ribeiro completa o ciclo, fiel intérprete desse passado de riqueza e esplendor, com uma família que 
conviveu de perto com as agruras da perda econômica, como ela afirma em suas memórias; o mesmo ciclo que 
apenas muitos anos mais tarde (Menino de engenho é de 1932), através de José Lins do Rego irá ser 
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Mas isso ainda não seria suficiente para caracterizar a narrativa, se não 

houvesse o ingrediente fundamental do folhetim, “a frutinha daquele tempo”, 

conforme a perífrase machadiana: uma história de amor que compusesse a trama 

ficcional. Os protagonistas Clara e Américo são virtuosos e representantes das 

províncias da Bahia e do Rio Grande do Sul, as quais desejavam separar-se do 

governo central durante o Período Regencial de 1831 a 1840. Neste período de 

intensa agitação social e de efervescência política que punha em risco a unidade 

nacional, inúmeros movimentos dominaram a cena política, como a Cabanagem 

(1835 - 1840), no Pará; a Sabinada (1834 - 1837), na Bahia; a Balaiada (1838 - 

1841), no Maranhão e a Farroupilha (1835-1845), no Rio Grande do Sul, a mais 

longa dentre elas.         

As cenas históricas tratadas no romance não têm a atuação dos protagonistas 

que atuam na História, apenas sofrem os seus reveses. Da história da Sabinada, 

que é pano de fundo dessa trama fictícia, participam os portugueses Antonio e 

Cláudio, bem como Miguel Arcanjo26, pseudônimo de Francisco, no processo de 

vingança arquitetado contra Camila e seus cúmplices, responsáveis indiretamente 

pela morte de Lúcia, mãe de Francisco, e pelos infortúnios provocados na sua vida e 

na de Clara.  

Tal como o arcanjo Miguel, que é o guardião da família, Francisco, que não foi 

reconhecido por Cláudio por ter tido o rosto desconfigurado em bexigas adquiridas 

quando teve varíola anos antes, retorna para limpar seu nome e o de Clara, de 

quem era o guardião, e para lutar contra Camila, que representava o “mundo 

demoníaco”27. 

                                                                                                                                        
perpetuado no cânone literário brasileiro por esta temática, e Xavier Marques tido como seu antecessor. À 
escritora, coube apenas o esquecimento.  
Cf. CASTELLO, José Aderaldo. Refletindo com o autor sobre “As voltas da estrada”. Revista da Academia de 
Letras da Bahia. Salvador, Academia de Letras, n. 42, mar.1996, p. 307. 
Cf. ADONIAS FILHO. Grupo Baiano. In: COUTINHO, Afrânio (Dir.).  A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul 
Americana, 1955. p. 187. v. 2  
26 A escolha do nome do anjo Miguel por Francisco indica seu objetivo de vingança, uma vez que esse anjo é um 
dos três principais arcanjos de Deus, o vencedor dos dragões e está ao lado de Gabriel e Rafael. Segundo a 
simbologia católica, o anjo forma o exército de Deus e cumpre a função de zelar pelo mundo. Cf. CHEVALIER, 
Jean. GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números. 7. ed. Coord. de Carlos Sussekind. Trad. de Vera da Costa e Silva et al. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1993. p. 60-1.  
27 A oração dedicada ao Arcanjo Miguel pelo Papa Leão XIII inicia-se assim: “São Miguel Arcanjo, defendei-nos 
no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio!...”. 
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Cláudio havia pagado a dois conhecidos jagunços pelo assassinato28 daquele 

que lhe desonrou a casa, portanto não havia por que desconfiar de que aquele novo 

homem de olhos endurecidos e vestes finas era seu antigo caixeiro. Como na 

estrutura típica do folhetim, por um coups de théâtre, Francisco se salvara, 

enriquecera e, além disso, ficara sabendo como Cláudio fizera fortuna: tomara a 

mulher e a riqueza do antigo patrão, um nobre português, que desaparece vítima de 

um naufrágio quando tenta retornar ao Brasil para reencontrar-se com a mulher, a 

quem deixara sobre os cuidados de Cláudio, o caixeiro. Depois, quando Cláudio 

descobre que Teotônio ainda estava vivo, podendo retornar para recuperar sua 

mulher e fortuna, viaja até a África pretextando negócios e assassina friamente o ex-

patrão.     

Miguel propõe o silêncio em troca de 300 mil cruzados mais juros, e deixa seu 

amigo e sócio, um português que foi quem lhe revelou a história de Teotônio, 

responsável por reaver o dinheiro, enquanto se afasta, indo para Pernambuco, para 

dar prosseguimento à sua estratégia de vingança longe da Bahia.  

Cláudio permanece na cidade por força dos armazéns e da casa comercial que 

administrava, porém recomendou à filha, que continuava vivendo no convento 

apesar de não ter professado os votos, que retornasse para a casa da tia materna, 

na ilha de Boa Vista, onde já havia ficado anteriormente para tratamento de saúde 

recomendado pelo médico e reforçado pelo frei José, seu confessor, que temia pela 

vida da jovem que adquirira uma febre perniciosa no convento e estivera à beira da 

morte logo após ter-lhe sido revelado o plano que a vitimara. Tal como Clara, o 

presidente da província, o chefe de polícia e as demais autoridades abandonam a 

cidade e passam a viver em navios na Baía de Todos os Santos. 

                                            
28 A autora observa que a profissão de assassino se constituía em uma característica da região desde o período 
colonial e, acompanhando suas palavras: “Com efeito com os primeiros donatários veio grande número de 
aventureiros,  gente desenfreada e de péssimos costumes, recrutada nas últimas camadas da sociedade.  
Era natural que os honestos e pacíficos habitantes de Portugal não deixassem suas famílias e seus cômodos 
para virem somente levados pela ambição, arriscar a vida em um país inculto, e repleto de tribos selvagens e 
ferozes. Acresce que tivemos depois continuadas remessas de malfeitores que a título de degradados, vinham 
para o Brasil aviventar o gérmen do mal inoculado nas entranhas da nascente colônia. 
Os infelizes selvagens foram as primeiras vítimas.  
Além de lhes ser arrancada a posse do lindo berço natal, viram-se eles perseguidos e acossados, como animais 
bravios. 
As grandes riquezas que esses aventureiros facilmente adquiriram, em um país onde as negras páginas de sua 
passada história eram desconhecidas, não lhes modificavam a perversidade natural; e o fantasma da lei, que 
outra coisa não era ela então, não podendo amedrontá-los, servia apenas para acobertar o crime com um tênue 
véu.” (BITTENCOURT, 1883, 171). O longo trecho foi destacado para que se possa observar a preocupação da 
autora com a leitura do país e sua formação, particularmente destaca-se nesse excerto sua filiação à corrente 
disfórica de representação do país que marcou os últimos decênios do século XIX. 
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No cerco à Bahia, em função da Sabinada, Clara retorna para a casa da tia, na 

Ilha de Itaparica. A escolha por esse espaço idílico em franco contraste com as lutas 

na cidade revela a oposição definida no século XIX entre as esferas pública e 

privada. O espaço heróico não pertence às mulheres, dele a informação que lhes 

chega vem dos relatos das experiências vividas pelos homens. Então, é evidente 

que a preocupação da escrita feminina será com a vida íntima das mulheres e seus 

problemas domésticos. Isso não determina que a experiência subjetiva seja menos 

importante que as histórias dos homens que narraram as guerras de que 

participaram, são pontos de vista diferentes da leitura social, resultantes de 

trajetórias diversas de vida e de posicionamento dentro da coletividade social. Com 

essa estratégia, nota-se no texto a ausência o herói das narrativas épicas 

tradicionais, lugar esvaziado no texto. 

Miguel (pseudônimo de Francisco) retorna à cidade, preocupado com o amigo 

que havia deixado para receber o dinheiro das mãos de Cláudio, em meio às lutas 

pela Independência. Após conversar com o amigo, paga a um grupo de rebeldes 

para atiçar fogo na casa de Cláudio e também no seu armazém. Porém, ao ver 

Cláudio e Camila em meio às chamas, Francisco não se contém e lança-se ao fogo, 

secundado por um soldado, para retirá-los da casa, não propriamente para salvá-los, 

mas para oferecer-lhes um castigo ainda maior. Dois dias depois, após Francisco se 

apresentar como o filho de Lúcia ao casal, Cláudio aparece de garganta cortada 

como se tivesse cometido suicídio – fora assassinado habilmente por um marinheiro 

contratado por Francisco para tomar conta deles, antes se confessou e reconheceu 

seus crimes ao frei José –, enquanto que Camila desaparece – fora degredada para 

uma das colônias portuguesas da África como uma portuguesa perigosíssima, e, 

para impedir que ela conseguisse enganar os marinheiros que a transportavam, teve 

a língua cortada. Meses depois, foi encontrada morta “por uma horda de 

selvagens29” que a julgaram como uma “velha feiticeira, responsável por numerosos 

crimes”, por conta da sua aparência.  

                                            
29 A representação do negro, nesse romance e na obra de Anna Ribeiro como um todo, mereceria um estudo à 
parte, entretanto pode-se notar que ela faz o registro do trabalho escravo na lavoura e, talvez influenciada pelos 
versos castroalvinos (ela era amiga pessoal de Adelaide de Castro Alves, irmã do poeta, com a qual trocou 
poemas; há o registro de visitas dela à fazenda do Api, da família da ficcionista), há o registro do navio negreiro, 
no qual estava presente Francisco, traficando escravos para o Brasil junto com o seu sócio, o comerciante 
português. A posição de ambos acerca do escravo é elucidativa para a compreensão das posições da época, 
enquanto este considerava “um negro é uma espécie de macaco”, meio lucrativo de viver, o que justificava lançar 
ao mar aqueles de que se suspeitava estar com varíola; aquele – por ser brasileiro e conhecer de perto as 
diferenças raciais e sociais de sua terra, pois sua mãe fora vítima disso – considera que antes eles, tomados 
como entes miseráveis e embrutecidos, do que os homens civilizados corrompidos pela ambição. Outra alusão à 



 141

Cumpre-se a “praga” de Lúcia, mãe de Francisco, antes de ser algemada e 

presa pelo administrador da fazenda de Cláudio. No seu acesso de fúria, 

imaginando que o seu filho seria morto, já que todos os recursos para impedir que 

isso acontecesse haviam sido em vão, proclama: “Malvado! A justiça divina pesará 

sobre a tua casa; tu acabarás em desgraça”. Dessas palavras, a narradora, como 

recurso do folhetim (o gancho narrativo) para manter a atenção do leitor, escreve: 

“Seria um funesto presságio do terrível castigo, que a desditosa mãe invocara sobre 

a cabeça do matador de seu filho? Só o futuro poderá responder-nos”30. 

 Completada sua tarefa, Francisco dirige-se para o Rio Grande do Sul para 

tornar Américo sabedor do que ocorrera há cinco anos e de como ele fora enganado 

por Camila para não desposar Clara. Ao chegar à casa do médico rio-grandense, 

este estava recebendo a visita de um amigo da mocidade com quem chorara a 

perda de Clara, que julgava freira, e sobre quem pedia notícias. Mas Francisco 

atende à sua curiosidade e, após terem sido eliminadas as dúvidas quanto ao 

episódio que os separou, ele decide retornar à Bahia. O “anjo vingador” concluía a 

outra parte de seu plano: reparar os danos que tinha ajudado a provocar na vida de 

Américo e de Clara.              

E para completar a hierarquia celestial, ao lado do anjo vingador, há o seu 

contraponto, o anjo do perdão, Clara, que apesar de ser filha de um ser demoníaco 

(o que vale também para Marcos, seu irmão paterno, que era um jovem estudioso e 

inteligente, uma pessoa desinteressada, boa), é de uma bondade excessiva, capaz 

de resignar-se diante da dor e de saber indultar a todos que a feriram e a fizeram 

sofrer. Se ela já perdoara Inácia, que a procurou no convento para narrar como fez 

parte do plano de Camila; o deus ex-machina, recurso muito encontrado nos 

folhetins que não deixa de ter um fundo dramático, fazem com que sua amiga Júlia 

vá procurar abrigo na casa da tia de Clara, D. Leonor.  

                                                                                                                                        
situação do escravo está presente no momento em que Francisco é preso e levado a um quarto de paredes 
sólidas, sem janelas, onde se achava o tronco para os castigos corporais infligidos aos escravos. A narradora 
comenta que os negros que haviam prendido Francisco, mais que o administrador, eram os que mais queriam 
castigá-lo. A autora deixa entrever na história o temor diante da libertação do escravo, que provavelmente 
assustava aos senhores de engenho da época – afinal o romance é de 1883 –, ao relatar as “funestas 
conseqüências da revolução de 1793 na ilha de São Domingos, onde os escravos assassinaram os seus 
senhores no meio das mais bárbaras torturas”. Cf. BITTENCOURT, 1883, p. 137.    
Fiz um breve estudo sobre a representação do negro na obra da autora, no texto: FONTES, Nancy Rita Vieira. A 
escritora Anna Ribeiro e a escravidão. In: FERREIRA, Luzilá Gonçalves et alii. Suaves amazonas: mulheres e 
abolição da escravatura no Nordeste. Recife: Ed. da Universidade: UFPE, 1999. p. 111-122.       
30 BITTENCOURT, 1883, p. 177 e 187.  
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Dentro do modo de narrar comum aos folhetins, a história de Júlia vem 

interromper o fluxo narrativo e retardar o epílogo da narrativa com o encontro do par 

romântico. Júlia conta sua história para Clara e considera que todos os seus 

infortúnios foram motivados pela injustiça que cometeu contra sua melhor amiga. Ela 

a acusou de ter um caso secreto com um homem de condição inferior e foi acusada 

de adúltera pela vizinha e esfaqueada, junto com seu falso amante, por Marcos. O 

homem antes de morrer afiançou pela dignidade da moça. Marcos foge, por isso não 

fica sabendo que ela sobreviveu. Com a revolta também teve a casa em que vivia, 

escondida junto com a mãe em um bairro pobre, incendiada. A morte da mãe 

deixou-a só e desamparada.    

A história de Júlia demarca a condição da mulher do seu tempo, que deveria 

ser não somente o “anjo do perdão”, mas também o “anjo do lar”. E é exatamente 

por não cumprir essa função, a de permanecer fechada em casa, contrita e restrita 

como deveriam estar as mulheres do seu tempo em casas arquitetadas para guardar 

mulheres, que ela tem uma representação de esposa decaída, a que vive na janela, 

oferece motivo para ter sua honra posta em dúvida pelo marido e, por isso, deveria 

ser morta, segundo o código moral vigente.     

Na própria rede tecida por Júlia, ela cairá, sendo o motivo o mesmo: 

desconfiança quanto a sua honra de mulher casada. Tanto a moça solteira, Clara, 

quanto a casada, Júlia, foram acusadas de perda da honra – centrada na virgindade 

da primeira e na fidelidade da segunda – por estarem ambas ocupando espaços da 

casa que estavam fora do script feminino.  

Clara perdoa Júlia e passa a se sentir responsável por ela. Ao tomar 

conhecimento de tudo que lhe revelou Francisco, uma das primeiras providências é 

pedir-lhe para trazer de volta seu irmão, que estava vivendo em Santos, para que 

cuidasse de reatar seu casamento com a amiga da mocidade. 

Até mesmo Francisco, pelo amor que nutria por Lúcia, sua ama de leite, e pela 

afeição que Clara tinha por ele na infância, alcançou o direito de ser perdoado por 

ela, ainda que a presença dele a incomodasse. Ciente disso, ele devolve a Clara 

toda a fortuna que lhe tinha sido tomada e entra em uma ordem religiosa na França 

como forma de purgar os pecados cometidos, tal como a ideologia católica julgaria 

conveniente.  

Américo pede perdão a Clara por tê-la julgado mal no passado e, 

simultaneamente, pede sua mão em casamento. Poucos meses depois, eles se 
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casam na Boa Vista, fazenda de sua tia, sob as bênçãos de frei José e cercados por 

um número reduzido de amigos. 

Este casamento acaba por registrar um padrão comum às demais narrativas da 

autora: suas protagonistas tenderão a casar-se mais velhas (Clara contava com 27 

anos) e com homens de outras províncias: Américo é do Rio Grande do Sul, o que, 

tal como já foi destacado, representava a união das duas províncias revoltosas a 

compor o país; Letícia casa-se com um carioca; Suzana com um paulista. Suas 

protagonistas, filhas de senhores de engenho, realizam casamentos com homens de 

províncias do sul do país. Ocorre uma quebra da família endogâmica que 

caracterizava a vida dos senhores de engenho no Nordeste pela incorporação de 

representantes de homens da incipiente burguesia sulista, necessários à 

manutenção dos poderes dos senhores territoriais. Por outro lado, esses homens 

apresentam uma conduta diversa dos homens do Nordeste: são bem educados, 

profissionais liberais, não cuidam da terra, nem sofrem dos “fofos da aristocracia 

decadente” que a autora faz questão de criticar na sua obra. 

 

 

3.1 A HISTÓRIA NARRADA: O REGISTRO DA SABINADA 

 

A tradição da literatura baiana é marcada pela presença do documentário, 

iniciada desde o segundo século de colonização por Frei Vicente do Salvador. E é 

com essa tradição, que Anna Ribeiro dialoga ao associar o discurso histórico 

centrado em acontecimentos relevantes da história da Bahia à literatura de 

imaginação em três das suas narrativas mais bem sucedidas: os folhetins “O anjo do 

perdão” (1883), “Helena” (1901) e o romance Letícia (1907).  

Nesses romances, nota-se a preocupação pelo documento como base ficcional, 

seguindo uma tendência que teve impulso no período romântico e realista, marcada 

pela necessidade de imprimir o retrato de sua região no contorno de formação do 

país, como em um puzzle composto pelas inúmeras regiões do país que se formava. 

Os romances históricos foram responsáveis pela construção das 

nacionalidades emergentes do século XIX. Miriam Leite elucida que “foi realmente 

depois de 1840 que surgiram os romances nacionalistas que vieram reforçar uma 
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representação da realidade capaz de vincular a produção artística à realidade 

nacional, dentro de uma tradição literária”31 

Marcadas pelo empenho em afirmar a nacionalidade, essas narrativas 

caracterizaram-se pela presença do idealismo e por apresentar um programa cultural 

de ordem pedagógica do romantismo brasileiro em contribuir para pensar o país, em 

uma atitude disciplinadora de dominação por parte das elites32. Parcela desse 

discurso está na base de O guarani de José de Alencar, com o sonho de uma 

civilização branca, católica, de traços europeus. 

Nesse sentido, fica a cargo dos românticos brasileiros a tarefa de criar um 

imaginário social de formação do país, baseado no mito da junção das raças, 

mediatizada pelo amor por uma memória nacional que amalgamava as diferenças, 

pasteurizava a diversidade como forma de criar marcos de referência identitária da 

jovem nação. Coube aos românticos a função de intérpretes da nação e de criadores 

de uma comunidade abstrata chamada povo brasileiro em que se advogava a 

supremacia do luso-brasileiro e se instaurava a genealogia do povo brasileiro, 

baseada na mitificação do índio e do português.  

No caso da Bahia, antiga capital do país, cuja importância política e econômica 

declinava, coube à literatura projetar a particularização da terra, contrapondo-se à 

inteireza de nação proposta pelos românticos do Sul, sendo recorrente na produção 

do final do século XIX e mesmo nos primeiros anos do século seguinte, a forte 

tendência em secundar a composição literária em nome da busca documental. 

Como esse modelo narrativo, das margens, não teve acolhimento no projeto 

ideológico de nação produzido pela corte, a produção literária da Bahia acabou se 

fixando noutros matizes, conforme elucida Lizir Ancanjo: “No corpo da nação, 

fragmentado em províncias que herdaram do período colonial cada uma seu próprio 

orgulho, inscrevem-se diversos acontecimentos culturais, tão variados quanto a 

história particular de cada uma delas”33. 

Os autores baianos optam por narrar sua própria região se opondo à busca dos 

escritores que escreveram na capital do país por uma visão homogênea e totalizante 

                                            
31 LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. “Uma construção enviesada: a mulher e o nacionalismo”. In: GOTLIB, Nádia 
Batella. (Org.). A mulher na literatura. Belo Horizonte: Imprensa da Universidade Federal de Minas Gerais, 1990. 
p. 56–66. v. 3. [ 4o Encontro Nacional da ANPOLL, São Paulo, 1989 – Grupo de Trabalho: A mulher na literatura.] 
p. 58 
32 Vide os inúmeros artigos escritos pelo GT História da Literatura da ABRALIC, principalmente os de Regina 
Zilbermann, Maria Eunice Moreira, entre outros. 
33 ALVES, Lizir Arcanjo. Os tensos laços da nação; conflitos políticos-literários no Segundo Reinado. 2000. Tese 
(Doutorado em Letras) – Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. p. 17. 
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de país proposta pelos românticos em conformidade com o ideal de nação formulado 

na Corte sob os auspícios do Império.  

Esse é o padrão seguido por Anna Ribeiro em parcela significativa de sua obra. 

Para ela, era preciso fazer com que os aspectos que caracterizavam a época e que 

representavam a Bahia estivessem inseridos a fim de que a narrativa pudesse servir 

como “documento de uma época”. Seu padrão de literatura estará já na segunda 

publicação calcado nos fatos históricos da própria terra. Seu ideal de romance passa 

a ser o proposto por Deprês: “O romance não é mais uma fantasia de imaginação 

para o divertimento das damas, porém sim uma obra séria, cujos detalhes são 

documentados, e na qual os investigadores do século irão encontrar escrita, dia a 

dia, a história do nosso século”34.   

Anna Ribeiro opta pelo romance histórico, seguindo o modelo scottiano, 

caracterizado por: (a) apresentar a trama ficcional no primeiro plano, associada a um 

episódio amoroso, pontuado por inúmeras peripécias até o desenlace feliz, fim da 

busca romanesca; (b) no ambiente histórico reconstituído pela ação do romance, 

apresentam-se personagens históricas; (c) a trama romanesca ocorre num passado 

anterior ao período de escrita do autor; (d) crença na capacidade da escritura em 

compor o mundo externo, tal como defendiam os realistas e naturalistas35. 

Aliada a essas características, duas outras podem ser apontadas como 

peculiares à obra da ficcionista: a presença da “atmosfera moral do relato” descrito, 

comum a inúmeros outros romances históricos, e a capacidade de enriquecer a 

narrativa, tal como Eugène Sue, com digressões que dispersam a matéria narrativa, 

tal como fizera José de Alencar em seus romances indianistas/históricos.  

As leituras da juventude de Anna Ribeiro – os célebres folhetins franceses de 

Sue, Chateaubriand, Dumas e Scott –  deixaram suas marcas na escrita da autora, 

por isso mesmo considerando que em sua narrativa há as pegadas do romance 

histórico,  não se pode deixar de notar na sua obra que mesmo essa catalogação 

não dá conta do fato de que sua farta imaginação muitas vezes beirava o 

inverossímil e descumpria o pacto ficcional e mesmo a fidelidade à busca da crônica 

histórica que dera origem à narrativa.  

                                            
34 BITTENCOURT, Anna. Exaltação. A Voz da Liga das Senhoras Católicas. Salvador, n. 6, set. 1916, p. 91.  
35
 ESTEVES, Antonio Roberto. O novo romance histórico brasileiro. In: ANTUNES, Letizia Zini (Org.). Estudos 

de Literatura e Lingüística.  Assis: FCL-UNESP – Assis Publicações, 1998. p. 123–158. As características 
referidas ao romance histórico foram retiradas de artigos publicados pelo Prof. Dr. Antonio Roberto Esteves, a 
quem agradeço pelo envio das revistas. 
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Miriam Leite, ao analisar a relação entre mulher e nacionalismo no século XIX, 

pondera que    

 
no caso específico das mulheres, tudo levaria a crer que o nacionalismo 
estivesse inteiramente ausente de suas preocupações. Circunscritas ao 
círculo familiar e às obrigações cotidianas, restringiam-se a atividades 
domésticas e religiosas quando se afastavam do círculo da família ou dos 
pesados encargos para a sobrevivência. Toda uma literatura de louvação à 
mulher aponta nelas virtudes “úteis” de capacidade de sacrifício, de 
dedicação e de fidelidade.36    
 
 

Não é o caso em Nísia Floresta, Amélia Rodrigues e Anna Ribeiro. O que se 

nota na escritura da autora baiana é que, em paralelo a esse retrato de virtudes 

domésticas, há uma completa adesão ao nacionalismo. Não do nacionalismo 

ideologizado constituído na Corte em que se busca o passado colonial, mas de um 

passado mais recente marcado pelas dissensões ante a Corte e seus propósitos de 

unidade nacional, que estimulava a literatura da época conforme os institutos 

históricos37.  

Esse é o registro do romance “O anjo do perdão” (1883), ao eleger como 

protagonistas um casal ─ bem diferentemente daquele formado por Alencar para 

representar as raízes formadoras da nação brasileira ─ composto por dois jovens 

dos estados revoltos, que, mesmo não participando das revoltas internas, tiveram 

suas vidas paralisadas em função delas.  

O nome “Clara” indica a pureza da jovem, sua capacidade de perdão quase 

própria de uma santa, que mesmo diante daqueles que a prejudicaram se conserva 

casta. A descrição física da personagem encaixa-se nos modelos do romantismo: a 

moça de tez alva e diáfana, “com faces de uns longes de carmins”, cabelos 

castanhos claros, lábios da cor das pétalas, olhos castanhos quase pretos, alta e 

esbelta.  

A personagem encaixa-se nos modelos ocidentais da representação da mulher, 

pois sendo configurada como de raça branca, são aplicáveis a ela todos os epítetos 

que foram sendo desenvolvidos pela literatura romântica. Por outro lado, tal 

configuração da personagem dá a marca das leituras da autora (a grande maioria de 

                                            
36 LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Uma construção enviesada: a mulher e o nacionalismo. In: GOTLIB, Nádia 
Batella. (Org.) A mulher na literatura. Belo Horizonte: Imprensa da Universidade Federal de Minas Gerais, 1990. 
v. 3. p. 59. [4o Encontro Nacional da ANPOLL, São Paulo, 1989 – Grupo de Trabalho: A mulher na Literatura].  
37 Esse estudo foi feito por Lizir Arcanjo Alves, na, já referida, tese de Doutoramento em Letras, defendida em 
2000. Cf. ALVES, op. cit, 2000.  
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livros franceses), ao mesmo tempo em que indica donde ela fala: de um lugar, na 

escala social, da classe dominante, que era, àquela altura, formada por brancos.    

Na cena inicial em que ela é apresentada ao leitor, veste-se de cassa bordada 

branca. As palavras que a descrevem fisicamente reforçam seu caráter: “nobre”, 

“energia de vontade”, “firmeza do olhar”, “andar de majestade”, “de soberana”, 

semelhante às personagens principais de alguns dos romances românticos, como 

Senhora, Diva e A escrava Isaura. 

Em contraposição aos traços descritivos de Clara, aparecem os de Júlia, a 

amiga desleal, apresentada como o tipo brasileiro: de tez morena e fina, de cor 

âmbar, cabelos pretos em espirais, de beleza provocante e de sorriso faceiro, 

aparece descrita como o demônio feminino, por ser uma moça bela. A “moreninha”, 

como é chamada, lembra o tipo que dá nome ao livro de Joaquim Manuel de 

Macedo, mas diferentemente do amadurecimento de Carolina sob a aparente 

jovialidade, Júlia é facilmente influenciada pela madrasta de Clara, tornando-se falsa 

e mentirosa, o que, combinado com sua ambição de fazer um casamento rico, a 

converte em uma das detratoras da amiga. 

As duas moças são descritas ressaltando o antagonismo da beleza, do 

comportamento e do caráter de cada uma delas. Elas representam as típicas 

imagens do romantismo, como observam Candido e Castelo38, a mulher-pureza, 

Clara, cujo nome já remete a esse ideal, e a mulher-sedução, Júlia, facilmente 

corruptível e corruptora, capaz de seduzir um homem com seus trejeitos para 

garantir um casamento vantajoso economicamente.   

Por outro lado, a visão de nação, ou da América, advém da figura patriarcal, 

representada por Américo, a qual estrutura o poder da sociedade brasileira. Bem 

como seu par romântico, ele tem em seus traços distintivos as referências morais: 

dos cabelos negros e anelados, nota-se a altivez da fronte; dos olhos, a energia e 

dos lábios a “firmeza de caráter que tanto distingue os rio-grandenses”. Américo tem 

orgulho de sua terra e compreende a força que o liga à Bahia em função das lutas 

pela Independência.  

O universo simbólico está centralizado, no século XIX, na figura do pai, 

centrado em uma perspectiva senhorial e patriarcal; portanto opondo-se a uma 

América femininamente representada por Iracema; Anna explicita que o tecido social 

                                            
38 CANDIDO, Antonio. CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira; das origens ao 
Romantismo. 11. ed. São Paulo: DIFEL, 1982. p. 205. 
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donde emerge sua escrita é branco e masculino, de ordem senhorial, patriarcal, 

escravocrata. 

De todo modo, ela transfere o poder representado por Cláudio, pai de Clara, 

representante daquela ordem, para as mãos de Américo, em uma nítida distinção de 

um novo poder, masculino ainda, mas não coercitivo, centrado em valores como 

dedicação e amabilidade, amor à família, aspectos significativos na construção de 

uma família, de uma nação pós-independência. Na instauração dessa nova família, 

o pai terá o direito natural de superioridade, enquanto a mãe cuidará, no seio da 

casa – esfera legitimada no século XIX como feminina –, de nutrir os novos homens 

e mulheres da nação que se formava, com o seu leite (a “maternidade republicana”, 

segundo Landis39) com os valores sociais, com a educação, preservando o lar como 

um lugar seguro donde os filhos sairiam para o exercício da cidadania40.      

A representação dessa ordem pode ser registrada na narrativa com a contenda 

acerca da condição da mulher entre Júlia e o Frei José, amigo da família, tutor de 

Clara, a quem emprestava livros, ensinando-lhe o gosto pela leitura, além de música 

e piano, oferecendo-lhe uma educação menos limitada daquela à qual que estavam 

acostumadas as moças do campo. Isolemos parte do diálogo entre eles, do qual 

tomam parte vários personagens: 

 
 
 Eis aí o egoísmo do homem, tornou Júlia: para eles todas as vantagens, 
para a mulher nenhuma.  
 Talvez não tarde muito, D. Júlia, disse Jacinto, a soar para a mulher a 
hora da sua completa emancipação. Nos países civilizados da Europa, ela 
já goza de imensas vantagens, e talvez que em breve de liberdade igual à 
do homem.        
 Nego isso, disse frei José. As palavras da Escritura, ainda através das 
maiores revoluções do mundo nunca foram desmentidas; e a sujeição da 
mulher a seu marido é um dos castigos que Deus lhe infligiu pela sua 
desobediência. “Estarás sujeita a teu marido e ele te dominará: disse 
Deus”. 
 E o castigo do homem, senhor padre-mestre? Perguntou Júlia. 
 Foi o trabalho, minha filha – “Tu comerás o pão com o suor do teu rosto: 
disse Deus ao homem”. 
 Então a mulher não devia trabalhar, e, no entanto, conheço muitas que 
trabalham muito mais do que os homens.41 
 

                                            
39LANDIS, Joan, 1984, apud. PRATT, Mary Louise. Mulher, literatura e irmandade nacional. In; HOLLANDA, 
Heloísa Buarque de (Org.). Tendências e impasses; o feminismo como crítica da cultura.  Rio de Janeiro: Rocco, 
1994. p. 131.    
40 Cf. FRANCO, Jean. Sentido e sensualidade: notas sobre a formação nacional. In: HOLLANDA, Heloísa 
Buarque de, op. cit., p. 101–4.  
41 BITTENCOURT, 1883, p. 98-9. 
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A disputa continua com a entrada de Clara na discussão, defendendo a 

ilustração das mulheres, o cultivo da inteligência e o domínio da ciência, tal como era 

permitido aos homens. A postura de Clara lembra a das feministas do século XIX a 

defenderem para as mulheres o direito à educação, entretanto essa posição será 

vista ainda com muita desconfiança dentro do universo simbólico masculino da 

época, visto que as atribuições consideradas como pertinentes ao script do feminino 

conjugavam a função de esposas e mães e, quando muito, mestras. Seu papel era 

cuidar dos pais, dos maridos, dos filhos, e, para tanto, os homens não julgavam 

haver a necessidade de maior ilustração, o que poderia ser um perigo, porque 

poderia desvirtuar as mulheres da sua verdadeira missão.     

Enquanto Clara parece adaptada a esse modelo, Júlia resiste a tais assimetrias 

de gênero, sua provocação ao padre é um exemplo disso. Mas sua resistência 

acaba sendo vencida, e ela, depois de passar por inúmeras derrotas pessoais 

(perde o casamento desejado, mantém-se pobre, vive reclusa na esfera doméstica, 

é esfaqueada pelo marido, perde a mãe e a casa em que moravam é incendiada 

durante a revolta baiana, passando a depender da caridade alheia), acaba aceitando 

os papéis estabelecidos, é domesticada. Torna-se mulher de “linhas e agulhas”.  

Se a literatura, dentro da cultura, tem como função o caráter disciplinador, 

como nos recorda Roberto Reis42, seu discurso está apegado a esses valores e sua 

fatura narrativa cartografa um frame em que circulam essas idéias e se introjetam os 

comportamentos femininos a serem aceitos.  Anna Ribeiro não chega a subverter 

essa ordem social, mas sim a filiar sua produção à formação da ordem familiar 

proposta em seu tempo e classe social.    

Nesse sentido é que se pode entender por que, mesmo sendo o ideal de família 

perseguido na sociedade o representado pelo nascimento do filho, do herdeiro, a 

primeira mulher de Américo não engravidará. Ela não pode representar a sociedade 

nascente, pois além de ser filha de mãe francesa, não representava o mundo agrário 

de onde provinha parcela significativa da população brasileira de época (Américo era 

filho de estancieiro e Clara de senhor de engenho). Adelaide foi educada de modo 

bem diverso da acanhada educação oferecida às mulheres do país, a que soube, na 

França, fazer brilhante figura. Era apaixonada pelo Rio de Janeiro, onde pretendia 

se estabelecer, pois, segundo ela, o modo de viver da Corte em muito imitava a 

                                            
42REIS, Roberto. (Re)lendo a história. In: LEENHARDT, Jacques, PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Discurso 
histórico e narrativa literária. Campinas, SP, UNICAMP, 1998. p. 236.  
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capital dos franceses. No entanto, uma febre perniciosa a mata na mocidade com 

pouco mais de dois anos de casada.  

Dentro desse histórico de referências é que se pode entender essa narrativa 

histórica e, perseguindo as palavras de Roberto Reis, compreender de que modo a 

autora intenta ordenar o tecido social do qual fez parte43. Ao privilegiar o romance 

histórico, Anna Ribeiro pôde delinear, na fatura narrativa, signos e estabelecer os 

referenciais históricos da Sabinada que não foram propriamente os escolhidos pela 

História, preenchendo vazios e recontando o período da revolta pelo universo 

daqueles que, se não lutaram, tiveram suas vidas desordenadas em função do caos 

social.  

A história contada não trata dos que lutaram, nem da bravura dos soldados 

nem dos seus atos de coragem, comuns nas narrativas de caráter épico que 

formaram os discursos da nacionalidade oitocentista. Sua escrita, apartada 

cinqüenta anos do cerco à cidade da Bahia, acessará fragmentos históricos que 

estavam ainda no inconsciente da população, incorporará ao registro da história 

oficial os relatos de que, além dos motivos políticos que deram origem à revolta, ela 

foi incentivada por outros que dela se aproveitaram para dar conformações pessoais 

ao momento de crise social em função das lutas na cidade44. Seriam os fatos 

lembrados pelos testemunhos cotidianos, pela população que sofreu ou observou, 

de fora, os acontecimentos. 

Tendo em vista que a narrativa histórica se imiscui na História, as ações de 

Miguel/Francisco confundem-se com os acontecimentos históricos. Assim, o 

reencontro entre ele e Cláudio ocorreu em 1837, período do levante militar liderado 

por Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, médico, jornalista e político, que deu 

nome ao movimento, Sabinada45. A revolta contrapunha-se à Regência e 

apresentava restrições ao regime monárquico. No ideário do movimento, divulgado 

antecipadamente no Novo Diário da Bahia, constavam as seguintes propostas: 

defesa do federalismo, revisão da Constituição de 1824, descentralização das 

                                            
43REIS, 1998, p. 233. 
44 Zilah Bernd aponta a importância advinda da literatura produzida em sociedades pós-coloniais ao resgatar as 
versões populares e reinscrever esses relatos do discurso histórico, dando vazão a outra face da história: a dos 
oprimidos. Apropriando-se dessa análise, pode-se justificar a opção da autora em retomar o período de lutas 
ocorridas na província, que estaria vinculada à busca de prestígio da província, apartada das decisões políticas 
do Império. Cf. BERND, Zilah. “O maravilhoso como discurso histórico alternativo.” In: LEENHARDT. 
PESAVENTO, 1998, p. 127–134.  
45 O poeta Junqueira Freire dedica um drama a Sabino Vieira. Cf. ALVES, 2000, p. 283.    
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províncias, com maior autonomia, defesa da abolição do trabalho escravo46. Aos 

fazendeiros revoltosos juntaram-se os militares, descontentes com os soldos e com 

a possibilidade de serem convocados para lutar na Guerra dos Farrapos – a 

República Rio-Grandense tinha sido proclamada em 1836 – que, em 7 novembro de 

1837, tomam a cidade do Salvador. Os grandes proprietários fugiram da cidade, 

assustados com a defesa da proclamação de igualdade perante a lei entre todos e 

de palavras de ordem como as de repúdio “aos desprezíveis e fofos aristocratas que, 

à custa do vosso sangue e da vossa liberdade, só têm em vista a defesa dos seus 

lucros”. Essas palavras ecoaram entre eles como uma ameaça da qual era preciso 

se defender. A posição da narradora é reveladora dos ânimos que a revolta 

provocou entre os senhores de engenho: 

 
 
Corria o ano de 1838, que tão desastroso começara para a Bahia, vendo a 
sua capital em poder dos rebeldes, cujo principal chefe foi o médico F. 
Sabino Álvares da Rocha Vieira, que levado pela ambição e sede de poder 
conseguira iludir o povo com falsas idéias de liberdade e independência. 
Os cidadãos dos diversos municípios, reunidos às forças que o governo 
imperial mandara em socorro da Bahia, cercaram a capital por mar e por 
terra. Demorando-se o assalto, o mísero povo sofreu todos os horrores da 
fome, que prostrou um sem-número de vítimas.47 
 

 

Segundo Boris Fausto, não houve apoio dos senhores de engenho aos 

“sabinos”, por conseguinte os revoltosos não conseguiram penetrar no Recôncavo, o 

que facilitou o cerco à cidade do Salvador – onde contaram com o apoio da classe 

média e do comércio aos seus ideais republicanos – por terra e mar, em uma luta 

armada que deixou um saldo de 1800 mortos48.  

O período em que Miguel/Francisco se afasta, recrudesce a revolta, com o 

cerco à Bahia em janeiro de 1838, e ele, preocupado com a finalização da vingança 

e com o amigo que deixara na cidade, retorna imediatamente e pede auxílio a 

amigos do governo para ter acesso à cidade, mesmo no período do cerco quando as 

tropas haviam avançado e acossado os revoltosos. Porém, não pôde entrar na 

cidade, que se encontrava sitiada, até que lhe houvesse segurança: quando as 

companhias de cavalaria assaltaram a cidade pondo em debandada os rebeldes, foi-

                                            
46 Cf. TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10. ed. São Paulo: UNESP; Salvador: EDUFBA, 2001. p. 
254 passim. 
47 BITTENCOURT, 1883, p. 287.  
48 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 9. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Fundação para o 
desenvolvimento da Educação, 2001. p. 166–7.  
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lhe permitido o ingresso, ainda assim ele teve de fazer uso de pessoas influentes 

para que pudesse, disfarçado de oficial subalterno, chegar à casa do amigo para 

salvá-lo.  

O amigo, em pânico com os últimos acontecimentos, indaga: “como pudeste 

entrar nesta maldita cidade, em que me deixaste engaiolado como a ave que espera 

a cada momento ter o pescoço torcido e servir de pasto ao paladar refinado dos 

gastrônomos? 49” Ao que ele, após explicar como aconteceu de lhe ser permitido 

resgatá-lo e se desculpar por tê-lo deixado em meio à revolta, afirma que combateu 

ao lado das tropas imperiais, por uma causa que lhe era inteiramente indiferente.  

Para prosseguir com seu fito de vingança, Miguel pede ao amigo que se 

encontre com um grupo de rebeldes e os encaminhe à casa de negócios e ao 

trapiche de Cláudio – ambos situados na Conceição da Praia –, enquanto que ele se 

dirigiria à casa de morada do pai de Clara. Ainda nesta noite, segundo a narradora 

na noite de 16 de março de 1838, aproveitando-se da confusão geral da cidade em 

que rebeldes e soldados ainda lutavam no último dos combates, Miguel junto com 

um grupo formado de homens esfarrapados, “envilecidos pela miséria e 

emagrecidos pela fome”, e mulheres negras com garrafas de aguardente, atearam 

fogo à casa de Cláudio, ao mesmo tempo em que outro grupo destruía seus outros 

bens. A Sabinada foi a última revolta ocorrida na Bahia oitocentista e deixou suas 

marcas na província e na cidade, que se manteve sob ocupação militar até a 

maioridade de D. Pedro em 1840. 

A luta corpo a corpo e os incêndios na noite de tomada da cidade foram 

descritos por Paulo César de Souza como “a noite mais triste da história de 

Salvador”: 

 
 
Incêndios clareavam vários pontos da cidade. O fogo consumia cerca de 70 
sobrados, a maioria na Conceição da Praia [mas também na Piedade, nos 
Barris, na Ajuda, em São Pedro] – provocado pelos vencidos, em 
desespero e embriaguez, e pelos vencedores, para desentocar inimigos. 
Soldados rebeldes foram atirados às chamas, e também simples 
moradores. (...) A cidade nunca vivera tamanha destruição e selvageria. O 
colapso das normas de conduta, tão comum nos tempos de guerra, 
manifestou-se em saques, estupros, assassínios.50  
 

                                            
49 BITTENCOURT, 1883, p. 288. 
50 SOUZA, Paulo César de. A Sabinada – A Revolta Separatista da Bahia (1837), 1987, apud. RISÉRIO, Antônio. 
Uma história da cidade da Bahia. Rio de Janeiro: Versal, 2004. p. 347.  
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Tal como os registros históricos que narram a violência com que o conflito foi 

reprimido, os incêndios que destruíram a cidade e pessoas que foram atiçadas às 

labaredas do fogo, assim serão encontrados o casal Cláudio e Camila.  

A justificativa para o que lhes acontece sai do âmbito da vingança pessoal e 

habilmente se torna uma estratégia de Francisco/Miguel que tira proveito do caos 

social para livrar-se do casal. Afinal, Cláudio poderia passar como mais um dos 

comerciantes favoráveis às idéias federalistas e separatistas do Dr. Sabino. E a 

autora cumpre o seu intento de produzir uma literatura que não se figurasse apenas 

em “histórias de imaginação”, a divertir as moças, mas que documentasse a história 

de uma época. 

 

 

3.2 CASAS ENTRE EUROPA, GOA E BAHIA  

 

Em “Helena’51 (1901), a trama narrativa se inicia com o diálogo entre dois 

jovens: Manoel Rodrigues, um português, e Fernando, um brasileiro, filho de 

portugueses, que se encontravam no Passeio Público da capital da Província da 

Bahia, em setembro de 1822, Anna Ribeiro remete o leitor para o período das lutas 

pela Independência. 

Há a presença de um longo Prólogo ao romance, composto por 43 páginas, 

que exerce não somente a função de anunciar o tema do romance-folhetim, como 

acontecia nas peças teatrais gregas52, como também, por extensão, introduzir a 

complicação da narrativa que será estendida ao longo do enredo, uma vez que os 

personagens apresentados nele continuarão a pertencer à trama. A autora, que 

conhecia bastante bem os folhetins franceses de Dumas e Sue, tenderá a seguir o 

modelo por eles apresentados, em particular pelo primeiro, no sentido de aproveitar-

se do gênero dramático na composição do seu texto53: isto explica a cena inicial do 

romance em que o corte narrativo e a momentânea vitória do antagonista oferecem 

ao leitor o suspense e a compaixão necessários para que se dê continuidade à 

                                            
51 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Helena. A Bahia, Salvador, jun. – out. 1901.     
52 Cf. MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1982. p.418. 
53 Marlyse Meyer analisa essa característica em Dumas. Cf. MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. São Paulo: 
Cia das Letras, 1996. p. 60.  
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leitura do folhetim, que, não se pode esquecer, circulou na Imprensa baiana de 

junho a outubro de 1901.   

Desde o Prólogo ao romance, a autora evidencia a tensão presente após a 

Independência deflagrada por D. Pedro I e os impasses existentes na situação das 

Províncias, em particular da Bahia e da sua luta para a retirada dos portugueses. O 

diálogo que inicia a cena narrativa dá conta dessa situação ao apresentar a posição 

contrária dos amigos em função da nacionalidade de cada um deles. Manuel 

Rodrigues considera os baianos “um punhado de loucos” incapazes de suplantar as 

forças de Portugal; enquanto Fernando defende a liberdade. 

O tom presente no Prólogo irá percorrer toda a narrativa, na medida em que a 

autora ilustra a fricção presente entre brasileiros e portugueses no quotidiano do 

ambiente social, com todos os percalços que envolvem a convivência entre eles.  

Tendo as lutas travadas na Bahia, como cenário, desenvolve-se uma história 

de amor entre Fernando e Beatriz, uma portuguesa que veio para o Brasil aos quatro 

anos, sob “o sol vivificador que ela cresceu em graça e formosura”; Beatriz era altiva 

e generosa, teve instrução graças a uma senhora da sociedade que por ela se 

afeiçoou. Distinta da classe e da posição social do seu enamorado, Beatriz é 

considerada pelo português como uma “rapariga do povo”, ao que Fernando retruca 

dizendo que tinha o nome “povo” em alta conta, efeito do momento político e 

conseqüência das lutas liberais do período. Além disso, o sentido pejorativo em que 

o amigo de Fernando usou a expressão não coincidia com a representação da moça 

distinta e de aspecto nobre, não apenas bela.  

De fato, a moça referida vivia com o João Amaro, que ela pensava ser seu pai, 

e com Marta, a antiga criada de sua mãe, que prometera a essa cuidar da menina, 

em uma casa pequena e baixa, em um labirinto de ruas tortuosas. Por ser de classe 

baixa, diferentemente do que aconteceu à Clara de “O anjo do perdão”, Beatriz abria 

a janela da casa para poder conversar e trocar juras de amor com Fernando. 

Enamorados, pensam em enfrentar as dificuldades decorrentes das diferenças 

sociais e dos obstáculos interpostos por ambas as famílias para se casarem. Se de 

um lado, a idéia de casar o único filho com uma moça de baixa condição social é 

algo impensável para o pai de Fernando; por outro, João Amaro prefere ver sua 

protegida casada com um homem inculto, de aspecto rude, caixeiro da mesma loja 

em que ele trabalha, negando a possibilidade de a moça realizar um casamento 

vantajoso do ponto de vista econômico.  
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Em uma atitude extrema, ocasionada pela postura de Beatriz em se negar a 

desobedecer ao pai, Fernando alista-se para a frente de batalha contra os 

portugueses, ao mesmo tempo em que ela toma conhecimento de sua origem. 

Marta, apreensiva com as atitudes de João Amaro, ao negar a felicidade de Beatriz 

e, inclusive, ao investir contra ela com violência, revela à jovem que ele é seu tutor e 

não seu pai. Seus verdadeiros pais eram lisboetas, cultos e de famílias abastadas; 

tinha o pai idéias livres quanto à religião, o que o fez não se esquivar diante da 

perseguição aos judeus em Portugal, causando-lhe a sua desdita. O braço secular 

atinge sua família: sendo ele condenado à prisão perpétua, decide pelo suicídio; 

enquanto que a mãe antes de morrer de tristeza, deixa a filha – que recebera uma 

fortuna em fundos na Holanda e em propriedades na Índia, deixados por um dos 

judeus socorridos pelo pai da moça – sob os cuidados daquele que a deveria 

proteger, junto com Marta, sua criada.  

Vindo para o Brasil para tentar a sorte, como tantos outros portugueses em 

busca de fazer fortuna na colônia portuguesa, com a menina e sua ama, João 

Amaro perde tudo em um naufrágio e, por isso, uma vez que a filha ilegítima havia 

chegado à idade de casar-se, pois estava com quinze anos, era o momento 

esperado por ele para abocanhar a fortuna almejada por longos anos, casando-a 

com um homem simples que não desconfiaria da herança.    

Estruturalmente, ao inserir na história a intriga primeira, a que dará origem às 

três demais, a autora vai criar a distensão e a curiosidade do leitor acerca do que 

acontecerá ao casal Fernando/Beatriz54 até retomar o eixo da narrativa para permitir 

o casamento escondido de ambos e, aparentemente, resolver o conflito que, logo 

depois, se torna mais grave quando Fernando é traído pelo amigo Manoel 

Rodrigues, que, tal como João Amaro, deseja a riqueza de Beatriz e, por ser mais 

esperto, a conseguirá. Fernando, dado como morto, deixa Beatriz grávida e doente, 

que, diante desses acontecimentos, aceita a proposta de casamento do traidor do 

marido, confiante em salvar o filho e crente nas suas boas intenções, 

desconhecendo que o seu desejo era a posse da herança, associada ao desejo pela 

                                            
54 Os eflúvios românticos podem ser percebidos ao longo da narrativa em vários momentos, como na idéia do 
amor capaz de vencer obstáculos, dos interditos para a realização amorosa e, em particular, na despedida entre 
Fernando e Beatriz, após a primeira noite juntos, em que ele pede a ela que procure a mãe dele, caso ele morra, 
e lhe conte sobre o casamento, pois “Tu e ela são as únicas saudades que levo deste mundo”. In: 
BITTENCOURT, 1901, p. 36.    
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bela mulher do amigo, a quem julgava poder conquistar. Afinal, Manoel Rodrigues 

era mais um português com sede de riqueza e ambição desmesuradas.      

No Prólogo, já são encontrados os ingredientes típicos do gênero folhetinesco, 

como a coragem, a traição, a deslealdade, os traços do apelo melodramático que 

movimentam a ação e fazem surgir o herói. Ele termina com o Frei Francisco, amigo 

de Fernando que realizou seu casamento às escondidas, encontrando Beatriz nos 

braços de Manoel Rodrigues, dias antes de os portugueses serem expulsos da 

Bahia pelas tropas brasileiras. O corte da narrativa deixa o leitor com a sensação de 

que o mal venceu mais uma vez.  

Mas a aventura não oferece trégua ao leitor e ainda que o deixe em suspense, 

a autora reinicia a segunda fase do romance, vinte e três anos depois, com a 

presença de mais um diálogo entre dois aplicados estudantes de Medicina, Sérgio e 

Carlos, amigos, apesar da diferença de classe e de posição social entre eles. O 

espaço escolhido para reencenar o diálogo entre os dois jovens é o aposento que 

serve de sala e gabinete de estudo na modesta casa de Sérgio, que se opõe ao 

espaço da rua, onde há a necessidade de representação por parte dos atores 

sociais e que faz com que Fernando seja iludido por Manoel Rodrigues. A casa 

mediatiza a possível suspeita do leitor de uma nova traição, uma vez que nela a 

conversa amena e alegre dos ocupantes desanuvia as dúvidas que poderiam 

persistir no leitor. 

O motivo da visita é um convite para o aniversário da irmã de Carlos, mas 

Sérgio recusa por considerar que um homem pobre deve conhecer os espaços que 

pode freqüentar para evitar mal-entendidos. Porém Carlos insiste e considera as 

convicções do amigo orgulho em demasia: 

 
 
- Queres saber de uma coisa, Sérgio? Há muito orgulho em suas idéias. 
Me está a parecer que és filho de altos personagens e que em suas veias 
corre sangue azul. 
- Estás enganado, tornou o mancebo rindo-se. 
Em minhas veias corre o vermelho sangue do povo, vigorado pelo trabalho 
que vale mais do que o sangue azul do nobre degenerado pela ociosidade 
e pelo deboche.55         

 

 

                                            
55 BITTENCOURT, 1901, p. 44. 
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A conversa continuou com a posição definitiva de Sérgio que acaba deixando o 

amigo sem palavras para convencê-lo, embora faça questão de lembrá-lo que o 

estima muito. Ainda assim, Sérgio graceja dizendo que os familiares de Carlos 

podem acabar dizendo que ele, Sérgio, não podia ser amigo de alguém de origem 

duvidosa e sem recursos econômicos, assim nunca poderia fazer a corte à irmã 

dele:  

 
 
Convém pois não tratá-lo com muita familiaridade. Pode causar reparo. 
Embora tenha a cor branca e o cabelo liso, quem sabe se ali anda alguma 
raça da África? Demais, da familiaridade nasce muitas vezes uma afeição 
séria, e jamais eu consentirei que te unas a um homem sem nome que 
nunca será considerado teu igual.56  
 
 

Da janela da casa do amigo, uma sobreloja da casa de um negociante, Carlos 

avista a irmã que estava na casa de sua amiga a filha do Comendador Almeida, 

aproveita para apresentar o amigo e fazer com que elas insistam no convite feito, o 

que o faz retroceder e aceitá-lo. 

A moça da casa ao lado, Helena, já era admirada há muito pelo vizinho, que a 

via cuidando do jardim que mediava as duas habitações. A vida claustral da moça 

ficava evidenciada pelo fato de ela não freqüentar a sociedade e viver sob os 

cuidados da tia, D. Brites57, representante da aristocracia portuguesa, “dotada de 

caráter altivo e eivada de todos os preconceitos da velha nobreza”, que tinha a 

“esperança de melhorar de sorte”, já que seu marido morreu arruinado por gastar 

mais do que podia, e, por fim, como deixa entrever a narradora, tinha simpatia pela 

moça. 

Helena gastava o seu tempo no aprendizado do piano, nos trabalhos de agulha 

ou nas leituras na sala acompanhada da tia, que, por sinal, considerava que leituras 

para moças deviam ser apenas as religiosas, como o Flos Sanctorum e o 

Predestinado Peregrino, para que elas não se desencaminhassem.   

A descrição do baile em nada diverge dos romances da vertente urbana do 

Romantismo. A vasta casa onde acontece o baile tem as salas ornadas com ricas 

                                            
56 BITTENCOURT, 1901, p. 46. 
57 O nome Brites, tipicamente português – há pelo menos três poemas de Gregório de Matos dedicados à D. 
Brites – lembra o nome da mulher de Duarte Coelho, uma matrona que governou a Nova Lusitânia, como informa 
Gilberto Freire, portanto a escolha em nomear a acompanhante de Helena por ele indica a representação da 
aristocracia que a narrativa põe em choque com os novos valores advindos da possibilidade de crescimento 
pessoal na sociedade burguesa. Cf. FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos; decadência do patriarcado rural 
e desenvolvimento do urbano. 14. ed. rev. São Paulo: Global, 2003.  p. 209.   
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decorações e iluminação brilhante; nela estava presente a fina flor da nobreza 

baiana, que, desprovida de posse “se inculcava por tulipa”, para usar uma metáfora 

de Gregório de Matos ao fazer referência à Bahia, e servia de ligeiras insinuações de 

Mariquinhas a Sérgio. São destacadas as vestes das moças, as regras para a 

quadrilha, e o comportamento exigido nesse espaço.  

A entrada triunfante de Helena a faz merecedora de destaque: 

 
 
... trajava um rico vestido de seda azul celeste, talhado pela melhor modista 
daquele tempo, e que se ajustava perfeitamente a suas formas esculturais. 
Magníficas rendas bordadas de prata ornavam-lhe a gola muito alta e as 
mangas amplas e curtas realçando a alvura do colo e braços de uma tal 
riqueza de formas, que faziam desmerecer de preço o magnífico adereço e 
ricas pulseiras, que os adornavam. 
Uma pluma de brilhantes ostentava-se em seus cabelos de ébano 
dispostos em profusos anéis sobre uma fronte de tão soberana beleza que, 
sem lisonja, todos a julgariam digna de um diadema imperial. 
(...) 
- Como estás linda! Serás a rainha de nossa festa.58  
 
 

O nome da protagonista remete à lendária personagem de Homero e tal como 

seu arquétipo atrairá para si a cobiça de muitos homens por ser considerada a mais 

bela de todas as moças da festa e também a inveja das mulheres59.  

O desconhecimento de Helena e de Sérgio acerca da etiqueta exigida em 

sociedade faz com que eles possam conversar sozinhos, contrariando as regras que 

não permitiam a um rapaz ficar tanto tempo sozinho, em lugar afastado do baile, 

conversando. Entretanto, apenas nesse espaço em contato com a natureza, onde as 

normas de civilidade estão em suspensão, eles podem estabelecer um diálogo 

isento das regras de classe social que os impediam de aproximar-se um do outro: 

 

A lua prateava além uma extensa praia de branca areia que se estendia 
como larga faixa orlando o mar de ondas regulares e mansas que se 
quebravam em melodiosa cadência. Aquém da praia um branco muro 
fechava um recinto que se estendia até o terraço. Era um vasto pomar de 
luxuriante vegetação.  
No parapeito do terraço, de espaço a espaço, ostentavam-se os vasos de 
magníficas plantas cobertas de flores as mais raras, que misturavam seus 
esquisitos perfumes, ao cheiro agreste que se exalava do pomar trazido 
pelas brisas frescas do mar60. 

                                            
58 BITTENCOURT, 1901, p. 61-2.  
59 Na biografia que faz sobre a avó, Anna Mariani Bittencourt cita que ela leu os clássicos de Homero no inicio do 
século, o que pode corroborar essa idéia.  
60 BITTENCOURT, 1901, p. 64. 
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O encontro entre as flores raras e o cheiro agreste do pomar metaforiza o 

encontro entre esses dois seres, Helena, nascida na Índia, e Sérgio, brasileiro. No 

retorno à sala, onde os códigos sociais se fazem presentes e se determinam (e se 

recriminam) condutas, Helena fica sabendo da condição econômica de Sérgio, ex-

marceneiro, estudante de Medicina, e sente-se revoltada com a amiga por tê-la 

deixado naquela situação; ele, por sua vez, sente-se humilhado e envergonhado. 

Estabelece-se o impasse entre eles, movido por questões de posição social.    

Para não mais vê-la, Sérgio decide mudar-se de casa e, assim, evitar que ela 

perturbe seus projetos pessoais de vida. Três meses depois, ele, que já se 

restabelecia da humilhação na festa, reencontra-se com Helena em uma pobre casa 

à qual fora para acudir uma criança doente, protegida da moça. Os olhares 

entrecruzados revelam o mal-estar que sentiram ao se reverem. Mais uma vez, o 

acaso os coloca juntos, mas, tal como nos encontros anteriores, este também os 

afasta, estabelecendo barreiras entre eles. 

Na festa de Nossa Senhora da Conceição, comemorada, na Bahia, em 8 de 

dezembro, Sérgio é convidado pelo amigo Cincinato para ir vê-la em uma reunião de 

rapazes em sua casa de Itapagipe: 

 
 Ora, Sérgio, é possível que passes o dia de N. S. da Conceição aqui 
isolado, quando podias passá-lo na roça de meu pai em Itapagipe, com 
outros colegas já por mim convidados? 61 

 

A ida a essa casa para tomar parte da festa religiosa vai operar inúmeras 

transformações nas personagens centrais da trama. Nela, um frei amigo da família 

julga conhecê-lo. Nela também se aprofunda a dúbia relação de ódio e amor entre 

Helena e Sérgio, que a salva de um raio que atinge a árvore em que ela estava 

encostada. Sentindo-se mal por ser ajudada por ele, aproveita-se para insinuar que 

ele é uma espécie de ser aziago em sua vida. E ela nem imaginava o quanto, de 

certa forma.    

A revelação dos fatos narrados no Prólogo é apresentada ao leitor ao longo da 

narrativa. Em particular a partir do encontro de Frei Francisco da Conceição com 

Sérgio, no qual reconhece os traços fisionômicos de Fernando e, sabendo que ele 

tinha sido deixado em uma casinha pobre para ser criado por um casal, cuja mulher 

                                            
61 Id., ibid., p. 75. 
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acabara de perder o filho62, por uma boa quantia em dinheiro, presume ter 

encontrado aquele a quem procurava há quase vinte anos63.  

Desvela-se a Sérgio parte da sua história pessoal, através da carta deixada por 

seu pai ao padre, pedindo-lhe que tome conta de seu filho, caso algo lhe aconteça, 

enquanto vai visitar a mulher na noite em que sofre a emboscada. Para proteger 

Sérgio, e, assim, garantir a característica do folhetim de “narrar aos picadinhos”, o 

frei encaminha o estudante para o Rio de Janeiro, para terminar os estudos.  

 A história completa será narrada a Sérgio, já doutor em Medicina, um ano 

depois com todos os detalhes que dão conta da curiosidade do leitor e suspendem o 

término da trama. Frei Francisco nomeia os pais de Sérgio: “não és um filho espúrio, 

nem bastardo; és filho legítimo de Fernando Tavares da Silveira e de d. Beatriz de 

Albuquerque, ambos de nobre estirpe e, o que é mais, nobres de espírito e de 

coração”64. Ele também revela como o pai de Sérgio fora morto: Manoel Rodrigues, 

seu amigo (dele), pagara a um oficial para denunciar Fernando como traidor. E é 

através desse oficial, que um golpe de sorte permitiu que o frei fosse acolher no 

momento de extrema unção, que se desfiou a tessitura narrativa para que se 

conhecessem todos os crimes do português.   

Para cumprir o juramento feito a Fernando, o frei irá viajar até Goa, junto a uma 

missão religiosa francesa, no encalço de Manoel Rodrigues. Após dezesseis anos 

na Índia, reencontra-se com Marta, a criada de Beatriz, com quem tomará 

conhecimento das outras atrocidades cometidas pelo traidor. A longa narração do 

frei inicia-se com o descumprimento da promessa feita a Beatriz de cuidar do filho 

dela e de Fernando, em função da ambição em ter a fortuna dela só para si; 

continua com o encarceramento da jovem em casa, que adoecida de tristeza, é 

tomada como enlouquecida e acaba morrendo.  

A leitura das memórias de Beatriz, guardadas por Marta e entregues ao frei, 

será a estratégia narrativa empregada pela autora para explicar os fatos 

acontecidos. O diário era um meio usual de as mulheres registrarem seus 

                                            
62 Embora no período de partida para Portugal, Manoel Rodrigues retorne à casa e proponha que ele seja 
deixado na roda da misericórdia para ser criado pelas freiras, a pobre mulher que tinha transferido para a criança 
o amor pelo filho perdido recusa-se a entregá-lo. A crença no amor maternal é patente nesse gesto da mulher, 
na dedicação para com o menino, apesar da postura do seu marido que despreza o garoto e o considera um 
estorvo. Como era pobre, o pai adotivo o impede de continuar a estudar e apenas o incentivo do amigo e um 
golpe de sorte, típico dos folhetins, um bilhete premiado da loteria, de seis contos de réis, o faz ser capaz de 
mudar sua vida, permitindo-lhe estudar embora com parcos recursos.  
63 Pode-se atribuir à revelação um caráter divino, tendo em vista a coincidência entre o nome do frei e a festa em 
homenagem à santa, o que condiz com a ideologia católica da autora.    
64 BITTENCOURT, 1901, p. 114. 
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sentimentos, de expressarem suas angústias diante do mundo. Com ele, toma-se 

conhecimento das regras do script feminino: casamento, doença, loucura e morte. 

Beatriz nele se refugia na esperança de que ele pudesse ser conhecido um dia por 

seu filho; o diário a mantinha viva diante das inúmeras fatalidades que a vida lhe 

reservara65.   

No diário, a mãe de Sérgio conta como, por inúmeras vezes, implorou por ajuda 

a outros homens contando-lhes a história de que fora enganada por Manoel 

Rodrigues, que teve seu filho tomado por ele e que estava vivendo encarcerada, 

entretanto ninguém lhe deu crédito. Era tida como enlouquecida, no universo das 

práticas sociais oitocentistas, em que o discurso feminino não tinha valor; a palavra 

que contava e bastava era a do tirano e não a da sua vítima. Em vão tentou 

convencer o capitão do navio de que fora arrastada para Portugal; depois, é 

encarcerada numa casa em Lisboa, após a tentativa mal-sucedida de sedução de 

Manoel Rodrigues66, de onde reside é levada para Goa, após cinco meses de 

espera da possibilidade de retornar ao Brasil e recuperar o filho perdido. A ida para 

Goa67 objetivava resgatar a última parte da fortuna; lá adoecendo, conta sua história 

ao médico, que se recusa a ajudá-la. Desesperada e descrente da possibilidade de 

rever o filho, ela acaba morrendo em Goa, onde é enterrada modestamente.    

Mas, para incorporar mais vilanias ao traidor, Marta conta ao frei que ele 

assassina o irmão do judeu que deixara a fortuna para Beatriz; mantém um 

relacionamento com uma jovem indiana com quem teve uma filha, Nadéia, filha de 

uma jovem de nobre estirpe, casada com um português durante a guerra. A filha 

servia apenas para dar mais um exemplo do caráter calculista de Manoel Rodrigues: 

como a mulher morrera e ele havia dado o filho dela, precisa de uma criança para 

manter a fortuna dela junto a ele. Sem descendentes, a fortuna retornaria à família 

do judeu. 

                                            
65 Os diários aparecem registrados em inúmeros estudos sobre as mulheres. Sobre a escrita do diário,  Anäis Nin 
diz: “a tristeza me levou a construir uma caverna para me proteger: meu diário”. In: LOBO, Luiza. “Dez anos de 
literatura feminina no Brasil”. In: idem. Crítica sem juízo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. p. 58  
66 Esta é uma passagem interessante do texto em que se mostra o medo do europeu diante do desconhecimento 
da América. Marta, ao ver sua ama em perigo, sugere que ela tome o punhal envenenado por um caboclo, o que 
faz com que o algoz recue empalidecido. A narradora aproveita para destacar: “Todos sabem o horror que o 
europeu tem aos venenos usados pelos índios, que supõem irremissivelmente mortais”. In: BITTENCOURT, 
1901, p. 141.  
67 Ao ser questionado por Beatriz, que desconfia da rota do navio, Manoel Rodrigues diz que estava indo para 
uma cidade da África, mas ele foi para Goa, na Ásia. Ou a autora, que na juventude gostava de estudar 
Geografia, cometeu um equívoco, logo corrigido nas páginas seguintes; ou, de fato, o algoz da moça a enganou, 
levando-a para ainda mais longe. Cf. id. ibid. p. 144 et passim.    
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Esta vítima do português será aprisionada em uma casa, tal como Beatriz, terá 

espiões a observar todos os seus passos para que ela não fugisse, enquanto ele 

toma um navio para o Brasil, seqüestrando a filha deles e fugindo de mais um crime 

cometido. A jovem indiana enlouquece de dor, até ser resgatada das ruas da cidade 

por Marta, que, após a morte da ama, tinha se tornado responsável por um hospital.  

É assim que ela toma conhecimento das ações do português.  

O frei então cumpre a palavra empenhada a Marta, resgatando Sérgio da sua 

condição de desconhecimento da origem e conta-lhe acerca de como conseguiu 

resgatar a fortuna que foi deixada a Beatriz e usurpada por Manoel Rodrigues. Das 

tentativas de assassinato de que fora vítima até decidir por trancar o português em 

um mosteiro distante da cidade de Lisboa por três meses até que ele admitisse 

devolver o que roubou e escrever para a filha, que continuava na Bahia, dizendo que 

se suicidara em função da perda econômica. A intenção do frei era preservar a 

moça, tida como nobre, porém encontra resistência do pai dela em admitir tal idéia. 

Ele acaba morrendo em meio aos maiores tormentos dos quais a loucura o vitimou. 

O esconderijo subterrâneo, “o sepulcro dos vivos” como o descreviam os 

religiosos, para onde ele foi levado impedia que fosse visto ou ouvido, fato que, 

associado à pouca luminosidade do local, lhe infundia temor aos espectros que a 

insanidade e a consciência culpada o faziam ver. Manoel Rodrigues morre dentro do 

script esperado para um personagem folhetinesco que representa o mal: é castigado 

pelos seus feitos; o mundo é reordenado, ainda que momentaneamente. 

Manoel não é outro senão o pai da amada de Sérgio, Helena, filha do 

Comendador Almeida, título comprado como inúmeros do Primeiro Reinado do 

Império Brasileiro, em que era a bolsa que determinava a nobreza e não a fidalguia, 

como dizia o poeta baiano.  

Mais uma vez, cria-se a tensão entre os personagens principais da trama: 

Helena e Sérgio parecem estar impedidos de ficarem juntos. Desde o início da 

narrativa que os jovens amantes padecem de inúmeros mal-entendidos que 

provocam o desencontro entre eles e, quando o reencontro entre eles e a felicidade 

de Sérgio em descobrir sobre seus pais parecem encaminhar a narrativa a um final 

feliz, o leitor precisa torcer ainda mais para que o par romântico fique junto.     
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No reencontro com Helena68, ele é acusado de tentar raptá-la e levá-la para 

uma casa em uma rua afastada, pagando a dois escravos de aluguel que a 

carregariam na cadeira de arruar69 de volta para casa. O espaço da rua aparece 

como um lugar de perigo para moças belas e pobres, como ela se tornara. Vai ser 

preciso recorrer à intercessão da amiga Mariquinhas, mais uma vez, para unir os 

dois.       

A nova casa de Helena distingue-se da anterior. Ficava na parte baixa da 

cidade, na Calçada, ela passou a viver com a professora da amiga Mariquinhas, que 

não conseguiu mantê-la vivendo com ela70: 

 
 
Sérgio e d. Mariquinhas pararam em frente a um belo e bem cultivado 
jardim que ladeava uma casa de boa aparência na Calçada, e encontrando 
a porta aberta, a moça, que tinha ali toda liberdade, entrou acompanhada 
do mancebo.  
Foram surpreender Helena sentada em um banco do jardim, mergulhada 
em profunda e triste meditação71.  
 
 
 

Helena, com o orgulho que a caracterizava, não aceitou o dinheiro dado pelo 

frei. Ou como explica o padre Francisco: ela era “um lírio de imaculada alvura que 

ostenta sua pureza e aroma ainda à margem de um lago de exalações pútridas”, isto 

é, apesar do pai que teve, tinha a nobreza advinda da herança matrilinear. Da venda 

das jóias e dos móveis da casa, ela doou parcela significativa do que conseguiu à d. 

Brites, para que fosse aceita em um convento. A aristocrata portuguesa explora a 

jovem indiana, tal como a relação estabelecida entre a colônia (Goa) e a metrópole 

(Portugal). A jovem vai se sustentar do próprio trabalho, muito embora tenha sido 

avisada da dificuldade de fazer isso: 

 
 
 
Mas minha pobre menina, o que é o trabalho de uma mulher, sempre tão 
mal remunerada em nossa terra, para dar-lhe os meios de subsistência, 
principalmente estando acostumada ao conforto da opulência.72  

                                            
68O acaso, ou a intervenção divina, coloca-os juntos mais uma vez. Sérgio, ao chegar, decide agradecer à 
Estrela do mar – Nossa Senhora da Conceição – o êxito da viagem e reencontra Helena na igreja.   
69
Na igreja de Nossa Senhora da Conceição onde se encontrava Helena, ficavam os armazéns, zona de 

comércio, com suas ruas sujas, sem urbanização ainda, onde circulavam homens de negócios e os escravos que 
trabalhavam no cais, por essa razão o uso da liteira fechada que a impede de saber para onde estava sendo  
conduzida.  
70O marido de Marieta tentou seduzir Helena e foi quem tentou raptá-la, pagando aos escravos para levá-la para 
uma casa afastada do centro da cidade. O rapto de mulheres era uma forma de agir junto a mulheres pobres e 
belas.    
71
 BITTENCOURT, 1901, p. 103. 

72 BITENCOURT, 1901, p. 164. 
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Nesse encontro, Sérgio toma conhecimento do amor que Helena sentia por ele 

e se declaram apaixonados73. Impedidos de viver esse amor, uma vez que ele se 

recusa a revê-la, ao saber de quem ela era filha, apenas uma nova revelação seria 

capaz de uni-los. Isso acontecerá com a descoberta de que seu pai não morrera, 

tornara-se padre, após sobreviver ao ataque e ser salvo por um homem encarregado 

de enterrá-lo: 

 
 
Creio que naquele inteligente preto perdera-se um bom médico. 
Sua aptidão para a ciência de Hipócrates era ainda realçada pela bondade 
inata de sua natureza, uma das melhores que tenho conhecido, 
encadernada em pele preta. 74 
 
 

Ele se salva, mas havia perdido a memória e, quando a recupera, acredita na 

traição de Beatriz e não tendo mais família, entra para uma ordem religiosa. É mais 

uma história a atrasar o fluxo da narrativa e retardar o desenlace entre o par 

romântico. Esse homem será o responsável pelo perdão que irá abençoar Sérgio e 

Helena. Antes de morrer, ele os casa, acreditando na redenção divina, como se eles 

fossem reviver os amores impossíveis entre Beatriz e Fernando, e na possibilidade 

de que eles dois deveriam ser libertados do sofrimento que já ceifara tantas vidas.  

O último dos espaços descritos no romance é a missa de trinta dias de morte 

de Fernando na Igreja de São Francisco, como não poderia deixar de ser, afinal o 

padre Francisco era da ordem e era o protetor do casal. Ao terminar a missa, Helena 

pede ao marido que a aguarde, porque estará indo cumprir outro compromisso, 

havia encomendado uma missa para o pai na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. 

Sérgio obtempera e vai com ela; no espaço sagrado, ambos partilham da certeza de 

que para viverem o amor era preciso esquecer o passado, ou como seu pai lhe disse 

antes de morrer: “um coração nobre não guarda ódio além túmulo”.        

 
 

3.2.1 A HISTÓRIA DENTRO DAS HISTÓRIAS 

 

Em Longos serões do campo; o major Pedro Ribeiro, Anna Ribeiro justifica o 

mote do romance “Helena”, que ela considera seu melhor romance: foi tirado da 
                                            
73 A orgulhosa Helena de antes cumpre a história narrada pela melhor amiga, a da moça pobre, achacada, que, 
ao ficar rica, não maltrata seus algozes. Cf. BITTENCOURT, 1901, p. 195.    
74 Id. ibid. p. 174. 
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história narrada por seu avó, o major Pedro, sobre João António, um português que 

seria condenado ao fuzilamento sem qualquer julgamento por ser considerado 

informante de Madeira, se não fosse por ele e o Major Alcovia, que impedem que 

isso aconteça: 

 
 
Quem conheceu o ódio que os brasileiros votavam aos lusitanos pode 
avaliar os esforços feitos pelos dois generosos oficiais para conseguir que 
aqueles homens, muitos dos quais rudes e ferozes, pedissem o perdão 
para um português.75   
 

Tal como acontece com Fernando, personagem do romance que é traído pelo 

seu amigo português Manoel Ribeiro, que o denuncia como informante de Labatut, 

Fernando sofreu um atentado ao tentar visitar a mulher grávida, nos arredores da 

cidade.  

A lembrança do avô, seguida pelas lembranças de menina que a faziam 

lembrar-se dos versos aprendidos na infância nos saraus familiares, é também o 

tema a ser contemplado no romance. O nome do Major Pedro Ribeiro está presente 

em cinco cantos do poema épico Paraguassu; epopéia da independência da Bahia, 

de Ladislau dos Santos Titara, registrando sua participação expressiva nas lutas. 

Os versos abaixo dão conta de como o valor da nação é imperativo e deve ser 

seguido em detrimento dos desejos pessoais, tal como se observa na história de um 

herói:   

 
 
Como canta o papagaio?  
O papagaio canta assim: 
 
Papagaio verdadeiro 
Até na cor é brasileiro 
Donde é toda esta gente? 
É do Brasil independente. 
Amigos bebamos 
Sem esmorecer 
Que a glória dos bravos 
É sempre vencer. 
 
Que livre nasceu, 
Que livre será; 
E jamais escravo 
Se tornará! 
 
 

                                            
75 BITTENCOURT, Longos serões do campo. Org. e notas de Maria Clara Mariani Bittencourt. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1992. v. 1. p. 124.   
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Mas, quando a chamada 
Tocar o tambor 
Corramos à glória 
Deixemos o amor.76 
 

 

Entende-se, portanto, tal como no universo mítico de construção do herói épico, 

a posição de Fernando que deixa a esposa, após o casamento e mesmo em 

possível perigo porque “um valor mais alto se alevanta”: a luta pela independência.  

A autora persegue uma tradição das letras baianas marcada pela retomada do 

2 de Julho como símbolo de luta pelos ideais de independência e não subjugação 

dos interesses dos dominadores, traço identificado na tese de Lizir Arcanjo como 

sinônimo da não aceitação dos autores no modelo literário da Corte. Em A flor do 

deserto, lenda nacional de Agrário de Menezes77, publicado em A Estrea (1858), o 

autor narra a história de mais um traidor português, Senhor Antônio (sempre 

chamado pelo narrador como o Senhor Antônio, em uma clara referência à tirania e 

ao poder por ele representado); tal papel é representado pelo pai de Lúcia, a jovem 

que compõe par romântico com o brasileiro Camilo. Para conseguir a mão de Lúcia 

em casamento, Camilo é coagido por Antônio a abandonar sua família e seus ideais 

de pátria e lutar junto aos portugueses:  

 
 
Há uma luta sanguinolenta travada entre Portugal e o Brasil, entre o 
Senhor e o escravo, entendeis? Aprestai-vos para tomar parte nesse 
terrível conflito.78  

  

Com esse convite, o jovem cede ao amor à Lúcia e põe em segundo plano sua 

honra, seu patriotismo e seu amor filial. Essa opção acaba por trazer uma série de 

infortúnios, que se inicia com a maldição de sua mãe no leito de morte. A jovem 

morre, e ele, desesperado e sozinho, encontra abrigo na religião. 

Na peça “Os tempos da Independência”; drama histórico (1861) de Constantino 

do Amaral Tavares 79, há a reprodução das lutas pela independência, com a 

presença de personagens históricos que compõem o pano de fundo para a trama 

                                            
76 Anna Ribeiro registra no seu livro de memórias que esses versos eram um dos mais recitados nos jantares 
festivos de sua época de menina. Não há indicação de autoria. Cf. BITTENCOURT, 1992, p. 44. v.2. 
77 Cedido pela pesquisadora Lizir Arcanjo, a quem eu agradeço. Tive contato com a parte da Conclusão do texto. 
A Estrea; Periódico Litterario e Jurídico. 1858. p. 6-9.  
78 MENEZES, Agrário de. A flor do deserto, 1858. (cópia digitada).  
79 AMARAL, Constantino. Os dramas da independência; drama histórico. Apres. Lizir Arcanjo. Ed. fac-similar. 
Salvador: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 2000. [Coleção Arquivo do IGHB, 1]  
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amorosa entre Luís, que luta pela Independência, e Maria, sua noiva. O drama do 

Padre Roma, mártir da independência, aparece encenado na peça. Símbolo das 

lutas pela separação de Portugal, o padre será, em 1817, morto por ordem do 

Conde dos Arcos, mas os ecos de sua proposta estarão presentes em 1822, pela 

participação de Luís. A presença de portugueses, tomados como traidores, se 

manterá nesse drama histórico. 

Na esteira dessa tradição, estavam os cortejos dedicados ao 2 de Julho, que 

ainda hoje movimentam a cidade e o Recôncavo, com suas cores verde e amarelo a 

enfeitar as casas e os desfiles de estudantes a representarem os heróis da luta, 

como se fosse necessário reproduzir a heroicidade do povo baiano e sua condição 

de diferença face aos outros estados que não tiveram de lutar para garantir sua 

liberdade.  

Nesse sentido, do valor patriótico que a data representa, pode se enquadrar 

Mestra e mãe de Amélia Rodrigues, contemporânea de Anna Ribeiro. D. Mercês, a 

mestra, ensina a suas pupilas o valor histórico da data e seu significado para a 

Bahia, assim como organiza o desfile no qual as meninas e as moças da sua escola 

se unem aos rapazes da escola “para homens” para participarem das 

comemorações da pátria. D. Mercês elucida a uma aluna que lhe questiona o 

sentido de “emancipação política”:  

 

- Quer dizer a independência, a libertação de um povo. A gloriosa nação 
portuguesa descobriu o Brasil e governou-o largo tempo. Dependiam os 
brasileiros de Portugal para todos os seus negócios. Afinal um dia, em 
1808, veio o rei português D. João VI residir temporariamente para cá, e ao 
povo lhe soube tanto ter o governo perto e lhe agradou de tal modo a 
perspectiva de tornar-se a nação livre e autônoma com monarca seu, que a 
fizesse respeitar e progredir, que, quando o rei partiu, os brasileiros 
pediram a seu filho D. Pedro que ficasse e reinasse o Brasil. D. Pedro ficou 
e proclamou o Brasil independente de Portugal no dia 7 de Setembro de 
1822. Consolidou-se o governo do jovem imperador depois de algumas 
lutas, as tropas lusitanas foram evacuando os pontos que ainda ocupavam 
e as províncias pacificaram-se. As que estavam na Bahia saíram a 2 de 
Julho de 1823, depois de renhidos combates em Itaparica, Itapoã, Pirajá, 
etc, entrando o exército  chamado “pacificador”, entre aplausos e flores, na 
cidade do Salvador. É por isso que os patriotas baianos saúdam sempre 
com alegria esse aniversário. 80  

 
 

                                            
80
 RODRIGUES, Amélia. Mestra e mãe. 4. ed. Bahia: Escola Typ. Salesiana. 1929. p. 270-1. Nota-se a adesão 

ao discurso oficial por parte da personagem. Talvez por esse motivo ele passe a ser usado nas aulas de 
Educação Moral e Cívica que fazem parte do movimento nacionalista da década de 30, encabeçado pelo poder 
de Getúlio Vargas. 
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Com esse propósito, os personagens que tomaram parte das lutas pela 

independência, submetendo suas vidas pessoais à nação, como sói ocorrer a heróis, 

terão suas vidas resgatadas no romance. Ao projeto de nação, representando como 

pano de fundo os acontecimentos da Guerra de Independência (1823) nos Campos 

de Pirajá, espaço heróico onde foram travadas as lutas contra os portugueses até 

sua retirada formal em 2 de julho de 1823, data que passa a ser considerada tão 

relevante quanto a do Grito do Ipiranga, a data nacional da separação da metrópole, 

uma história de amor é contada.  

A história da nação aparece imbricada com um romance. Eros e Polis 

friccionam-se em um romance sentimental que funciona como um meio importante 

para aplacar as tensões ainda presentes na sociedade, após as lutas de 22.  

Para Lizir Arcanjo, era “dever de baiano” (não de brasileiro) pôr em relevo a 

“glória da Bahia”. Assim, particulariza-se a produção local ao fixar-se noutros 

matizes em relação à produção produzida na Corte:  

 
 
Assim como nos textos mais expressivos da época afirma-se com 
freqüência que o “povo baiano” sentia o orgulho de ter efetivado a 
independência da pátria e não admitia o papel de submissão, os literatos 
sentiam-se também livres de qualquer dependência cultural da Corte, 
porque dispunham de sua própria história para inspirar as “obras 
nacionais”. Nesse plano, a Bahia preferia os heróis do 2 de Julho de 1823, 
a índios “nobres” e “valorosos”, criados pelas leituras dos etnógrafos 
coloniais que estimularam a imaginação de muitos escritores.81    
 

 

Seus romances perseguem uma linha já presente nas letras baianas desde o 

primeiro quartel do século XIX: a Bahia não entra no projeto de nação pensado pelos 

românticos do Rio e o seu modelo de literatura estava calcado nos fatos históricos 

da própria terra, e, enquanto a literatura da capital na “belle époque” se fixa como 

uma literatura “sorriso da sociedade”, em expressão do baiano Afrânio Peixoto, a 

literatura baiana persegue o filão documentário da terra, derivada do modelo 

romântico, como propõe Antonio Cândido.  

“Helena” é o romance que a autora considerava melhor porque fora capaz de 

documentar a Guerra da Independência, que lhe fora transmitida pela mãe, 

testemunha da situação na infância. A narrativa inicia-se em 1822, com um 

desencontro amoroso entre dois jovens, ambos descendentes de portugueses: 

                                            
81 ARCANJO, 2000, p. 24-5. 
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Beatriz e Fernando, este em desespero diante da recusa da jovem em contrariar o 

pai e casar-se com ele, decide lutar contra os portugueses. A posição de Fernando é 

considerada temerária, sendo ele filho de portugueses, mas suas atitudes acabam 

por fazê-lo aceito entre os demais combatentes.    

O tom épico do registro da guerra constitui-se na escolha da autora, com o 

relato histórico do 2 de julho de 1823, quando o Exército brasileiro entra vitorioso na 

cidade de Salvador, simbolizando a consolidação da Independência do Brasil. Esta 

data transformou-se, em função das renhidas batalhas travadas nos limites do 

território baiano com a participação expressiva dos senhores de engenho do 

Recôncavo baiano — como o Major Pedro Ribeiro, avô de Anna Ribeiro a quem ela 

se refere como participante das lutas da Independência, mas que não teve a devida 

notoriedade, tal como outros que, segundo ela afirma em seu livro de memórias, 

foram tomados como grandes heróis injustamente, e que aparece como personagem 

do segundo folhetim” na figura de responsável por Fernando junto à tropa e aquele 

que o adverte sobre o perigo de que os moços são vítimas, pois a boa fé impede-os 

de agir com prudência. 

“Helena” representa uma voz que busca a consolidação do discurso histórico. A 

linguagem elevada impõe-se como uma necessidade na manutenção da vertente 

épica da literatura baiana que narrou o 2 de Julho e exaltou muitos dos seus heróis. 

Exemplo dessa linguagem aparece em trechos como o que segue: 

 
 
Deixemos a heróica cidade abandonada de seus filhos revolver-se nas garras 
do domínio estrangeiro, porque assim já era olhado por todos os leais 
brasileiros o poder de Portugal, e transportemo-nos aos campos de Pirajá 
ocupados pelos intrépidos defensores da independência do Brasil. [...] 
Foi ali [no campo de Pirajá] que os bravos baianos ao apelo da pátria 
acudiram solícitos deixando o lar, a família, os haveres! 
Quantos não quebraram até os rijos laços do sangue! 82    
 
 

As condições de emergência desse discurso remontam à apropriação da 

história como discurso da verdade; assim o romance deveria se manter dentro de 

um cunho documental e amparado pela visão homogênea e totalitária da 

Independência, em uma voz única, sem tensão, que só perde força para a história 

de amor que será relatada na segunda parte da narrativa.   

                                            
82 BITTENCOURT, 1901, p. 21. 
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Nietzsche83, considera que o século XIX é marcado pela busca histórica e o 

discurso romântico atende a essa demanda através de seus romances de caráter 

histórico, conseqüência da formação das novas nações e do caráter nacionalizante 

que esses textos irão imprimir. No caso de Anna Ribeiro, ela constrói esse discurso 

associando-o à Bahia, quase que exclusivamente; não há uma idéia de nação 

presente em seu texto ainda que se possa avaliá-lo pela crítica aos portugueses, 

mas o traço metonímico é o mais significativo e o processo de Independência é lido 

como um diferencial. 

O olhar colonialista do português aparece representado na conversa entre 

Fernando, o protagonista da primeira parte da narrativa, e Manoel Rodrigues, 

português, ao registrar:  

 
 
O que era o Brasil sem Portugal? Vastas selvas habitadas por selvagens 
que de homens só tinham a forma. Portugal deu-lhe a cultura, a religião; 
civilizou-o, e agora, como a víbora ingrata morde o seio que o aquecera! 
Manoel! exclamou com veemência o brasileiro, é nulo todo o benefício que 
nos rouba a liberdade! Antes o selvagem que vaga na floresta, [  ], do que o 
escravo, que coberto de ouro se roja aos pés de um tirano senhor.84  
 
 

Também é significativo o fato de a autora apresentar, ainda que de modo 

paternalista e dentro de uma visão cristã, a presença de outros personagens que 

não os heróis. Na escolha por esse registro, a autora acaba arranhando a figura de 

um dos heróis mais celebrados: o General Labatut. O fuzilamento por esse General 

dos negros que fizeram um levante durante as batalhas, cerca de cinqüenta 

pessoas, aparece criticado em tom de piedade: “Pobres criaturas! Um tal fim depois 

das torturas da escravidão! Porque pugnavam por sua liberdade, são barbaramente 

mortas por nós, que também pugnamos pela nossa. Cruel irrisão!”85  

Anna Ribeiro, na busca de representar o quotidiano das mulheres em 

momentos de crise social, acaba por subordinar a condição colonialista representada 

na tensão entre metrópole e colônia à condição de subordinação entre os gêneros.  

Manoel é o representante português que se apropria da vida e riquezas alheias. 

O que o move é o desejo de apoderar-se das riquezas, como colonizador era-lhe 

direito adquirido a posse de mulheres e de seus corpos e riqueza. O Império exige o 

                                            
83
Cf. a releitura de Nietzsche por Foucault. FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: id. 

Microfísica do poder. 16. ed. Rio de Janeiro: Grall, 1979. p. 26 et seq. 
84 BITTENCOURT, 1901, p. 1. 
85 Id., ibid., p. 39. 
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sacrifício das colônias a seu favor, mas fracassa na sua intenção de poder e 

ambição desmedida.  

O jardim metaforiza as inúmeras instâncias da trama: separa as casas de 

Sérgio e Helena e indica o conflito entre eles, mas também é o símbolo da nação 

florescente que se separa do passado representado pelos pais dos protagonistas.   

Da condição de órfão que sente Sérgio, o filho do brasileiro que participou da 

luta e da mãe portuguesa, nasce o brasileiro, filho das duas raças: 

 
 
- Sou um pobre homem enjeitado, e nunca tive o menor indício de quem 
sejam meus pais.  
 
 - Não se desconsole com isto, meu filho. Há pais tão ruins que é uma 
felicidade não conhecê-los. O homem se faz por si mesmo com trabalho e 
perseverança. Felizmente a luz civilizadora deste século já vai apagando 
os injustos e preconceituosos das eras passadas.86   
 
 

Sérgio não é mais o representante do herói aristocrata, é o homem que 

conquistou seu próprio espaço, representa o indício do individualismo burguês, 

presente em muitas obras deste período. Na nova nação constituída por tantos 

impeditivos tais como na relação entre eles, o par romântico evidencia o traço da 

miscigenação, com ênfase na etnia e cultura brancas. Helena é a aristocrata graças 

à origem do seu império, que se enfatiza na escolha do nome grego, e Sérgio é a 

nobreza do caráter advinda do pai, herói da Independência, e da mãe, ambos 

mártires da causa coletiva em detrimento do desejo individual.      

A vitalidade poética desse tipo de narrativa de caráter histórico pode ser vista 

na literatura contemporânea, em que fatos da memória são conjugados às 

construções discursivas que dão conta das contra-margens do passado histórico da 

Bahia, por exemplo, no romance Viva o povo brasileiro de João Ubaldo Ribeiro, o 

qual segue o boom da metaficção historiográfica da novelística latino–americana, ao 

retomar a Ilha de Itaparica, palco dos eventos históricos no período da colonização, 

seguindo, ainda que de modo carnavalizado, o curioso verso de Botelho de Oliveira, 

breve apodo do Brasil, ao apontar as riquezas da terra, no seu discurso nativista 

pitoresco. Heróis do 2 de Julho permeiam o imaginário do povo e da literatura baiana 

expresso em obras e encenações que a cada ano mantêm vivo o acontecimento 

histórico.  

                                            
86 BITTENCOURT, 1901, p. 77-8. 
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Viva o povo brasileiro retoma certa regularidade do discurso já presente em 

Anna Ribeiro quanto à leitura do processo de independência, mas um texto do final 

do século XX não poderia assumir para si o discurso realista e histórico presente na 

obra da autora. Aliás, o próprio discurso da História aparece desconstruído em 

várias passagens do texto, como em: 

 
 
(...) a História não é só essa que está nos livros, até porque muitos dos que 
escrevem livros mentem mais do que os que contam histórias de Trancoso. 
(...) toda a História é falsa ou meio falsa e cada geração que chega resolve 
o que aconteceu antes dela e assim a História dos livros é tão inventada 
quanto a dos jornais, onde se lê cada peta de arrepiar os cabelos. (...) 
Então toda a história dos papéis é pelo interesse de alguém.87   

 
 

A citação tomada já ao final da narrativa, falada pelo cego Faustino, denuncia o 

traço contemporâneo que desarticula o sentido histórico. Os valores presentes nesse 

romance opõem-se ao que Foucault chama de modalidades platônicas da história, o 

privilégio é o da paródia, destruidora e descontínua, rompendo com a tradição de 

reconhecimento do fato histórico da Bahia, apesar de registrá-lo.  

Em função dessa característica, há quem considere o romance “uma espécie 

de epopéia às avessas”88, conta-se a história do Brasil com uma ênfase no século 

XIX, mas registra-se o período da colonização e avança-se até o século XX, 

remontando momentos históricos significativos do país por uma ótica desconstutora. 

A retomada dos mitos históricos dá-se de modo descentrado, retirando os possíveis 

heróis para fazer o registro de que essas narrações épicas são feitas de “mentiras e 

patranhas”, como afirma Perilo Ambrósio. A ênfase é dada ao poder do povo, 

através da repetição, muitas vezes acintosa, da mentalidade oitocentista através do 

Barão de Pirapuama e, depois, de Amleto Henrique, que acaba por agredir a noção 

de subalternidade e se impõe associada aos diversos fatos registrados como uma 

espécie de “jogo negativo” em que a voz hegemônica aparece contrastada por 

inúmeras outras vozes. 

As fendas construídas por esse discurso geram uma escritura diversa da 

descrita anteriormente, uma vez que do enaltecimento e do discurso de 

protecionismo aos negros e desamparados, comuns à narrativa anterior, se 

                                            
87 RIBEIRO, João Ubaldo. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 515. 
88 CECCANTINI, João Luís C. T. Brava gente Brasileira. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. São 
Paulo: Instituto Moreira Salles, n. 7, mar. 1999. p. 114. 
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demonstram os ecos de resistência através da cultura. Tanto faz se esse 

deslocamento aparece através da aparente subordinação de Nego Leléu, mestre em 

trapaças, ou através da posição de Maria da Fé, em luta constante, que, tal como 

uma revolucionária, subordina sua vida pessoal em nome da luta e da resistência, 

consciências diversas, todavia sem que admitam a subalternidade.   

Manoel Rodrigues com suas tramóias e traições e com sua ambição 

incalculável parece partir da mesma gênese que Perilo Ambrósio; ambos 

assassinos; em ambos o senso de oportunidade os fará heróis de uma guerra que 

não lutaram. Neles, há ausência de um ideal patriótico, embora apenas no segundo 

observemos o traço irônico, o diálogo com os clichês românticos subvertidos: “se lá 

vi a luz, cá no Brasil foi que vi a vida (...), sendo eu brasileiro mais que por presença 

aqui, senão porque me sinto tão nativo a estas terras quanto as aves e os bosques”; 

isso tudo dito após assassinar um escravo para aparentar uma luta da qual não 

participou e cortar a língua do outro, e, como se não bastasse, o local escolhido pelo 

autor foi o campo de Pirajá – o campo dos heróis da Independência. Tanto na 

narrativa oitocentista como nessa, os personagens morreram cruelmente: perdem 

suas fortunas; o primeiro suicida-se; o segundo morre envenenado pelos mesmos 

escravos que julgava controlar.  

João Ubaldo Ribeiro, ao deslocar a sua narrativa da tradição histórica, 

construindo a tensão entre dominados e dominantes, opera dentro de uma proposta 

contemporânea de “reversão da história”. No seu romance, pode-se observar o que 

para Nietzsche se constituiria no uso crítico da história: “Tratava-se de colocar o 

passado na justiça, de cortar suas raízes com faca, destruir as venerações 

tradicionais a fim de libertar o homem e não lhe deixar outra origem senão aquela 

em que ele quer se reconhecer”.89     

Se, no autor de Sargento Getúlio, se pode afirmar com precisão que o autor 

trabalha com a refiguração da identidade brasileira; em Anna Ribeiro pode se 

observar a busca pela reprodução do histórico, o que poderia ser tomado como um 

comprometimento com a representação da sua terra e da necessidade de exprimir a 

sua importância diante do país em formação ao longo do século XIX. 

À galeria tomada como pertencente à ascendência de João Ubaldo Ribeiro, 

poderíamos elencar o nome de Anna Ribeiro, ainda que, para isso, inúmeras vozes 

                                            
89 FOUCAULT, 2001, p. 37. 
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dissonantes venham a se levantar, dado que afinal o discurso falocêntrico presente 

em nossa historiografia somente se lembraria de mencionar: Gregório de Matos 

Guerra, Antônio Vieira, Xavier Marques, Jorge Amado entre outros.  

A Independência da Bahia exaltada por Anna Ribeiro e ironizada por João 

Ubaldo situa-se como uma recorrência temática na literatura baiana, porém com 

conteúdos diversos e com noções históricas e de apreensão de valores 

diferenciados. O traço aparece reencenado a partir de uma nova perspectiva, 

deslocado de seu centro histórico.       

Tanto na obra oitocentista quanto na contemporânea nota-se a “fantasia de um 

povo eleito”, tirado da vertente messiânica portuguesa que acreditava na profecia do 

apóstolo Daniel da criação do Quinto Império cristão90. É este, como se sabe, um 

lugar-comum na história e na literatura de Portugal: a monarquia portuguesa 

postulava-se como a guardiã do catolicismo e responsável pela sua propagação, 

através da constituição de um Império que não fosse apenas reflexo do poder da 

nação, mas do desejo de Deus realizado pelo povo escolhido por ele nessa nova 

época.  

Quando Portugal perde a independência política, após o desastre da batalha de 

Alcácer-Quibir esta vertente mística vê-se reforçada pelo mito do sebastianismo, 

forma de messianismo que equivale na história portuguesa ao arturismo bretão. O 

binômio Quinto Império/sebastianismo atingiu tanto a metrópole quanto o Brasil (e a 

Bahia, muito concretamente), estando presente desde as trovas populares do 

Bandarra até aos escritos messiânicos do Pe. Antônio Vieira, sem dúvida o grande 

teorizador do Quinto Império – influência visível em vários de seus sermões e, acima 

de tudo, na História do Futuro – ou à obra poética de Fernando Pessoa, em especial 

na sua Mensagem91. Em Anna Ribeiro, essa idéia aparece presente na escolha da 

etnia e da religião dos personagens: antecedentes judeus de Sérgio, origem asiática 

de Helena, morte do português representativo do processo colonizador – tomado 

aqui na acepção de explorador das colônias – na busca de um tempo de justiça e 

paz formatada pela associação com o casal formador desse novo tempo de utopia 

de nação, formado por Helena e Sérgio. Como narrativa de caráter fundacional, no 

romance “Helena” observa-se o entrelaçamento do nível privado e público, em que a 

                                            
90 MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 23. ed. São Paulo: Cultrix, 1987. p. 95.  
91 Agradeço ao professor Filipe Diez a discussão sobre o mito do sebastianismo.  
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emergência da nação é contígua à da família. Ou mais precisamente, apropriando-

me das palavras de Doris Sommer:  

o Estado antimonárquico fragilmente construído, que precisava de um 
discurso autolegitmador e encontrou-o no desejo erótico, o tropo para o 
comportamento associativo, para o livre comércio e para a natureza em 
geral. Se as hierarquias tradicionais deviam ser legitimamente destruídas, a 
base ideológica tinha que se transformar; e a base natural tal como era 
redefinida era não só a qualidade aquisitiva do homem, mas também a 
sexualidade produtiva, a diferença constitutiva entre os seres humanos, 
que os torna desejáveis e (re)produtivos.92           

 
 

O que no Brasil, diferentemente das demais ex-colônias latino-americanas, 

tornava a situação mais grave, é que a fragilidade do Estado era ainda maior porque 

continuava nas mãos do Imperador e portugueses e brasileiros formavam a 

sociedade da época.     

Em João Ubaldo Ribeiro, o traço messiânico, tal como assinala Antônio Risério, 

é reflexo da contracultura dos anos 50, de onde saíram Glauber Rocha e Caetano 

Veloso, considerados pelo antropólogo como representantes do sebastianismo na 

tradição baiana, e estaria presente na sua recriação da história do Brasil. 

 

 

3.3 POR TRÁS DAS NARRATIVAS 

Não tenho pretenções de crear uma escola, o que 
seria incrivel ousadia em vista da posição humilde 
que posso ocupar no mundo das lettras.

93
  

Anna Ribeiro. Letícia. 
 

 
 
Embora Anna Ribeiro tenha aparecido como escritora tardiamente, aos 37 

anos, ela deveria experimentar seus versos e narrativas desde cedo, pois era 

comum a jovem receber, entre os 12 e os 14 anos, um diário, no qual ia anotando 

suas impressões, fatos e reflexões; após o casamento, como bem lembra Lygia 

Fagundes Telles, esses textos passavam a ser guardados a sete chaves e o hábito 

de escrever em diários era olvidado: 

 

                                            
92SOMMER, Doris. Amor e pátria na América Latina: uma especulação alegórica sobre sexualidade e 
patriotismo. In: HOLLANDA, 1994. p. 175.  
93 Foi mantida a escrita original nesse trecho. 
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Não esquecer que as nossas primeiras poetisas encontraram naqueles 
diários e álbuns de capa acetinada o recurso ideal para assim registrarem 
suas inspirações, era naquelas páginas secretas que iam se 
desenvolvendo em prosa e verso. Vejo assim nessas tímidas arremetidas o 
nascedouro da literatura feminina, na maioria assustados testemunhos de 
estados d’alma, confissões e descobertas de moças num estilo intimista — 
o chamado estilo subjetivo com suas dúvidas e esperanças espartilhadas 
como elas mesmas, tentando assumir seus devaneios.94  
 
 

Os seus manuscritos encontram-se nos “caderninhos” por ela utilizados para 

escrever com suas letras longas, conforme o estilo da época, às vezes trêmulas, 

considerando que alguns deles foram escritos quando a autora contava com 77 

anos. Chartier ao analisar os manuscritos considera que  

 
 
Daí a desconfiança diante do livro impresso e a preferência pela publicação 
manuscrita que permite um maior controle do texto, de sua circulação e de 
sua interpretação (cf. Bouza, 1997). 
Essa é também a preferência de numerosas escritoras que subtraem assim 
mais facilmente suas obras à exposição pública. E até mesmo quando a 
impressão do texto é necessária ou desejada, o autor escolhe o manuscrito 
para os exemplares de apresentação que oferece ao príncipe ou aos 
grandes, dos quais espera receber proteção. (Cf. Petrucci, 1995b)95   
 
 

Seguindo esse ponto de vista, se poderia deduzir que, inicialmente, a autora 

talvez não tivesse intenção em publicar seus escritos e que os mantendo em 

cadernos pessoais poderia guardá-los e conservá-los dentro do clã familiar, mas, ao 

se casar, deve ter tido apoio do marido, Sócrates de Araújo, que transcrevia páginas 

e trechos de seus trabalhos, e, tendo ele papel atuante na vida intelectual da 

província, tal como acontecia com os demais acadêmicos de Medicina da época, 

deve ter repercutido, de certa forma, na decisão dela de dar publicidade aos seus 

textos – a Faculdade de Medicina da Bahia, tal como a Faculdade de Direito em 

Pernambuco, eram os pólos da intelectualidade nordestina oitocentista. 

Quando o marido falece em 1907, tornaram-se responsáveis por passar a limpo 

cs textos seus netos: Clemente Mariani, educado por ela, segundo os costumes das 

tradicionais famílias baianas, que davam um dos filhos do casal para ser criado 

pelos avós; e Anna Mariani Bittencourt, responsável por passar a limpo as notas da 

avó.96 A referência ao papel desses netos aparece nas memórias e no prólogo de 

                                            
94 TELLES, Lygia Fagundes. “Mulher, mulheres”. In: PRIORE, MARY del (Org.). BASSANEZI, Carla (Coord. de 
textos). História das mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1997. p. 671. 
95 CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita.Trad. Fulvia M. L. Moretto. São Paulo: UNESP, 2002. p. 85-6. 
96 A leitura de parte dos manuscritos da autora, cedidos pela Fundação Clemente Mariani, prova que de fato a 
caligrafia da autora não é um esmero, conforme o padrão da época, porém não pareceu indecifrável. Observa-se 
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apresentação dos contos da autora, este último redigido pela neta. O neto ocupará o 

papel do avô já falecido para ra(e)tificar um texto sobre o herói da família, o Major 

Pedro Ribeiro, conforme é dito. 

Se o marido da autora circulava nos meios intelectuais, poucas são as notícias 

da presença da autora nesses espaços. O acadêmico Carlos Eduardo da Rocha 

comenta que a autora esteve presente na representação de Gonzaga no Teatro São 

João, em um espetáculo de gala comemorativo às lutas do Dois de Julho, em que 

estivera presente o Major Pedro Ribeiro, avô da ficcionista baiana, provavelmente no 

ano de 186797. Haverá uma afinidade entre a ficcionista e o Poeta dos Escravos, 

estreitada talvez pela amizade com a irmã deste, Adelaide de Castro Alves. Já o 

acadêmico Augusto Alexandre Machado expressa, em palestra proferida em 31 de 

outubro de 1947:  

 
 
Ana Ribeiro se tornou uma admiradora, quase fanática do poeta 
condoreiro, e como este se deixou arrebatar pelo idealismo combativo e, 
contra os interesses de muitos, defendeu a libertação dos escravos, e 
exaltou o civismo dos brasileiros na campanha contra os paraguaios.98  
 
 

Afonso Costa promoveu um encontro em que estiveram presentes inúmeras 

poetisas baianas como Maria Elisa Valente Moniz, Archimina Barreto, Maria Luísa de 

Sousa Alves, Honorina Galvão, entre elas: 

 
 
A presidência da reunião cabe a uma senhora respeitável, nobre 
dama de nossa sociedade, que nos domínios do espírito tem o seu 
lugar, e que entre as figuras de maior existência no cenário feminino 
da Bahia, é a primeira. 
                                    (...) 
Encerrando o outeiro falou a presidenta. Louvou os momentos de 
indizível agrado que o espírito feminino despertava. Recordou quanto 
a cerimônia dos outeiros fulgiu no passado. Fez a apologia do seu 
tempo, mas concordou com o atualismo para que os outeiros nunca 
mais se realizassem. 
E a autora de Letícia, dando fiel interpretação ao espírito hodierno, 
que riscou a tradição da cultura para a admitir apenas como refúgio 
dos decadentes, dos incapazes em face de grandes e modernas 
consecuções, teve o aplauso e o voto de todos os presentes, como 
eloqüente fecho de comemoração, para que a Bahia se alevante da 

                                                                                                                                        
nos manuscritos, a presença de trechos, nos quais se encontram anotações corrigindo a concordância ou a 
pontuação, mudando palavras, mas que não foram feitas pelo seu marido, porque os manuscritos que foram 
mantidos são dos romances e das memórias escritas após a morte dele.  
97 ROCHA, Carlos Eduardo da. Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, a primeira romancista baiana. REVISTA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, Salvador, p. 70, jan. 1981. 
98 MACHADO, Augusto Alexandre. A vida de Ana Ribeiro de Goes Bitencourt. REVISTA DA ACADEMIA DE 
LETRAS DA BAHIA, Salvador, 1952, p. 16. 
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sua própria história e, do alto de seu nome glorioso, cante hino de 
louvores ao Futuro representado nas gerações que às suas terras 
surgem com o intuito de fazer a Bahia maior. 99 
 
 

Não foram encontradas outras referências da participação da autora em 

eventos públicos como esse descrito pelo crítico, e mesmo esse, aconteceu após a 

publicação de Letícia, ou seja, quando ela contava com 55 anos, mas isso não a 

impede de participar do meio intelectual da época, como se nota na polêmica 

levantada aqui na Bahia pela crítica do Sr. Antônio Xavier Rodrigues Cordeiro à 

publicação dos versos de uma poetisa rio-grandense-do-sul, Annália Vieira do 

Prascimo, fato narrado no Almanaque de Lembranças Luso-brasileiro de 1881, 

quando publica o poema “Avante! À Exma. Sra. D. Anália Vieira do Prascimo!” 

O poema cumpre o ideal de sororidade presente nos artigos de mulheres desta 

época e objetiva encorajar Anália Vieira a prosseguir na sua produção poética, ainda 

que observe a dificuldade de uma mulher em se projetar, uma vez que os caminhos 

para ela eram poucos e estreitos.  

O incentivo à produção de Anália é também uma forma de solidarizar-se com a 

poetisa e, mesmo de longe, Anna Ribeiro não se abstém de se colocar como 

cúmplice da produção literária feminina. O tom apaixonado revela o modo como 

Anna se coloca diante das questões femininas e, nesse texto, a necessidade de 

reagir aos que negligenciam e satirizam a poesia de uma mulher deixa-a bastante à 

mostra essas questões, demonstrando que a autora tinha opiniões taxativas quanto 

à capacidade da mulher e da sua importância dentro dos limites da arte100. 

Apesar de uma aparente vida reclusa, ela manteve-se atenta aos fatos que 

marcaram a sua época. Em 1910, seu nome apareceu ligado a outras escritoras: 

                                            
99 COSTA, Afonso. Poetas de outro sexo. Rio de Janeiro: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 1930. p. 252-
265.  
100 Ainda quanto à participação das mulheres na vida literária, há trechos incompletos no artigo Fragmentos 
literários da autora em que ela se refere a um conterrâneo que houvera feito uma crítica à produção feminina — 
talvez o mesmo a criticar a poetisa Anália do Prascimo:  
“Portanto, meu ilustre conterrâneo tão amável no trato, sois injusto repito com as mulheres, negando-lhes 
aptidões que muitas vezes têm mostrado possuir. 
E dizes-me o que há de escrever a mulher que tendo algum cultivo sente em si a chama a [soprar] a inteligência 
e deseja expandir suas idéias? 
Deve arranjar-se a produções de grande fôlego? 
Será mais difícil, não porque lhe falte capacidade intelectual. É minha íntima convicção sob este ponto de vista 
que Deus não foi injusto na partilha feita entre o [    ]  mulher não possui tão [   ] conhecimentos, como o homem 
e não dispõe de muito tempo absorvido pelos intransigíveis labores e cuidados domésticos. [...].” 
A irritação da autora parece ter sido provocada pelo fato de este conterrâneo ter dito que caberia às mulheres se 
contentarem com os labores e cuidados domésticos e o brilho nos salões e que deveriam deixar a produção 
intelectual, uma vez que esta seria débil e nunca se equipararia à masculina. Ele chega a afirmar que “só eu 
posso cultivá-la [a literatura] nas minhas horas de recreio, depois de haver arrancado de outro solo mais 
ubérrimo, frutos que podem maravilhar o mundo!” Cf. Arquivos da Biblioteca da Fundação Clemente Mariani.       
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Amélia Rodrigues e Maria Luíza de Souza Alves, entre outras, que fundaram uma 

revista feminina sob a proteção da Igreja e passaram a veicular a nova atitude da 

mulher-esposa, a partir das idéias republicanas. Embora haja uma defasagem de 

tempo de quase um século para a Europa e de 20 anos para a capital do Brasil, esta 

atitude demonstra que havia começado a se desestruturar na Bahia o lastro político-

social colonial das famílias agrárias.  

Apesar de Anna Ribeiro combater os excessos desse novo movimento, 

passava a influenciar o seu público através de romances, contos e artigos de jornal, 

assumindo o seu próprio discurso, mesmo ainda vinculado a um modelo patriarcal 

de sociedade. As primeiras incursões dela registradas ocorrem em 1875, após haver 

cumprido a tarefa de cuidar dos filhos, já crescidos, escrevendo versos para 

consumo familiar como o poema para o filho Pedro, quando este completa doze 

anos, e para parentes da família.  

Em 1880, quando a ficcionista contava, portanto, 37 anos, surgiram suas 

primeiras publicações relacionadas pelos seus críticos, como artigos, logogrifos e 

poemas como os já citados “Amor materno” e “Avante! À excelentíssima  senhora 

dona Anna Vieira do Nascimento, depois da leitura de sua epístola ao Sr. Antônio 

Xavier Rodrigues Cordeiro” (1881)101, nos periódicos: Gazeta de Notícias, A Verdade 

e Almanaque de Lembranças Luso-brasileiro102. Sempre preocupada em preservar 

valores sociais que, segundo ela, estavam se perdendo, e deveriam ser conservados 

pelas mães de famílias, a escritora parece haver conquistado seu público, tanto que 

sua  produção ficcional começou a fazer parte dos jornais da capital baiana. 

Com A filha de Jephté103 de 1881, Anna Ribeiro lança-se nas letras baianas, 

com o tema do sacrifício feminino em função da manutenção da ordem patriarcal, 

como no conto “Virginius” de Machado de Assis (publicado no Jornal das Famílias, 

em 1864); no poema “Virgínia” da poetisa baiana Ana Autran (presente em sua 

primeira publicação Devaneios, de 1877). 

                                            
101 Este é o primeiro texto publicado de que se tem notícia pelos seus críticos. Cf. BLAKE, Augusto Alves 
Victorino Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1883. v. 1, p. 95. 
102 Estes periódicos não foram encontrados, sabe-se que na Biblioteca Central havia exemplares do Almanaque 
de Lembranças Luso-brasileiro, antes de ter sido fechada para reformas. O jornal A Verdade foi publicado em 
Alagoinhas, cidade próxima àquela em que ela morava. Em contato com a Casa da Cultura do município, não 
localizamos nenhum exemplar de jornais do século passado. 
103 Esse romance foi estudado em nossa Dissertação de Mestrado A bela esquecida das Letras Baianas: a obra 
de Anna Ribeiro, de 1998; além disso, é retomado no estudo apresentado no I Encontro Internacional: A 
Representação da Imagem Feminina, na Universidade Estadual de Londrina, em setembro de 2001, intitulado “O 
mito do sacrifício feminino em três leituras”. Cf. FONTES, Nancy Rita Vieira. O mito do sacrifício feminino em três 
leituras. ENCONTRO INTERNACIONAL A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM FEMININA, 1, 2001, Londrina, 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), set. 2001. (Comunicação) 
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A temática revela traços comuns; discutem a virgindade feminina como um 

elemento fundamental de manutenção da sociedade burguesa e, por conseqüência, 

anulam as figuras das mães e registram mulheres que em nome das normas 

falocêntricas, são sacrificadas pelos pais. Vítimas, em épocas e em bases 

ideológicas tão diversificadas, porém todas incapazes de escolherem suas vidas. 

Todas essas personagens trágicas são sacrificadas pelo desejo dos seus pais e, 

como boas vítimas, são aquiescentes, sem relutância; caso contrário, seus pais 

seriam tomados como assassinos. Todas essas mulheres tragicamente 

representadas revelam a prática concebida como própria da condição feminina: a do 

sacrifício.  

Não obstante é com “O anjo do perdão”, publicado em 12 de janeiro de 1883, 

no Diário de Notícias104, que Anna Ribeiro continua sua trajetória ficcional, 

acrescentando uma característica a mais na sua escrita: à primeira, presente no 

primeiro romance, de ser uma escrita para mulheres, une-se a segunda, a de ser 

uma escrita de caráter histórico, isto é, apresenta como pano de fundo da trama 

narrativa acontecimentos históricos da província da Bahia. 

Segundo Sacramento Blake, o folhetim “O anjo do perdão” foi um pedido de 

Antônio Lopes Cardoso, um amigo da família. Esta observação não encontra 

respaldo nos demais estudos sobre a autora, e ela própria não confirma essa 

indicação em seu livro de memórias, Longos serões do campo. A justificativa que 

parece mais plausível é a de que ela publica inicialmente um romance “inspirado nas 

Sagradas Escrituras”, não só por ser católica, ou, por, como ela afirma no prólogo,  

 

 

Desde a primeira vez que lemos na Sagrada Escritura, impressionou-nos 
profundamente a submissão com que a filha de Jephté sujeitou-se a 
cumprir o voto imprudente de seu pai. (...)  
Interessou-nos aquela jovem, que abafando o impulso da natureza, a 
timidez peculiar da mulher, encarou impávida o suplício e a morte. Se é 
exato que ela não se oferecera voluntariamente ao sacrifício, aceitou-o, 
porém, com resignação e até com entusiasmo, supondo que com ele 
alcançava a salvação de seu pai e de seu povo.105     
 
 

Além disso, cumpre lembrar que a pedido do incentivador da produção literária 

da autora, Dr. Inocêncio Góes, político e amigo de Sócrates Bittencourt, o Visconde 

                                            
104 Alguns dos seus biógrafos registram que o folhetim foi publicado na Gazeta de Notícias, todavia verificamos 
na hemeroteca do Instituto Geográfico Histórico da Bahia que ele foi lançado em 12 de janeiro de 1883, no Diário 
de Notícias.   
105 RIBEIRO, Anna de Góes Bittencourt. A filha de Jephte; romance tirado da Escritura Sagrada. Salvador: 
Tipografia à Rua da Alfândega, 1882.  
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de Taunay fez a seguinte apreciação crítica sobre esta publicação: “Fiz o que você 

me pediu, o elogio do livro; entretanto, a autora embora denote grandes qualidades, 

deve procurar assuntos mais simples e que falem à sensibilidade do nosso povo”106. 

A carta aparece referida no prólogo ao livro de contos, organizado pela neta Anna 

Mariani Bittencourt de Cabral, sem data de publicação.       

A indicação do elogio ao livro parece indicar uma espécie de batismo literário 

que os iniciadores nas letras deveriam ter para prosseguir as suas carreiras, 

principalmente quando se trata de produção de autoria feminina. Em todo caso, a 

proposta do autor de Inocência será atendida, aliás, como já parecia estar prevista 

desde o prólogo do primeiro romance, em que ela considerava o tema bíblico em 

desacordo com os “tempos de heróicas virtudes” em que vivia, seguindo os passos 

já descritos por Chateaubriand, Quinton, a condessa Ida Harn-Harn, Villefrance e o 

Conde de Bayle. Começando no meio literário, a autora deve ter escolhido o tema 

bíblico a priori para poder se colocar nas letras, em um período de grande agitação 

quanto aos destinos da literatura. Ela preferiu, provavelmente, esse tema por ser ele 

um meio de capitanear espaço dentro de uma área de difícil acesso. 

O meio literário baiano do segundo Oitocentos, de onde emerge a produção da 

autora, caracterizava-se por apresentar maior predominância da poesia que da 

prosa, o que levava Machado de Assis a afirmar, em 1895, que “O Brasil é a terra de 

poetas...”, e a Bahia seria o estado a melhor representar esse epíteto. Decerto, 

romances e novelas surgiram nos jornais, contudo não encontraram vazão no meio 

local. Este aspecto das Letras Baianas não passa despercebido a Aloísio de 

Carvalho Filho, mais conhecido no meio cultural pelo pseudônimo de Lulu Parola, 

que, fazendo um inventário e avaliação da prosa baiana no artigo “A Bahia no 

romance brasileiro”, chega a questionar: “Teríamos fracassado no romance?”107.  

Não é que não tivéssemos tido publicações. Desde os primeiros decênios do 

século XIX, encontram-se novelas e romances publicados na Bahia, sem, contudo, a 

relevância que se encontrava nas demais regiões do país. A Bahia vivia voltada 

ainda para a poesia, notadamente a poesia de momento que alcançava facilmente o 

público e permitia ao poeta o reconhecimento e a notoriedade popular nas festas e 

                                            
106 BITTENCOURT, Anna Ribeiro. Contos. Pref. Anna Mariani Bittencourt Cabral (cópia datilografada) p. 33.  
107 CARVALHO FILHO, Aloysio de. “A Bahia no romance brasileiro”. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 
jul. 1923, p. 99-101. Edição especial do Centenário da Independência. 
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celebrações cívicas, além dos encontros literários tão freqüentes na província, que 

só perderam espaço para o cinema que apareceu no cruzar do século108. 

O meio baiano ainda vivia do mito do poeta popular, talvez reflexo da 

Faculdade de Medicina e seu gosto pela oratória e da glória edificante de Castro 

Alves. Anna Ribeiro, em seu último romance, “Suzana”, faz menção a essa 

necessidade do poeta nas festas populares. A vocação baiana para a oratória e a 

teatralização, que chegara ao auge com a figura do poeta Castro Alves, cuja poesia 

social usava com freqüência de recursos apelativos, se notabilizará pela interação 

com o seu público.  

Para David Salles, que persegue as indicações de Pedro Calmon, em sua 

História da Literatura Baiana, de 1949,  

 
 
...existiriam causas influentes conduzindo a argumentos de natureza 
sociológica-literária para explicar a conseqüência, ou seja, a quase 
ausência ou a pobreza indigente da manifestação ficcional na Bahia do 
século passado. E arrumadas a modo de esquema, seriam: a) 
neoclassicismo baiano retardatário; b) prestígio literário e popular da 
retórica oratória, na tribuna e no púlpito; c) preferência e predomínio da 
manifestação poética, favorável à conquista rápida de notoriedade social 
no meio provinciano; d) culto da erudição, em decorrência da projeção da 
Faculdade de Medicina como núcleo da vida cultural baiana; e) ausência 
de editores. 109 

 
 
Sem eco nos “corações baianos”, que estavam mais receptivos a uma literatura 

que lhes chegasse ao coração, como afirma Anna Ribeiro, e, inclusive, que viesse 

através de um poeta de fôlego, foi difícil para o romancista encontrar o seu espaço 

nas letras baianas, fartamente marcadas pela necessidade de um apelo à retórica e 

ainda à poesia, como explicita David Salles. A ausência de editoras voltadas para a 

publicação da produção local tornara o meio ainda mais ingrato para aqueles que 

desejam se dedicar à ficção110. 

                                            
108 Cf. ALVES, Lizir Arcanjo. Poesia e vida literária na Bahia de 1890 a 1915. Dissertação (Mestrado em 
Literatura Brasileira) - Universidade de São Paulo,  São Paulo, 1986. p. 199. 
109 SALLES, David. Primeiras manifestações da ficção na Bahia. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1973. 
p. 12. (Estudos Baianos, 7).  
110 Está-se fazendo uso de uma expressão de Júlio Barbuda acerca da ficção na Bahia. A frase, na íntegra, é 
assim: “O meio, ingrato para o publicista, não tem permitido aos literatos dedicaram-se a esse gênero de 
literatura” (Cf. BARBUDA,, Júlio. “Evolução das Letras na Bahia”. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, jul. 
1923, p. 80-90. Edição especial do Centenário da Independência). Ainda sobre essa questão da ausência de 
editoras na Bahia, Ívia  Alves chama a atenção para o fato de que, mesmo nos primeiros anos do século XX, 
ainda era possível encontrar escritores reclamando quanto à dificuldade de publicação, como Arthur de Salles e 
Eugênio Gomes, embora a imprensa tenha aberto espaço para todos (Cf. ALVES, Ívia. O ‘Feminismo’ de Amélia 
Rodrigues. Boletim do GT da ANPOLL - A Mulher na Literatura, João Pessoa, p. 131-147, jun. 1996).  
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O Realismo/Naturalismo cria impactos não só por não se ter as condições 

sócio-culturais para compreender o mecanismo de crítica e reversão do paradigma 

romântico, como também por ter sido muito estigmatizado e combatido no centro 

cultural do país – o Rio de Janeiro. Não podemos esquecer as críticas escritas por 

Machado de Assis aos romances de Eça de Queiroz (como “O Primo Basílio”, 

publicado em O Cruzeiro, em 1878) bem como as análises dos maiores críticos a 

Júlio Ribeiro e seu romance A carne, de 1888.  Tentando caminhar por esse “campo 

minado” pelos críticos que detêm uma relação de poder sobre a opinião do público, 

observamos as primeiras produções de Aluísio de Azevedo e a análise delas por 

Eugênio Gomes, que detecta o problema da aceitação dessas produções, ao cotejar 

a publicação em jornal de O livro da sogra e sua versão em livro.  

As palavras do narrador, que foram omitidas na publicação do livro, evidenciam 

que, para agradar ao público (receptividade, leitura e aceitação da narrativa), o autor 

não podia se desvencilhar, de todo, do romantismo, embora ele, para ser aceito pela 

“crítica”, tivesse que avançar seus procedimentos pela via do realismo. E, em cada 

região, pesava ora um ou outro. Também, vale sinalizar, pela posição ideológica dos 

críticos, a mulher escritora não deveria enveredar-se pelo realismo-naturalismo. 

Basta observar o posicionamento crítico de Sílvio Romero, acerca de Lésbia de 

Maria Benedita Bormann (Délia), publicado em 1890, para se ter idéia do tumulto de 

ideais desencadeado nas últimas décadas do século XX.       

A Faculdade de Medicina contribuía ainda mais para essa prevenção contra os 

romances que eram julgados  

 
 
... desaconselháveis ao sexo feminino, cuja propalada instabilidade emotiva 
e limitado senso crítico o expunham a aceitar o procedimento de julgados 
heróis e heroínas, já que o romance gira em torno de si mesmo, em círculo 
fechado, e o faziam inconscientemente sujeito a ideologias então 
inaceitáveis.111 
 
 

Mesmo no século XX, inúmeros são os artigos publicados contrários a essa 

nova ordem literária, como o “Credo dos que sabem ler”, publicado em A Paladina 

(1911), desaconselhando a literatura naturalista às mulheres cristãs112. Ou ainda o 

livro de regulação das leituras para a mulher católica do Frei Sinzig, Através dos 

                                            
111 CASTRO, Dinorah. A mulher submissa: teses da Faculdade de Medicina da Bahia no século XIX. Salvador: 
Press Color, 1996. p. 79. 
112 Cornélia. Credo dos que sabem ler. A Paladina, ano II, n. 3, p. 21, nov. 1911.  
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romances: guia para as consciências (1915-1923) que será bastante utilizado pelas 

articulistas das revistas femininas de ideologia cristã, preocupadas que estavam com 

o poder da estética naturalista em subverter a ordem e a moral já estabelecidas. No 

guia, livros serão indicados e contra-indicados, mas esta não é uma batalha apenas 

das mulheres, os escritores também se insurgiram contra a literatura naturalista.  

Sem acolhida entre as mulheres, público leitor por excelência de ficção, iniciado 

pela literatura romântica e a quem fora destinada boa parte da produção romanesca, 

o romance na Bahia vai ter de enfrentar público, autores e crítica pouco dispostos a 

cultivá-lo. 

Do primeiro romance ficam marcados dois aspectos que permaneceram na 

produção literária da autora: o debruçar-se nas questões femininas, em torno de 

suas protagonistas e, a construção de um romance feminino de formação, um 

bildungsroman113. Seus romances têm de modo indisfarçável a proposta de formar 

mulheres, que viviam um período de mudanças sociais e, para a autora, deveriam 

ser amparadas através de uma literatura sã a fim de que se tornassem melhores 

mães e esposas, tal como se concebia em sua época. 

Por esse motivo, suas personagens são apresentadas em momentos de crise 

econômica ou social, mas que as lições aprendidas seja através da família seja da 

religião se mantêm como uma bússola para guiá-las. Nesse sentido, os seus 

romances não diferem muito dos que analisa Rita Terezinha Schmidt e afirma 

estarem eles pautados em uma espécie de  

 
 
script [que] supre a narrativa com uma estrutura de referencialidade que 
produz uma ‘realidade’ sintonizada com padrões de comportamento e 
práticas concretas de sexualidade e de relações de gênero no contexto de 
uma sociedade brasileira burguesa de final de século, empenhada na 
socialização e domesticação da mulher no espaço privado (...)114. 
 
 

A autora baiana vivenciou o processo de transformação da sociedade, com o 

urbanismo e a chegada de práticas sociais burguesas, por isso em seus escritos, 

romances e artigos, há não apenas o registro das mudanças como também uma 

                                            
113 O bildungsroman, tal como propõe Bakhtin, é um texto de caráter didático-pedagógico, como o proposto por 
Rousseau em Emílio. Apud. DUARTE, Eduardo Assis. Jorge Amado: romance em tempo de utopia. Natal: Ed. da 
Universidade, UFRN, 1995. p. 112.   
114 SCHMIDT, Rita Terezinha. Da exclusão, da imitação e da transgressão: o caso do romance Celeste de Maria 
Benedita Bormann. In: PETERSON, Michel (Org.)  As armas do texto; a literatura e a resistência da literatura. 
Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2000.     
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certa nostalgia em recuperar os antigos padrões, avaliados por ela adequados à 

formação das mulheres. 

 

 

 3.4 OS LIMITES DA REPRESENTAÇÃO FEMININA  

 

A escritora Anna Ribeiro capturou em sua produção literária o momento 

flagrante das mudanças das relações sociais do tipo senhorial para as relações do 

tipo urbano “civilizadas”, que caracterizaram o mundo burguês.  

As mudanças das regras morais e dos hábitos e comportamentos da sociedade 

colonial conservadora, em conflito ante os valores da sociedade liberal burguesa, 

aparecem registradas em cinco dos seus sete romances, assim como em um dos 

seus contos.  

A nova sociabilidade urbana e cosmopolita exigia um novo tipo de mulher, 

diferente daquela recém-saída do espaço rural das casas grandes ― donde saíra a 

própria autora  ― para viver nos sobrados citadinos. Para essa mulher, era preciso 

saber se comportar nos salões, nos teatros, com toilette adequada, ser educada 

conforme o permitido  às moças de famílias ricas: piano, canto, aulas de gramática, 

francês para declamar alguns poemas e para poder demonstrar em público sua 

ilustração, com traços da cultura européia, à moda da “belle époque”. A boa 

apresentação que as esposas e filhas faziam na sociedade era um capital simbólico 

bastante requisitado aos poderosos da época e poderia angariar bons casamentos, 

em uma época em que as regras de casamento foram modificadas com alguma 

participação das mulheres nessa escolha, ou casamentos não endogâmicos.  

Para isso, era necessário o aprendizado das mulheres que até então viviam 

“guardadas” nas casas grandes, confinadas ao espaço da costura e dos bordados, 

entre leituras em voz alta de trechos da Bíblia, acompanhadas, de perto, pela mãe e 

pelas escravas da casa, em vigília constante. 

Na transformação dessa nova sensibilidade para a mulher, a burguesa, o 

romance terá um papel primordial:  

 
 
Se os discursos emancipatórios podiam ser proclamados com orgulho pelo 
homem em função da razão, à mulher, estando-lhe interditada a esfera 
pública em que tal domínio efetivava-se, convinha o desenvolvimento de 
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uma outra moralidade, alimentada no espaço físico da casa, das relações 
privadas na família e dos valores inerentes às suas funções nessas 
esferas. O romance folhetim oferece-lhe uma porta de saída, através da 
imaginação (criadora e receptora), para o impasse entre a emancipação e 
a liberdade (na esfera pública) e as restrições impostas pelos papéis (na 
esfera privada), ao mesmo tempo em que educava os valores morais então 
requeridos para ela: punir severamente as heroínas, infratoras dos padrões 
de conduta prescritos às mulheres, podia ser um dos artifícios dessa 
pedagogia.115   
 

 

O romance vai ser assim o veículo condutor de imaginação para as mulheres 

que souberam transformar a leitura em uma válvula de escape necessária à 

sobrevivência. Mutatis mutandi, a mulher escritora tornava-se um risco para a 

manutenção da ordem simbólica que preservava ao homem o direito à palavra e à 

esfera pública, uma vez que mesmo no espaço do domus e repetindo determinados 

padrões aceitos pelo mundo patriarcal, a sua submissão não será inconseqüente.    

A produção ficcional de Anna Ribeiro escolhida (“O anjo do perdão”, “Helena”, 

Letícia, “Suzana” e o conto “Dulce e Alina”) apresenta-se centrada no sujeito 

feminino, em sua subjetividade ― o que pode ser notado na escolha por nomes 

próprios de mulheres para seus títulos e também nos seus prólogos, em que insiste 

na função pedagógica e moralizante deles e constrói uma estratégia discursiva de 

direcioná-lo a uma parente próxima, o que não só ratifica o traço doutrinário como 

também o caráter de um texto de formação de mulheres, inclusive as de sua família, 

oferecendo assim a garantia do texto, como se nota nos excertos abaixo: 

 
 
Falo a vós, minhas jovens patrícias, que dotadas de inteligência e gosto, 
não vos contentais com fúteis passatempos, e procurais na leitura amena 
uma agradável diversão ao espírito, colhendo ao mesmo tempo lições e 
preceitos que irão vigorar os princípios morais que já possuis, dados por 
uma boa e sólida educação doméstica.    
                            (...) 
Não sei se consegui meu intento, mas ouso presumir que, aquela de 
minhas leitoras que possuir enérgico e profundo sentir, compreendendo a 
sagrada missão redentora que Deus confiou ao sexo fraco para com o sexo 
forte, na leitura de meu livro, encontrará fatos, alguns dos quais 
verdadeiros, que poderão sugerir-lhe reflexões úteis à vida prática. 116 
 
  

                                            
115 QUEIROZ, Vera. Crítica literária e estratégias de gênero. Niterói: EDUFF, 1997. p. 114. 
116 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Letícia. Salvador:  Litho-Tipografia e Encadernação Reis, 1908. p. V 
e VIII.  
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 A centralidade do discurso no sujeito feminino era uma tendência marcante aos 

textos românticos e realistas em cujos enredos podiam ser notados os conflitos 

sentimentais, as relações familiares, casamentos, loucura, adultério e morte. 

Os romances representavam a cena familiar e empenhavam-se em apresentar 

os atributos dessa mulher do final do século XIX ― “a grande mãe republicana” ― 

exigida pela nascente sociedade burguesa brasileira. 

Na encenação da ficção doméstica, nota-se a emergência da voz feminina não 

apenas como a ociosa leitora dos romances escritos pelos homens que necessitava 

preencher seu tempo com textos moralmente aceitáveis que domesticavam 

comportamentos e as preparavam para o matrimônio ― a função epistemológica do 

romance, tal como Peterson a entende, estabelece-se na organização da união 

entre homens e mulheres117 ―, mas também como a dona da voz narrativa que do 

cotidiano monótono da casa, do silêncio a que foi submetida colhe elementos para 

sua ficção. Acusadas de transformarem a ficção em um exercício de subjetivação 

pela crítica da época, a mulher domina a cena editorial oitocentista exatamente por 

exprimir em um “apoderamento” da palavra narrativa a sua história cotidiana.  

A casa em que esteve confinada, guardada do espaço público em que o 

homem circulava livremente, aparecia rica de estórias a serem contadas e 

publicizadas, e transformando os limites entre o que é privado e o que pode invadir o 

espaço público. 

O que distingue a voz narrativa feminina é o maior ou menor grau de adesão ao 

discurso patriarcal, o que Lúcia Miguel Pereira acentua como cumplicidade da 

narrativa romanesca a esse discurso, no qual a ideologia fomentava a manutenção 

da mulher como minoria moral e social.  

Esses romances de autoria masculina caracterizam-se pela defesa da honra 

feminina, da virgindade das moças e da fidelidade das casadas, pela limitação ao 

espaço doméstico e pela completa ausência da mulher na ordem econômica, a 

ocupar apenas os espaços da casa, mas em um esvaziamento de suas funções, no 

justo limite de preservação do poder do pater familias.  

Uma das características comuns às narrativas oitocentistas é a presença da 

política de medicalização da sociedade brasileira, o próprio discurso médico 

                                            
117 PETERSON, Michel. Estética e política do romance contemporâneo, 1995, apud SCHMIDT, Rita Terezinha, 
2000, p. 69. 
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higienista não deixando de ser um dos articuladores do deslocamento do feminino 

da esfera privada para a pública. Em todas as obras de Anna Ribeiro selecionadas, 

nota-se, seja através dos personagens, estudantes de Medicina ou mesmo já 

facultativos, seja pelo registro das doenças mais notadamente entre as mulheres, 

mães ou filhas: todas têm alguma doença que exige cuidados médicos, ou atuam 

junto aos seus pais como enfermeiras. As enfermidades são das não declaradas, 

como o histerismo, passando pela loucura até mesmo a morte por doenças 

epidêmicas como a febre amarela e o cólera.  

A presença dos médicos nessas narrativas faz parte do cenário civilizatório 

proposto pelo Estado burguês, e integra a “vanguarda da civilização”. Como afirma 

Kátia Muricy, 

 

a ordem social fará dela [a Medicina] a pedagogia apropriada para a 
construção do cidadão, isto é o indivíduo liberto da confusão social a que 
os instintos e a ignorância o condenavam, vivendo em harmonia com os 
outros cidadãos, regidos pelas normas do bem comum. A medicina propõe-
se como a base racional para o pacto social. Necessariamente política e 
progressista, ela se identifica com os ideais de democracia, liberdade e 
civilização. Enquanto instituição, a medicina está a serviço da 
modernidade, orientando de forma racional o homem na tarefa 
emancipadora de condução da sociedade à plenitude da civilização.118    

 
 

Para que se observe como a presença médica se fez presente na sociedade, 

na baiana em especial, pode-se enfocar a própria biografia da ficcionista baiana: 

nascida de família de posses, ela teve uma inflamação nos olhos na infância, mas 

não foi levada ao médico. A doença apenas foi debelada quando a autora fez 20 

anos; até então havia sido tratada apenas com remédios caseiros e a ida ao médico 

foi adiada até 1855, quando já contava com 12 anos, e mesmo assim porque havia 

outros motivos para ir à capital. A saúde debilitada da mãe da autora e a falta de 

cuidados médicos adequados impediram também que Anna pudesse realizar o 

desejo de continuar os estudos em Salvador, uma vez que, sendo filha única, 

caberia a ela cuidar da mãe. Sobre a ausência de médicos, ela escreve:  

 
 
Parece estranho que, sendo filha de pais que possuíam recursos, não 
me levassem à Capital para me submeter a um tratamento médico. 
Eu, porém, compreendo perfeitamente a razão daquilo que poderia 
passar por indesculpável incúria. A ciência de Hipócrates não estava 

                                            
118 MURICY, Kátia. A razão cética; Machado de Assis e as questões do seu tempo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1988. p. 27-8. 
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então em grande crédito entre os habitantes do nosso campo, e, para 
desanimar meus pais, havia tristes casos em nossa família: meu avô, 
depois de diversas consultas, voltou da Bahia desenganado e em 
pouco tempo ficou cego; um cunhado de minha mãe, Manoel Paulino, 
que permanecera lá, sujeito durante alguns meses a um tratamento 
assíduo, também cegara; parentes e conhecidos citavam exemplos 
análogos.119 

 

Posteriormente, tendo o tio materno se tornado médico e lente da Faculdade de 

Medicina, além de incentivador das suas leituras na infância, e tendo ela mesma se 

casado com um médico, pode-se observar que a autora foi, decerto, influenciada por 

essas circunstâncias pessoais, além da própria interferência do século em que vivia. 

Anna Ribeiro testemunha a influência do médico na vida familiar brasileira, em 

particular na vida das mulheres baianas, e registra nas narrativas a sua ascensão 

como substituto do padre confessor. O corpo feminino, lugar do pecado na moral 

medieval católica, necessitado de ser esquadrinhado através da confissão dos 

pecados, é um espaço de poder que sai do poder da Igreja e passa a ser dominado 

pela Ciência Médica e pela Psicanálise no final do século XIX e princípio do século 

XX.  

Se antes, era ao confessor que as mulheres podiam contar seus desejos mais 

íntimos, tomados como pecados, e serem por ele perdoadas, realizando uma 

espécie de purgação das suas almas, fórmula de manutenção do seu equilíbrio 

mental, em função da opressão em que viviam, será com os médicos que elas 

passarão a contar para solucionar seus problemas “nervosos”, seus “achaques”, 

”suas dores”, suas reais frustrações como se pode denominar atualmente.  

Foi para os médicos que as mulheres do sobrado urbano começaram a mostrar 

a intimidade de seus corpos, através deles foi que elas saíram das alcovas e do 

confinamento colonial que caracterizou suas vidas na sociedade colonial, por força 

da influência árabe trazida pelos portugueses. Graças aos médicos, tiveram acesso 

às ruas, com quartos que se abriam para janelas, com o intuito de arejar e clarear o 

recinto, numa atitude sanitarista; por conta deles, as mulheres e as meninas 

deixaram de se resguardar “exageradamente da rua, do ar e do sol”120 e puderam 

dar passeios, ir às praias, por bem da saúde e de se tornarem saudáveis quando 

adultas (possivelmente, para o “bem” da reprodução).  

                                            
119 BITTENCOURT, 1992. p. 27-28. v. 2 
120 FREYRE, 2003.  p.  301. Foi mantida a ortografia tal como aparece na citação da nova edição.  
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O discurso médico instalou-se de tal forma na sociedade brasileira ― e em um 

tácito acordo com o Estado para combater o pater familias ― que promoveu a 

modificação das casas, acrescentando-lhes jardins internos, e alterou os costumes 

femininos europeizando-os através da eliminação das apropriações deformadas da 

cultura oriental que ainda marcavam as relações familiares latifundiárias e 

escravocratas na Bahia, marcadas por uma casa de “guardar mulheres e guardar 

valores”121:  

Os “Conselhos Hygienicos” (1855) do médico Lima Santos, retomados por 

Gilberto Freyre em Sobrados e mucambos, dão conta dessa situação:  

 
 
De facto: os brasileiros, quer sejam por natureza, quer pelo clima, he de 
observação, que não fazem exercício sufficiente ao desenvolvimento de 
sua energia physica, e espiritual; mettidos em casa, e sentados a mor parte 
do tempo, e entregues a uma vida inteiramente sedentária não tardam que 
não caiam em um estado de preguiça mortal. Verdade he que o grande 
luxo da terra – um dos signaes de fidalguia, de grandeza e de grande 
distincçao – he, o sahir á rua o menos possível, ser o menos visto possível 
e se confundir o menos possível com essa parte da população que os 
grandes chamam de povo, e de que tanto abominam.122   
 
 

A mudança desta ordem social será realizada através da disciplina, necessária 

para a “fabricação” (expressão utilizada por Foucault) de indivíduos aptos a essa 

nova sociabilidade, e é no espaço da família que o adestramento dos corpos será 

feito. Preceitos médicos recomendavam “para prevenir e sustar a enfermidade, uma 

boa educação física e moral da mulher, fortalecendo-lhe a constituição, diminuindo a 

sensibilidade e a imaginação, fazendo-a usar bem das faculdades mentais”123.  

Ainda em 1913, Anna Ribeiro estará propondo aos jovens “um corpo vigoroso e 

ágil, unido a um espírito enérgico e ilustrado, formando um indivíduo útil à família e à 

pátria”124.  

Associar, portanto, as práticas higienistas às necessidades da pátria era a 

ideologia da época republicana, e a autora não se furtou a isso em seus escritos. 

Concorre, para o fortalecimento dessas práticas, a transferência das famílias do 

campo para a cidade em decorrência da mudança do sistema econômico, com o 

desenvolvimento comercial e industrial e a crise dos engenhos de açúcar, no caso 

                                            
121 Id., ibid.,  p. 145. 
122 Id., ibid. p. 145– 6. Foi mantida a grafia original tal como se encontra na edição mais recente. 
123 CASTRO, 1996, p. 186. 
124 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Jogos e divertimentos. A Paladina do lar, Salvador: Tipografia 
Beneditina, ano I, n. 3, jan. 1913. p. 30.  
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da Bahia. Esse trânsito da passagem do mundo rural para o urbano toma forma e 

representação em algumas das personagens do universo ficcional de Anna Ribeiro, 

tal como se apontou e analisou até aqui, associado aos deslocamentos das 

personagens e sua inserção ou incorporação à esfera pública como conseqüência 

das transformações contextuais e com a ajuda da interferência médica.  

Da casa grande ampla e fechada, encontrada nos primeiros romances da 

autora, e depois as chácaras, até a chegada ao sobrado da cidade, encontram-se as 

contradições de uma sociedade que se quer liberal, mas escravagista, o que, como 

considera Jurandir Freire Costa:  

 

 
na  definição de família, a higiene visou às famílias da elite urbana, como 
se, para elas, a ordem normativa fosse o modo de intervenção do Estado. 
Do outro lado, do lado da força produtiva escrava, a ordem ainda era a da 
lei, punitiva e violenta. A tática médica de controle dos indivíduos 
pressupunha a existência do cidadão, o sujeito disciplinado que livremente 
aceita as normas racionais como aquilo que há de melhor para ele; essa 
aceitação é condição para o pacto social.125 (grifos do autor)  
 
 

Assim como no pacto social era necessário distinguir as diferenças de gênero, 

também o era a diferenciação das classes e das etnias que pertenciam ou não ao 

modelo republicano. A desconfiança em relação à prática higienista levou parcela da 

população a se opor a ela, como aconteceu com a Revolta da Vacina no Rio de 

Janeiro, em 1904, quando Osvaldo Cruz, diretor-geral da Saúde Pública, criou as 

brigadas para erradicar a febre amarela na cidade.  

Em “O anjo do perdão”, nota-se um traço que se repetirá em duas outras obras 

da autora: a jovem enferma por viver no convento, sem que se distinga muito bem 

de que mal ela sofre. Destacam-se febres, anemias, fraquezas, são as moças 

oitocentistas de saúde frágil, fracas e propensas às doenças. “As virgens pálidas e 

cloróticas”126 pertencem ao imaginário de beleza e qualidades do século XIX, além 

disso, conforme registros médicos da época, a alimentação das jovens era de 

gulodices, frutas, doces e pastéis; as moças solteiras tinham vergonha de comer 

alimentos fortes, além da limitação do corpo propício à escolha de um par para o 

casamento; já as mulheres gordas deviam ser as casadas, para garantir o 

                                            
125 COSTA , Jurandir Freire, Ordem médica e norma familiar, 1979, apud. nota 21, MURICY, op. cit. p. 124. 
126 O verso completo é assim: “Odeio as virgens pálidas, cloróticas”, do soneto “Profissão de Fé” de Carvalho 
Júnior. In: ABDALA JÚNIOR, Benjamin. Antologia da poesia brasileira; realismo e naturalismo. São Paulo: Ática, 
1985. p. 18. 
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nascimento da prole, e as negras, para o trabalho escravo. Essa dieta pobre 

causava todo tipo de doenças, desde as transmissíveis como a tuberculose até as 

mortes antecipadas, com desconhecimento total das doenças.  

A chave de compreensão da repetição desta protocena pode ser encontrada 

nas memórias da autora: sua tia materna, que vivia com sua família, morre em um 

convento de Salvador. O trauma provocado por esse fato na memória da menina de 

sete anos aparece reencenado com matizes diversos e menos trágicos em diversos 

textos. Diferentemente da família de Maria, que não a traz de volta, mesmo sabendo 

de seu pedido para retornar a casa, por se sentir no convento como em uma prisão 

ou por se sentir amedrontada com a iminência da febre amarela que já circundava a 

Cidade Baixa e poderia chegar até as Mercês, na ficção, as protagonistas serão 

salvas, e lhes serão oferecidas oportunidades melhores que as da sua tia.  

O convento das Ursulinas das Mercês, criado em 1744, era considerado um 

convento saudável. O registro das impressões de Anna Ribeiro acerca do convento, 

quando o visitou junto com a mãe e o tio médico, era, entretanto, diverso. No olhar 

da menina e de sua mãe, o que ficou marcado foram os cubículos incomunicáveis 

das jovens noviças, o silêncio triste do seu interior, as portas fechadas e a sensação 

de frio mesmo no verão; além da falta de condições higiênicas comentadas por seu 

tio, uma vez que sob o pavimento inferior eram feitos os sepultamentos. Naquele 

lugar, as prisioneiras, como o tio da autora se reportava a elas, contaminavam os 

organismos, perdiam as cores, a saúde, a vida. 

A ida de Maria ao convento foi ocasionada por uma desilusão amorosa: o seu 

prometido ― filho do Monsenhor Silveira, amigo da família e político influente de 

Sergipe ― casa-se com outra, contrariando o desejo paterno que o queria casado 

com a filha do Major Pedro Ribeiro. A profunda tristeza que isso lhe causou gera 

uma afecção pulmonar, pelo que a família decide mandá-la tratar-se junto aos 

médicos da capital e longe de onde as “tristes recordações lhe estão [estavam] 

ruminando a existência”127.     

Embora tenha melhorado do pulmão, a febre amarela ceifa-a, e Maria, a tia 

que, por ser solteira, ocupava na casa a função de cuidar da única sobrinha da irmã, 

deixará, na futura escritora, a lembrança negativa da vida em conventos. 

                                            
127 RIBEIRO, 1992. p. 19. v. 2. 
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Assim como Maria, Clara, personagem do romance Anjo do perdão, torna-se 

noviça por decisão do pai (mais propriamente da madrasta) e, tal como a primeira, a 

desilusão amorosa reforça a aceitação da ida para o convento. Após um ano no 

convento, é acometida de uma febre ardente, tratada por médicos e auxiliada pelas 

irmãs que assumem os cuidados para com ela, mas tem melhora do quadro de 

saúde em que se encontra quando faz sua confissão. O sofrimento do corpo é 

reflexo da alma exaltada pela revelação de Inácia, empregada da casa de seu pai, 

do complô armado por Camila, madrasta de Clara, para levá-la ao convento. E o 

confessor, que conhecia as razões de Clara ter ido para o convento e agora das 

injustiças que foram cometidas contra ela, pôde libertá-la dos sofrimentos que 

intoxicavam sua alma. Após esse encontro, a jovem, a quem o padre tinha ido 

administrar os últimos sacramentos, é descrita por ele: 

 
 
A animação e as cores da saúde tinham voltado àquele semblante 
angélico, que resplandecia formoso a despeito das simples e austeras 
vestes de noviça; é que a vida voltava com a esperança àquele coração já 
prestes a sucumbir, o qual como todos os corações juvenis deixara-se 
facilmente penetrar dos raios vivificantes dessa luz celestial. 
Clara, seguindo as prescrições do médico saía todos os dias àquela hora, a 
passear pela costa, bebendo nesse ar puro, impregnado do perfume das 
plantas e das exalações do mar, a saúde e o vigor.128   
 

 

O confessor – talvez o psicanalista futuro – vence o médico, opção bastante 

coerente com o período representado pela história narrada: primeira metade do 

século XIX, período em que o papel do padre, o “médico espiritual”, tem maior 

nitidez entre as mulheres do que o do médico, cuja admissão a esse lugar se dará 

em período posterior. Em todo caso, é este último o responsável pela retirada de 

Clara do convento. Sua palidez e aparência de “virgem morta” fazem com que o 

médico do corpo, associado ao da alma, lhe recomendem a ida a uma casa de 

campo para restabelecer-se. 

O cubículo onde vivia Clara no convento assim com as alcovas fechadas, sem 

ar puro nem claridade, estavam na crítica dos médicos da época. Por isso o tio da 

autora defendia o fechamento dos conventos, “os governos deveriam acabar com 

tão odiosa instituição: é uma aberração no século XIX!129”, em uma clara menção da 

                                            
128 BITTENCOURT, 1883, p. 255.   
129 Id. Ibid., p. 114.  
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associação do discurso higienista ao discurso liberal, marcado pela crítica às 

instituições religiosas.   

Em “Dulce e Alina”, o retorno da primeira para casa dá-se após ela ter vivido 

por três anos na Providência e os médicos terem considerado que o “excesso de 

estudos” lhe provocou uma anemia profunda, e seu pai, advertido pelos médicos ― 

marca do aburguesamento do pai, zeloso com a saúde da família e com a formação 

de melhores cidadãs ― leva-a para passar uma temporada à beira-mar, como forma 

de melhorar seu estado de saúde. Mais uma vez, pode-se acusar o confinamento 

como o responsável pela doença nas mulheres. 

Por fim, tem-se o caso de Stella do romance “Suzana”, que, diferentemente das 

outras duas vai para o convento por ser órfã, ter poucos recursos financeiros e não 

poder viver, a princípio, com a irmã na casa onde esta trabalhava como preceptora.  

Sob o controle das religiosas, as órfãs dos internatos se constituirão na mão-

de-obra feminina, por isso a vigilância era severa. Mais tarde, na vida urbana, a 

mulher terá abrigo e liberdade, recebendo um ofício e desempenhando-o nos ateliês 

de moda, onde se costuravam e bordavam enxovais de moças, de bebês, de festa, 

como registra Anna Ribeiro no artigo abaixo: 

 
 
Esses inconvenientes [o de serem as moças seduzidas no local de 
trabalho] cessarão em um atelier dirigido por diretora e mestras 
respeitabilíssimas e cristãs virtuosas, e que não só procederão a uma 
rigorosa escolha na admissão das operárias, como exercerão uma 
vigilância constante e humanitária durante o trabalho e a estada das 
empregadas na casa.130  
 
 

No romance, após quatro anos vivendo na Providência, onde conseguira vaga 

para entrar através da influência de um antigo amigo da família, Stella encontrava-se 

pálida e emagrecida, sem a vivacidade de antes. O médico encontra-a com as 

pernas inchadas e recomenda a Suzana, sua irmã, que a retire com urgência dali e a 

leve para a beira-mar, mesma prescrição dada no caso anterior e também 

recomendada para D. Amália, mãe das crianças cuidadas pela preceptora.  

O procedimento de caminhar ao ar livre parece ter sido uma prática trazida pela 

chegada dos ingleses à Bahia, no século XIX. Em alguns casos, a narradora 

comenta que uma das recomendações dos médicos consistia nos passeios, em 

                                            
130 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. O “atelier’ da Associação das Senhoras de Caridade”. A VOZ DA 
LIGA CATÓLICA DAS SENHORAS BAIANAS. Salvador: Tipografia Beneditina, ano I, n. 10, out. 1913, p. 113.  
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andar mais do que os espaços da casa permitiam. É a época da descoberta do 

corpo e do cuidado para com ele, com esportes e banhos de mar para garantir uma 

boa saúde. 

Além das doenças provocadas pelos ambientes internos em que foram 

acondicionadas as mulheres, espaços da tradição oriental da cultura portuguesa, há, 

na ficção de Anna Ribeiro, forte incidência de filhas órfãs de mãe.  

A orfandade é um tropo romântico, motivado pelo corte que se quer estabelecer 

entre dois tipos de mulheres, mas, na autora em questão, as mortes estão quase 

sempre associadas a desilusões com a vida conjugal, geradoras de tristeza e a 

depressão que vai minando a saúde até a morte.  

Das mortes por doença, encontramos as mães de Letícia e de Suzana e Stella. 

Por depressão, a mãe de Sérgio do romance “Helena” e a ama de Clara de “O anjo 

do perdão”.   

Há ainda a referência de dois outros distúrbios que merecem registro: a histeria 

e a loucura.  

A histeria é um tema recorrente na literatura naturalista e na ciência médica 

oitocentista. Lenita, Ana Rosa, Magda são alguns exemplos de personagens 

femininas que sofriam de “furor uterino” na busca por uma paixão erótica, histéricas 

no sentido em que o termo foi tomado na primeira metade do século XIX, antes do 

advento da Psicanálise e da constatação de Freud de que a origem dos fenômenos 

associados à histeria repousava na vida sexual. O que caracteriza esse período era  

 

 

A ideologia centralizadora do patriarcado, em parceria com o autoritarismo 
da Lei do Pai e com o cerceamento dogmático da Igreja Católica, 
abominava toda sorte de prazeres, sobretudo os do sexo. Para completar o 
programa repressor, veja-se a riqueza como penhor da graça divina, 
conforme a convicção da moral protestante, que se mancomunou com o 
sistema capitalista, o qual, por sua vez, obcecado pelo lucro, acirrava a 
vigilância para que não fosse desperdiçada a força de trabalho, proibindo 
os desmandos e os meros reclamos da libido.131     
 

 

A histeria é, pois, sintoma da condição de ser mulher, ou ainda da necessidade 

de responder à questão “o que é ser mulher?”, cuja resposta era dada a partir dos 

papéis nos quais ela deveria atuar e não da sua individuação, da busca de sua 

                                            
131 CUNHA, Helena Parente. Desafiando o cânone; aspectos da literatura de autoria feminina na prosa e na 
poesia (anos 70 e 80). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. p. 19.  
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identidade ou identidades. O falocentrismo ocidental concedeu ao homem todas as 

prerrogativas identitárias, enquanto que a mulher se tornou o seu outro, a sua 

alteridade, aquela cuja existência dele dependia, exercendo papéis que esvaziavam 

suas identidades, seus desejos e exigindo sua completa submissão e, por 

conseguinte, sua alienação.     

A leitura demasiada de romances românticos e as barreiras amorosas podem 

ser tomadas, conforme o discurso médico oitocentista, como as causas do 

abatimento profundo em Letícia, personagem do romance homônimo. A dor e o 

sofrimento provocados pela negação do pai diante de Eurico, seu pretendente, 

geraram nela uma tristeza profunda e crises nervosas. A amiga Marieta, já casada, 

teme que esses sejam motivos suficientes para causar a morte ou para torná-la 

“inutilizada pelo histerismo”. 

Letícia, criada sem mãe, era uma leitora desse tipo de romance e isso a 

tornara, segundo a autora, de imaginação exaltada, de um sentir muito profundo e 

romanesca, presa fácil, portanto, para a histeria, como diriam os médicos daquela 

época. Sua posição crítica quanto aos romances não estava distante da posição de 

Eça de Queirós com Luísa do romance Primo Basílio, ou mesmo de Gustave 

Flaubert, com Emma Bovary, do romance Madame Bovary.    

Na Dissertação sobre a histeria (1851), o acadêmico Antônio Luiz de Sousa 

Seixas sustenta  

 
É conselho de médico o não ler assiduamente romances, não assistir 
certos espetáculos, moderar certo gosto pela música etc. É são e útil o 
exercício, até fatigar algumas vezes, os trabalhos manuais, o estudo de 
ciências naturais, o de línguas vivas e mortas e outras coisas que cabem 
num tratado de educação. Levantar-se logo que se desperte, e só deitar-se 
quando o sono é necessidade, é bom, porque se impedem os sonhos da 
imaginação e o vício torpe da masturbação132.   
 
 

Portanto, Letícia era mais uma vítima da literatura que desviava as moças e as 

conduzia a casamentos fracassados por serem baseados em premissa da 

imaginação (romântica) e do seu “cortejo de ilusões”, vítima do modelo de romance 

condenado por Anna Ribeiro:  

 
 
Bem dizia em 1885 Da. Ana Ribeiro de Góis Bettencourt, ilustre 
colaboradora baiana do Almanaque de lembranças luso-brasileiro, 
alarmada com as tendências românticas das novas gerações ― 

                                            
132 CASTRO, 1996, p. 186.  
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principalmente com as meninas fugindo de casa com os namorados ― que 
convinha aos pais evitar as más influências junto às pobres mocinhas. O 
mau teatro. Os maus romances. As más leituras. Os romances de José de 
Alencar, por exemplo, “com certas cenas um pouco desnudas” e certos 
“perfis de mulheres ativas e caprichosas [...] que podem seduzir a uma 
jovem inexperiente, levando-a a querer imitar esses tipos de 
inconvenientes na vida real.”  
Romances ainda mais dissolutos estavam aparecendo; autores ainda mais 
perigosos escrevendo livros, chagando alguns até a pretender que “a união 
dos sexos promovida somente pelo amor seja tão santa e pura quanto a 
que a religião e a sociedade consagra”. E ainda mais, santo Deus, a 
“desculparem o adultério da mulher!” Contra o que Da. Ana Ribeiro 
recomendava os romances de Escrich e os que ela própria escrevera: A 
filha de Jephte e o Anjo do Perdão

133
.  

 
 

A loucura é registrada nos dois folhetins da autora: “O anjo do perdão” e 

“Helena”. Nesse último, os motivos da perda da razão das duas mães – Beatriz, 

jovem aristocrata portuguesa que vivia com o pai adotivo no Brasil, e Nadeia, mãe 

de Helena, indiana, filha de uma estirpe nobre – são comuns: a perda dos filhos, dor 

que lhes tira o equilíbrio e o sentido da existência diante da vida.  

A primeira tem o filho, Sérgio ― fruto do amor de uma noite com Fernando, seu 

marido ― tirado de seus braços ao nascer, o que junto com a dor de não poder 

sequer ficar com o filho do marido que julgava morto na batalha do 2 de Julho, bem 

como a fragilidade da saúde pós-parto (iniciada com a “febre do leite”) e a tristeza 

pela falta de perspectivas de vida, a leva a um estado de letargia que tomam como 

loucura, e, depois, à morte. Antes Beatriz, amarga com a perda do filho, 

“desgrenhada e com o aspecto de loucura ou da dor levada ao auge do 

desespero134”, ao perceber que tinha sido ludibriada mais uma vez tentou se matar, 

e, a partir daí, foi mantida em cativeiro, ninguém dando crédito a suas palavras, por 

julgarem-na fora das faculdades mentais; além disso, a capacidade argumentativa 

do marido (e seu poder econômico) a fazia ainda mais desacreditada. 

Nadeia tem a filha, Helena, e, poucos meses depois, a menina é levada para 

outro continente sem que ela consentisse ou sequer soubesse qual. O causador de 

tudo isso foi Manoel Rodrigues, português cuja ganância, ambição e falta de 

escrúpulos o fazem o melhor dos antagonistas construídos pela escritora Anna 

Ribeiro, pois ele é o típico vilão romanesco, assassino, frio, calculista, infiel.  

Nadeia, ao descobrir que a filha tinha sido levada por Manoel Rodrigues, seu 

amante, que a usou para conseguir cumprir seus planos, “sentiu uma nuvem negra 

                                            
133 FREYRE, 2003, p. 249. 
134 BITTENCOURT, 1901, p. 118.   
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descer-lhe sobre o cérebro que pareceu estalar135”, passando a vagar pelas ruas de 

Goa. “Em razão de sua vida vagabunda fora acometida de uma febre de mau caráter 

que quase a leva à sepultura”136; salva das ruas, o senso de realidade foi-lhe sendo 

devolvido, mas a tristeza pela perda da filha levou-a à morte.  

Outra marca de loucura também provocada pela perda do filho é a de Lúcia, 

ama de leite de Clara, personagem do primeiro folhetim. Lúcia tinha predominância 

étnica da “raça indígena, como se via pela cor vermelha e pura da sua tez, e pelos 

cabelos negros e corredios”137. Seduzida por um português, teve dois filhos que 

foram criados junto a Clara, como protegidos de sua mãe. Tendo perdido um dos 

filhos ainda na infância, seu segundo filho, Francisco, foi levado pelos 

administradores da fazenda para matá-lo, fato que a faz endoidecer, vindo a morrer 

tragicamente três dias depois. Sua morte foi decorrente de ter sido esquecida presa 

no tronco até morrer de fome e sede. 

Se essas foram as vítimas, há também as que ocuparam outro papel: o das 

vilãs e vilões que também foram submetidos ao discurso médico. O primeiro folhetim 

segue o modelo europeu, é rasgado pela violência como os da matriz francesa de 

Dumas e de Poson de Terrail, autores admirados pela escritora, todos os 

personagens que participaram da trama contra Clara, protagonista do livro citado, 

sofrerão de diversas doenças, que ficam expostas no corpo. 

D. Inácia inicia com uma dor no peito, uma magreza excessiva e uma tosse 

seca. Posta para fora da casa onde vivia, vai aos poucos perdendo a aparência que 

tinha, o ”cancro” aparece no peito, com ulcerações a supurar e vai destruindo-a aos 

poucos. Quase sem forças, busca se regenerar contando a verdade à jovem que 

prejudicara. A escolha da doença, um câncer, originário de uma úlcera venérea, da 

esfera sexual indica o próprio mal feito por ela, ao acusar Clara de ter um amante e 

recebê-lo no quarto às escondidas. Júlia, outra personagem feminina, também 

sofrerá, tal como agira contra Clara, da deslealdade de uma “amiga“. Seu marido a 

esfaqueia, por julgá-la adúltera, e mata o suposto amante da esposa. Como, que. 

Francisco, pretenso amante de Clara, vai ter o rosto desfigurado, coberto por 

bexigas, por conta da varíola.  

                                            
135 Id., ibid. p. 155. 
136

 Id., ibid. p. 152. 
137 BITTENCOURT, 1883, p. 117 passim.    
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Também Camila, que arquitetou todo o plano, vai ter um fim mais cruel que o 

de todos os outros: é mandada para a África por Francisco, que a faz passar por 

uma condenada a degredo perpétuo e, para evitar que ela pudesse comprometê-lo, 

corta-lhe a língua. Tempos depois uma “horda de selvagens”, como denomina a 

autora, toma Camila, por sua aparência, como bruxa em razão da sua aparência e a 

matam com requintes de terror.  

Em “Helena”, Manoel Rodrigues suicida-se. Em Letícia, o marido da 

protagonista se regenera após lutar contra a morte. Em “Suzana”, o pai da 

personagem vai declinando a fortuna, depois a saúde até chegar à morte.  

Há, na descrição dos africanos, uma leitura marcada por uma visão que se 

caracteriza pelo horror diante da cultura desses povos, tomada como exótica e 

primitiva. O que não difere muito dos demais textos da época que apresentam o 

negro associado a uma “condição animal”, ocupando o espaço da selvageria. Tanto 

a autora o descreve dentro do eixo etnocêntrico, como por vezes, sob a ótica de uma 

certa piedade cristã, como na descrição que faz do navio negreiro, seguindo a 

tradição do Poeta dos Escravos. A posição ambígua de Anna Ribeiro não será 

singular nem específica, mas é um discurso, um olhar muito comum encontrado nos 

textos escritos por colonizados. 

A outra face da posição da autora se dá pela sua convivência com seus 

escravos e aí se mostra o conflito: enquanto discurso etnocêntrico, o negro é uma 

“coisa” exótica, incompreensível para a cultura branca, dominante; enquanto pessoa 

que convive e tem interlocução com os brancos, donos de latifúndios, transformam-

se em pessoas necessárias ao trabalho, embora com um traço de menos, mas 

pessoas observadas e concretas. Homi Bhabha é capaz de elucidar a primeira 

postura: 

 
 
 
É reconhecidamente verdade que a corrente de significação estereotípica é 
curiosamente misturada e dividida, polimorfa e perversa. O negro é ao 
mesmo tempo um selvagem (canibal) e o mais digno dos servos (o 
portador da comida); ele é a encarnação da sexualidade desenfreada e, 
todavia inocente como uma criança; ele é místico, primitivo, simplório e, 
todavia, o mais escolado e acabado dos mentirosos e manipulador de 
forças sociais. Em cada caso, o que está sendo dramatizado é uma 
separação ― entre raças, culturas, histórias, no interior de histórias – uma 
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separação entre antes e depois que repete obsessivamente o momento de 
disjunção mítica.138.  (grifos do autor) 
 
 

Será apenas no decorrer do século XX, mais precisamente na década de 60, 

que será visto nitidamente a simultaneidade entre a opressão de gênero e etnia, 

como será visto com maior nitidez nos romances contemporâneos tratados no 

próximo capítulo. 

 
 

 

 

 

                                            
138 BHABHA, Homi. “A questão do outro.” In: id. O local da cultura.  Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima 
Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. p. 126. 
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CAPÍTULO QUARTO 

RITOS DE PASSAGEM  
A casa abriga o devaneio. 

Gaston Bachelard 
 

 

     nna Ribeiro registra, em suas narrativas, que as únicas atividades fora de 

casa possíveis às mulheres de famílias cuja fortuna se dissolvera em oscilações 

econômicas eram as de educação de crianças ou de assistencialismo, desde que 

ligado à Igreja ou às Ligas de Senhoras, atividade que era promovida pela Imprensa 

feminina do início do século. Mesmo com as famílias tendo se removido para as 

cidades, para habitar os sobrados, o que se observou foi a passagem dos valores 

agrários para a mundo urbano.  

A personagem Suzana é a que melhor encena essa situação, quando, mesmo 

tendo a família se transferido para a cidade e o pai, de senhor de engenho, tenha se 

tornado funcionário público, a casa grande com seus valores e modelo de 

comportamento exigidos às mulheres foi mantida. A chácara em que viviam e, 

posteriormente, a casa da cidade – o sobrado –, não deixaram de representar o que 

Gilberto Freire denominou de “casas grandes assobradadas”, conforme apontamos 

em capítulo anterior. O processo de adaptação à nova mentalidade burguesa foi 

lento, uma vez que a realidade agrária e a letargia da adequação econômica 

impediram a mudança da herança secular da vida centrada no universo do 

patriarcado rural.  

Na Bahia, mesmo com a chegada dos ingleses a mudar a estrutura da cidade 

com a incorporação de hábitos urbanos, como o passeio e a vida social partilhada 

de idas ao teatro, demorou-se algum tempo para que a emergência dos valores 

burgueses tomasse corpo, e as novas práticas societárias pudessem ser 

incorporadas à realidade baiana.  

A 
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Jeffrey Needell chama a atenção para o fato de que a Bahia “exibia uma 

notável vida social da elite no século XIX”1, apesar dos lucros efêmeros do açúcar. A 

vida social era marcada por reuniões nas casas de pessoas amigas, festas 

privativas, entretanto não era comum a presença de mulheres (da elite baiana) em 

festas públicas, a menos que fossem as religiosas ou as patrióticas. Além disso, o 

modus vivendi considerava que, dentro das regras de decoro exigidas às mulheres, 

estava o seu encarceramento na casa, onde estaria se preparando para ocupar uma 

nova casa, após o casamento e exercer a sua “realeza”.  

Neste lugar de dependência e subordinação – a casa –, competia às mulheres 

zelar pela família. Ao se exibir em público com roupas e jóias, elas denotavam o 

poderio da família e eram creditados pontos na escala social burguesa daquelas 

famílias cujas filhas ou esposas se comportavam adequadamente em recepções 

sociais.     

Pode aclarar essa situação o fato de que a Bahia, embora tenha recebido os 

eflúvios do capitalismo e feito algumas mudanças na área urbana durante o século 

XIX (como, por exemplo, a transferência de parcela da população para a Vitória e o 

Campo Grande, acompanhando os ingleses e os discursos higienistas da época), 

apenas sofrerá reformas, com vistas a modernizar a cidade, durante o governo de J. 

J. Seabra (1912-1916) e, depois, com Góes Calmon (1924-1928), período posterior 

à reforma iniciada, no Rio de Janeiro, durante o governo de Pereira Passos (1903-

1906). Ir às ruas, portanto, não se constituía em tarefa fácil ao se considerar a 

ausência de saneamento e de limpeza urbana, o que fazia com que as pessoas de 

posses andassem em “cadeirinhas”, como registra Anna Ribeiro em muitos dos 

romances. 

Pode-se afirmar que o advento da urbanização e de todo o aparato trazido com 

essa mudança direcionou as mulheres para o exercício da vida pública, ou como 

esclarece Márcia Leite:  

 
 
Para alguns setores da elite baiana, modernizar a cidade era sinônimo de 
ordenar e embelezar o seu espaço físico, educar as pessoas, prescrever 
normas para os seus comportamentos, rever os costumes considerados 
incultos e coloniais, enfim, colocar-se em pé de igualdade com as 
sociedades européias, consideradas modelos de civilização. Este 

                                            
1 NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. 
Trad. Celso Nogueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  p. 160. 
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pensamento é senso comum no país, ao término do período Imperial, pelo 
menos entre certos grupos das elites. As idéias de progresso e de 
modernização expressas pelos intelectuais republicanos estavam 
impregnadas pelo referencial europeu. A educação, a saúde, as modas, os 
tipos de lazer, os jogos, os esportes, as danças, os próprios 
comportamentos dos indivíduos sofreram influências europeizantes. As 
mulheres introjetaram maneiras de viver, tentando ficar mais próximas das 
suas congêneres no velho continente, sendo, portanto, protagonistas das 
mudanças de hábitos na cidade.2 
 
 

Está, portanto, estabelecida a passagem das mulheres baianas de elite da 

esfera privada para a esfera pública, à medida que elas passam a transitar pelas 

ruas em função das compras nas lojas da moda e dos passeios nas vias públicas, 

desde que devidamente acompanhadas, aproveitando-se das modificações urbanas 

para incorporar-se ao mundo do consumo3. Para Lipovetski, a “promoção da mulher 

consumidora é de importância capital; representa mais que um novo modo de vida 

feminino é, também, (...) o que contribuiu para a superação histórica do ideal da 

mulher no lar”.   

Mesmo que, do ponto de vista histórico, as mulheres tenham chegado às ruas 

nesse período, as narrativas não dão conta dessa circulação pelas ruas da cidade, 

há um quase silêncio sobre isso, não fosse a Imprensa, como os inúmeros artigos 

publicados nA Paladina – já apontados em capítulo anterior – a criticar as jovens e 

mulheres que fizeram a passagem da esfera privada para a pública. A 

domesticidade na esfera do lar perdurou bem mais do ponto de vista do romance de 

autoria feminina do que registram as práticas sociais, ou de outro modo, a 

consciência do jugo feminino e da opressão não aparece registrada de modo claro 

na narrativa de autoria feminina, ou como uma bandeira a ser desfraldada pelo texto 

literário. Foi preciso que a repercussão da chamada “segunda onda do feminismo” 

chegasse ao Brasil para que os valores internalizados quanto as duas esferas 

fossem questionados e a presença feminina, já presente no cenário urbano, pudesse 

ter recolhidas suas experiências e incorporadas à literatura, pós 60.  

São essas narrativas que empreendem o percurso de mostrar as mulheres em 

busca do acesso ao mundo público pela incorporação de uma atividade 

profissionalizante em que pudessem se inserir como sujeito, mas que registram 
                                            
2 LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros.  Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em Salvador, 1890-
1930. 1997. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal da Bahia. p. 74.  
3LIPOVETSKY, Giles. A terceira mulher; permanência e revolução do feminino. Trad. Maria Lúcia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 211. 
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também a penosa trajetória em adequar a ânsia de liberdade pessoal e de 

satisfação profissional com a vida doméstica, ou mesmo a consciência das 

restrições do universo privado e o sentido de incompletude e insatisfação, mas a 

impossibilidade de romper com esse mundo instaurado, como é o caso de Ana do 

conto “Amor” de Clarice Lispector, em que há a representação do patriarcado e das 

suas repercussões junto à personagem, que tem, inclusive, a consciência da sua 

condição em um processo de epifania, mas que não se liberta desse mundo em que 

se encontra presa por intricadas relações familiares, na sua condição de mãe-

esposa-dona-de-casa. 

 

 

4.1 UMA NOVA GERAÇÃO: A RUA COMO ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO 

 

Se tomarmos o seguinte trecho de Bachelard “As paixões são curtidas na 

solidão. É fechado na sua solidão que o ser de paixão prepara suas explosões ou 

suas façanhas” 4, e adaptarmos à condição da mulher, notaremos que a passagem 

do feminino do mundo confinado aos limites da casa e da solidão dos quartos, U 

como bem representam as narrativas oitocentistas de Anna Ribeiro, com todas as 

protagonistas aceitando o poder do pai e trancando-se nos quartos para chorar U, 

para a superação desse discurso do lar como território natural das mulheres e a 

inclusão do espaço público como matéria narrativa só acontece, ainda que com 

algumas ressalvas, na produção feminina contemporânea, quando as escritoras 

embaralham os domínios do público e do privado, ressaltando, em suas narrativas, a 

experiência do cotidiano como rica, mas que para a conquista da individuação 

também se faz necessária a passagem para a inserção profissional, território 

demarcado como masculino. 

A presença da ideologia centrada na descrição da natureza feminina, como 

aquela caracterizada na figura biológica da mãe e na sua satisfação pessoal 

ancorada nos outros, impediu à mulher que ela se voltasse para si mesma em busca 

da compreensão dos seus desejos e da sua satisfação.  

                                            
4BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. In: Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1976. p. 361. 
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A propalada nobreza da função de mãe, advogada por médicos e pela literatura 

oitocentista, continuará a povoar o imaginário da educação das mulheres ao longo 

das décadas de 50 e 60 e a internalização do código da mulher dedicada à casa, ao 

esposo e aos filhos irá se constituir no desejo típico das mocinhas criadas nesse 

período. A representação da personagem Ana do conto já citado de Clarice 

Lispector é um exemplo disso: “no fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a 

raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, 

viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse 

inventado”5. A busca da estabilidade representada pela casa e pelos filhos era um 

desejo, ainda que com isso se instaure a intranqüilidade interior. 

As que fizeram universidade costumavam garantir com o diploma a melhor 

educação dos filhos e status ao marido, desde que ela não seguisse carreira, e as 

que já trabalhavam fora de casa continuavam até o período do casamento, depois 

eram incentivadas a largar para se dedicar à casa e, além disso, para a classe 

média o trabalho feminino era sinônimo da falta de capacidade masculina em prover 

a família, então ela deveria largá-lo. 

Ter uma casa arrumada, filhos limpos e fortes e marido bem tratado se 

constituíam em índices da mulher bem sucedida no casamento, as mocinhas 

continuavam a ser preparadas em casa e, não se pode esquecer, as revistas 

femininas continuarão o trabalho de divulgar o ideal do lar perfeito e do papel 

imprescindível da mãe em casa para evitar toda sorte de infortúnios à família. Às 

mulheres que ousassem descumprir os papéis para os quais foram treinadas, o 

controle social tratava de estigmatizá-las socialmente.  

Apenas nos anos 60, como analisa Maria Lúcia Rocha-Coutinho, a diferença 

entre homem e mulher passa a ser compreendida como sendo de caráter político e 

não biológico, ou ilustrando com as palavras da autora, as mulheres 

 
 
fechadas na família [...] durante séculos, produziram e reproduziram a força 
de trabalho de que a sociedade necessitava e esta função, até então ligada 
a uma característica “biológica” feminina, mostrou ser, na verdade, uma 
categoria econômico-social6.  
 
 

                                            
5 LISPECTOR, Clarice. Amor. In: idem. Laços de família. 12. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1982. p. 18.    
6ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Tecendo por trás dos panos; a mulher brasileira nas relações familiares. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1994. p. 113.  



 

 

207 
 

 
 

 

O conhecimento acerca do arcabouço ideológico do capitalismo, que distinguiu 

as esferas sociais e restringiu homens e mulheres, associado à superação da 

condição biológica (divulgada na celebre frase de Simone de Beauvoir, “Não se 

nasce mulher, torna-se”, do livro O segundo sexo de 1949) com o controle da 

concepção pelas mulheres, contribuíram para a emergência de uma nova estrutura 

familiar7, abrindo caminho para a emancipação das mulheres, em particular no que 

tange a mudança da moral sexual. 

A consciência do próprio corpo e a busca da independência econômica pela 

profissionalização contribuíram para que as mulheres se constituíssem como 

sujeitos, para tanto havia a necessidade de escapar dos limites da casa em busca 

de uma posição social, uma referência no mundo público. 

Para Bhabha,  

 
 
ao tornar visível o esquecimento do momento “estranho” na sociedade civil, 
o feminismo especifica a natureza patriarcal, baseada na divisão dos 
gêneros, da sociedade civil e perturba a simetria entre público e privado, 
que é agora obscurecida, ou estranhamente duplicada, pela diferença de 
gêneros que não se distribui de forma organizada entre o privado e o 
público, mas se torna perturbadoramente suplementar a eles8.  
 

 
O teórico considera que o feminismo é o movimento responsável pela 

reinscrição do ordenamento social na medida em que traz à tona o procedimento de 

separação das esferas e se recusa a aceitá-lo como uma demanda de ordem natural 

para inseri-lo na ordem das discussões acerca das diferenças construídas para 

distinguir os gêneros. Bhabha recupera a necessidade de quebra do elemento 

binário que caracteriza a metafísica ocidental conforme descrita por Derrida, ao 

desorganizar o princípio de distinção entre o público e o privado e entender a 

necessidade de redesenhar esse universo com a proposta de juntar 

simultaneamente esses significados contraditórios nas expressões “o pessoal-é-o-

político” e o “mundo-na-casa”9 (grifos do autor).  

No espaço da casa, há a possibilidade de se fazer um recorte também de todos 

os elementos pertencentes ao espaço externo, como os conflitos de classe, 

presentes no romance A paixão segundo GH de Clarice Lispector, as tensões 

                                            
7Cf. PORTER, Roy. “História do corpo”. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história; novas perspectivas.  Trad. 
Magda Lopes. São Paulo: Ed. Universidade Estadual Paulista. 1992. p. 316. 
8
 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et al. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 31.   

9 Id., ibid., p. 32. 
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políticas em As meninas de Lígia Fagundes Telles ou A república dos sonhos, de 

Nélida Pinõn, entre tantas escritoras que legitimaram em suas narrativas que a 

restrição social não lhes impediu de estarem alheias às questões do seu tempo.     

Dentro desse espaço teórico, é que se busca compreender a literatura 

brasileira de autoria feminina escrita no chamado boom editorial, entre as décadas 

de 70 e 8010. Caracteriza essa literatura o registro das mulheres no espaço privado, 

a compreensão, através das personagens retratadas, dos dramas vividos pelas 

mulheres, de modo que as leitoras se sentissem representadas. O registro dos 

limites da casa era ainda o universo conhecido pelas mulheres brancas e burguesas 

que se enveredaram pela escrita nesse período, mesmo que muitas das escritoras 

da época tenham saído dos bancos universitários. 

Ao estabelecer um panorama da literatura de autoria feminina, Luiza Lobo 

destaca que 

 

tem sido um longo monólogo diante do espelho, onde uma narradora auto-
reflexiva e auto-centrada é sempre uma mulher de classe média, 
insatisfeita consigo mesma, frustrada com os filhos e o marido, a casa, mas 
incapaz de romper os grilhões da situação patriarcal em que vive, quer 
através do trabalho, quer através de novas relações com o mundo.11 
 
 

Olhando nessa direção, o que se observa nas autoras é a presença dos 

dilemas femininos representados por flagrantes narrativos circunscritos ao espaço 

privado, como se as forças que a subjugaram àquele lugar, continuassem a 

repercutir na vida das suas personagens imersas em registros marcados pela 

confissão emocional e pelo que a teórica e também autora carioca denominou de 

“jogo narcisista masoquista diante do espelho”12.  

A socialização tradicional que as condicionou à esfera privada precisa ser 

compreendida e destacada através do autoquestionamento e da descoberta da 

condição do ser. Nesse processo, nota-se a presença da Psicanálise entre as 

camadas burguesas de onde provinham as escritoras da geração de 70. A 

Psicanálise é utilizada nas narrativas como um referencial teórico que contribui para 

                                            
10Para Márcia Cavendish, o boom da literatura feminina está associado à expansão do mercado editorial e à 
retração da produção masculina em função ditadura, o que garantiu o espaço para a produção feminina. Cf. 
WANDERLEY, Márcia Cavendish. “Prosa/Rosa: presença feminina na Literatura brasileira pós 64”. Gênero: 
Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero – NUTEG, v. 1, n. 1, (2. sem. 2000). Niterói: EdUFF,  2000. p. 21 
– 27.   
11LOBO, Luiza. Crítica sem juízo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. p. 251.   
12 id., ibid., p, 251.  
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o processo de identificação do ser feminino com as noções de liberdade 

identificadas nos alicerces de formação do individuo moderno, que garantiria a 

igualdade e as noções de individualidade e busca do prazer pessoal, fugindo, 

portanto, do modelo de abnegação para o qual foram educadas as mulheres.  

Seguindo ainda as palavras de Luiza Lobo, 

 
 
A partir da produção feminina brasileira nos últimos dez anos, é possível 
dividir esses textos em dois grupos principais, com subdivisões internas: o 
primeiro compreende aquelas autoras que talvez se destaquem no estilo, 
mas não conseguem renovar seus papéis enquanto mulheres na tradição 
literária; e o segundo aquelas que apresentam uma nova voz no seu 
discurso. As tendências do primeiro grupo são: 1) existencial; 2) 
experimentação textual; 3) alegoria política. No segundo grupo notamos, 
por outro lado, a ênfase no humor e o uso de diário, cartas, poemas, sob o 
ângulo do erotismo.13    
 
 

A literatura de autoria feminina na Bahia, tal como a produzida no sul do país 

apresenta características comuns às já apontadas, pode-se dizer ainda que as 

autoras que serão tratadas nesse capítulo, Helena Parente Cunha e Sônia Coutinho, 

ainda que tenham iniciado suas carreiras literárias na Bahia14, tiveram a maior parte 

de sua produção escrita no Rio de Janeiro onde ambas vivem desde o final dos anos 60.  

As autoras baianas que darão fim a esse percurso buscado nesse estudo de 

analisar o registro do deslocamento nas narrativas do mundo da casa e sua 

superação para o mundo da rua foram educadas dentro dos anos 50 e, portanto, é 

oportuno lembrar que receberam os ensinamentos típicos da sua geração como a 

definição dos espaços conforme os sexos, forma de distinção das atividades e dos 

comportamentos esperados de cada um dos gêneros. Entretanto, são elas ainda 

enquanto sujeitos sociais que vão testemunhar os eflúvios de modernização das 

práticas em sociedade com a “conjugação de um processo de atualização urbano-

industrial e de um processo de modernização cultural”15, de onde saíram os Novos 

Baianos, o Tropicalismo, o Cinema Novo de Glauber Rocha, e, posteriormente, as 

reivindicações sociais e étnicas de que ambas as autoras registrarão em seus 

romances escolhidos. 

                                            
13 LOBO, Luiza, 1993, p. 49. 
14 Helena Parente Cunha inicia sua carreira literária publicando poemas. Vence em 1965 um concurso de poesia, 
mas só publica ficção a partir de 1978, com o livro de contos Corpo no cerco.  Já Sônia Coutinho, em 1966, 
publica Do herói inútil, um livro de contos, mas considera sua estréia literária Nascimento de uma mulher, de 
1971.    
15 RISÉRIO, Antônio. História da cidade da Bahia. Rio de Janeiro: Versal, 2004. p. 530.  
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Por se tratarem de escritoras contemporâneas, dispensamos as informações de 

caráter biobliográfico, como foi feito com a primeira escritora baiana tratada, além 

disso, serão destacadas apenas as obras daquelas autoras, que, tendo como 

espaço narrativo a Bahia, mais especificamente Salvador, tematizam a condição das 

protagonistas no processo de questionamento dos códigos patriarcais em que foram 

educadas e em busca de novas relações com o mundo, inclusive com a subversão 

dos códigos relativos ao corpo, ou como expressa Roy Porter:  

 
 
...atualmente há tentativas em movimento para demolir as velhas 
hierarquias culturais que privilegiaram a mente sobre o corpo e, por força 
de analogia, sancionaram sistemas inteiros de relações de poder 
regulador-regulado. Esse processo desmistificador certamente está 
ocorrendo, sendo fácil apontar as profundas mudanças culturais na última 
geração que subverteram a puritana e platônica suspeição do corpo: a 
revolução sexual e a “permissividade” em geral, o capitalismo consumista, 
as críticas acumuladas, tanto pela “contracultura” dos anos 60, quanto pelo 
feminismo dos 70, e assim por diante.16  
 
 

Observa-se nessas obras escolhidas a inserção do corpo feminino, não mais 

dócil e assexuado, mas sexualizado, demarcando os desejos do sujeito feminino 

representado pelas protagonistas e a nítida diferença entre as narrativas 

oitocentistas e as contemporâneas, conforme será tratado a seguir.    

 

 

4.2 A RUA DESEJADA 

Onde é o meu lugar? 
Helena Parente Cunha, Mulher no espelho. 

 

 

A gênese de Mulher no espelho (1983), primeiro romance de Helena Parente 

Cunha, pode ser encontrada no seu primeiro livro de contos, Os provisórios 17(1980), 

em que a autora reúne “O pai”, “O triângulo mais que perfeito” e “O anel”, com os 

quais ganhara o Concurso Nacional de Contos do Paraná, dois anos antes, entre 

outros mais 27 que representam a inserção da autora na produção narrativa.  

                                            
16
 PORTER, 1992, p. 293. 

17CUNHA, Helena Parente. Os provisórios. 2. ed. Rio de Janeiro: Antares; Brasília: INL, 1990. Todas as demais 
citações dos contos obedecem a essa mesma edição e serão apresentadas no texto apenas com a indicação do 
número da página e a referência OP, TMP e AO, conforme o conto analisado.   
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Alguns dos contos dessa coletânea traduzem a temática recuperada e 

aprofundada no romance de estréia acerca da condição da mulher em uma 

sociedade falocrática, a partir da análise de papéis em que se inscreveram as 

mulheres: a filha, a noiva, a esposa, a tia “solteirona”. Desse universo narrativo, 

observa-se como essa literatura de veio feminista desnuda as limitações das 

mulheres diante do poder patriarcal. 

Tomemos Jandira, a tia solteirona que vivia com a mãe, aguardando o 

casamento prometido pelo noivo e sempre adiado. Moravam em uma casinha 

comprada com o que sobrou dos tempos da riqueza obtida com o cultivo da cana, 

cuidavam dela com um orgulho do passado, mas viviam do exíguo montepio, porque 

Jandira tinha sido proibida de trabalhar fora de casa, pelo pai. Motivo de escárnio 

familiar na sua situação de moça virtuosa (“retardada da titia agüenta esse ata nem 

desata há mais de quinze anos” ou “mais virgem do que quando nasceu”,18), em sua 

obediência e completo silêncio, Jandira vivia circunscrita aos afazeres da casa, 

enquanto esperava o cumprimento da palavra empenhada pelo Dr. Eusébio em 

casar-se com ela. Dela, não se sabe mais nada, talvez já tivesse perdido as 

esperanças ao se dilapidar das peças do enxoval dando às sobrinhas que casavam; 

dele, se sabe da pontualidade nos almoços do final de semana e da morte antes do 

cumprimento da promessa. Ela permaneceu em silêncio. 

Há ainda a noiva despreparada para a noite de núpcias, no conto igualmente 

intitulado, a remoer os códigos internalizados (“as meninas devem andar com as 

pernas juntas e ficar de pé com as pernas bem juntinhas. É falta de modos moça 

ficar de perna aberta”19). E ainda a outra noiva que, na festa de casamento, após 

ouvir o discurso do pai, não é mais encontrada na casa. A fuga da noiva parece 

estar diretamente relacionada com a frase inicial da fala do pai “A mulher, como a 

rainha do lar (...)”, e a autora sequer continua, suspende a frase com reticências a 

demarcar que o que vinha a seguir já era conhecido e desnecessário de se repetir. 

É, porém, no conto “O pai”, que a autora exercita “as forças da liberdade”, 

expressão de Barthes apontada por Assis Brasil no Prefácio dessa coletânea de 

contos, ao encenar o lugar da filha estagnada no umbral da casa à mercê do 

                                            
18 CUNHA, 1990, p. 68-69. 
19 id. Ibid., p. 40. 
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controle paterno (“ela parada na porta, nem indo nem vindo, só ali, não se mexendo, 

há quanto tempo a última alegria? O último sorriso?”20).   

É da casa e da sala de aula – a mulher como educadora do início do século, 

continuava a ocupar essa função – que ela observava as mudanças sociais a 

acontecer (o blue jeans, os jovens andróginos). Era professora de Matemática – 

avanço ao se considerar que essa área era ocupada quase que exclusivamente por 

homens – ironia da autora que representa através do traçado geométrico de 

Pitágoras o racionalismo em que se alicerçou a cultura Ocidental e cuja 

conseqüência está na escolha do mundo da cultura, como o dos homens em 

detrimento do mundo dos instintos, tomado como o das mulheres e, sem dúvida, na 

justificativa para o autoritarismo do pai. Na narrativa, isso exemplarmente 

representada com o pai a ocupar a porta, sufocando e impedindo a filha de fazer a 

passagem do mundo da casa para se reconhecer como sujeito.  

É desse conto também a imagem a ser recuperada em Mulher no espelho do 

muro da casa: “Você não sabe que é feio menina brincar com menino? E o muro? 

Você não sabe que menina não sobe em muro? Desculpe, papai, eu só queria ver o 

que havia do outro lado. Do outro lado do muro havia o havia”21. A grande 

preocupação do Pai era a de que a filha pudesse ter experiência sexual e assim se 

libertasse do seu jugo, por isso as indagações constantes quanto aos homens com 

os quais ela conversava, ou tomava carona. 

Helena Parente extravasa sua força poética na denúncia dos vazios da 

existência – vertente da literatura de autoria feminina que tomou corpo pós 60, como 

já foi dito – e na representação de histórias que representassem a vivência de 

repressão imposta às mulheres. Ao que a voz da onisciência narrativa diz “cansaço 

de viver e de não viver”22, em uma mulher de quarenta anos que passa a vida 

cuidando do pai e que, apesar da forte vida interior, se silencia ante as indagações 

(quase) inquisitoriais dele. Para a autora, o conto “aponta os absurdos da dominação 

egoísta, atingindo por vezes um impiedoso tom sarcástico e caricatural”23.  

Se a personagem – aluna exemplar, professora formada pela universidade – 

sucumbe ante o pai, hesitando entre a domesticidade e a profissionalização 

                                            
20
 id. Ibid., p. 1. 

21 id. Ibid., p. 2. 
22
 id. Ibid., p. 4. 

23Depoimento proferido pela autora em 1999.  In: SEMINÁRIO NACIONAL MULHER E LITERATURA, 8., 1999, 
Salvador. Anais ... Salvador:Quarteto, 2001. 1 CD-ROM.   
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conquistada, a personagem, igualmente anônima de Mulher no espelho, ambas a 

representarem os limites da vivência do gênero feminino, ultrapassará o umbral da 

porta de casa, apesar do pai, do marido, dos filhos, enfim dos que simbolizam o 

mundo falocêntrico do qual ela buscava apartar-se.  

É a própria autora em depoimento no VIII Seminário Mulher e Literatura, 

ocorrido, em Salvador em 1999, que declara   

Só entendi com clareza o que obscuramente sentia, no final da década de 
70, após o vendaval dos anos 60, que derrubou códigos culturais e 
desbancou as pretensiosas verdades eternas e universais do racionalismo 
autoritário. Por certo, só após aquela abertura, senti-me encorajada a 
desafiar a pesada censura do mundo patriarcal que bloqueava qualquer 
impulso meu para colocar no papel a revolta e a indignação.24 

Desse impulso em registrar experiência familiar marcada por uma educação 

centrada na internalização do código que descrevia os gêneros e indicava seus 

lugares no campo social, vê-se a situação dramaticamente representada em Mulher 

no espelho. A perplexidade da pergunta que faz se a cada instante a personagem, 

“Onde é o meu lugar?”, traduz exatamente essa condição de passagem das 

mulheres do mundo da casa para a incorporação do universo público através da 

protagonista do romance. Esse processo se faz pela mudança da completa 

passividade da protagonista em sua aceitação de estar-no-mundo a serviço de 

outrem para a reversão dessa condição, através de uma busca desenfreada em 

viver o mundo que lhe fora negado.  

No inicio da narrativa, encontram-se os elementos que norteiam o romance, 

como a marca do confessionalismo presente na narrativa feminina: “e vou começar 

minha história”, ou ainda da incorporação do corpo como pauta narrativa, que, como 

se verá depois, indica a própria individuação do ser: “no cruzamento de meu corpo 

com o espaço de minhas imagens”, e, por fim, do indivíduo do sexo feminino que se 

interroga (e não é mais interrogado pela figura masculina, como no conto “O pai”) em 

busca da compreensão sobre si mesma em um procedimento analítico de linha 

freudiana: “vou dizer-me a mim mesma, como qualquer pessoa que se põe diante da 

memória ou dos espelhos” 25.  

Da memória e dos espectros, sai a protagonista em busca de compreender as 

máscaras que foram se incorporando ao seu ser na ânsia em se desviar do que 
                                            
24 Id., Ibid. p. 17.   
25 CUNHA, Helena Parente.  Mulher no espelho. 4. ed. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 2000. p. 17. 
.  
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fizeram dela para descobrir quais eram os seus próprios desejos e buscar atendê-

los. Para melhor descrever esse trânsito, elegemos as casas onde morou e, mais do 

que isso, se inscreveu a protagonista, como elementos que traduzem o que Roberto 

DaMatta considera como  “gramática  de espaços”26.    

Na infância, em torno dos anos 50, a personagem anônima conta que era 

moradora do bairro do Rio Vermelho, ocupava com a família um sobrado antigo, de 

amplo quintal, onde o sopro do vento e o marulho das ondas alegravam e 

atemorizavam sua existência de menina.  

Filha de um pai autoritário descrito como “um homem do interior, filho de 

coronel dono de terras, acostumado a mandar, chicote na mão, esporas no pé, ele 

também por criação e temperamento sabia fazer-se obedecer. Meu pai não mudou 

muito o dogmatismo de meu avô” e de uma mãe que “se inscrevia em silêncios e 

sussurros”, a menina foi sendo moldada segundo as rígidas regras do catolicismo e 

dos papéis sociais tomados por seus pais como inerentes à condição feminina. É do 

espaço da casa que ela aprende com a mãe a necessidade do silêncio e da 

obediência completa à autoridade paterna e, mais tarde, à autoridade masculina, 

representada pelo marido27.  

A ausência da mãe será demarcada em inúmeros exemplos no texto, em 

particular, nota-se a sua dedicação à casa e ao marido, mas a sua pouca presença 

educação da filha, que fica sempre à mercê do pai a decidir o que considerava 

melhor para ela, como, por exemplo, incentivá-la a brincar com meninas menores, 

impedi-la de circular junto com as amigas pela Barra, como era o costume da época, 

assim como freqüentar as matinês. Da mãe, também se observa que o seu 

alheamento é tanto que ela não oferece à filha sequer uma educação sentimental, 

não há qualquer registro na memória narrada da protagonista sobre isso. Seu lugar 

de mãe é ocupado como mera função biológica; o processo de aprendizagem 

sentimental será fornecido pela ama, a de “mão áspera e morna”, que a protegia, 

contava-lhe histórias, assumia o espaço do carinho de mãe esvaziado por uma 

ausente.  

Na casa, todos estavam preparados para atender ao pai, que exercia com 

prazer o poder atribuído à hegemonia masculina e todos os demais da casa se 

                                            
26 DAMATTA, Roberto. A casa & a rua; espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, 1987, apud LEITE, 1997, p. 
99. 
27CUNHA, 2000, p. 59-60, p. 31, respectivamente.    
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punham aos seus pés: “submisso, submetidos, subjugados, submergidos, 

subtraídos”28. A condição de subalternidade é fortemente indicada pelo prefixo latino 

“sub-“ a registrar em um encadeamento rítmico da gradação o caráter duplo dos 

demais habitantes do universo familiar entre a inferioridade e o lugar de domínio do 

pai, até a idéia de alguém furtado da existência diante desse poder. 

Assim, “desde cedo aprendi a conter as minhas emoções. A minha extroversão 

se canaliza em introversão. Posso explodir diante dos espelhos. Mas sempre 

quando estou só” “Fui obrigada a assumir a contenção. Obrigaram-me-obriguei-me. 

Minha armadura. Meu toque de segurança. Minha defesa e sobrevivência” ou 

mesmo, “Acho bom conter as emoções. Restrições e surdinas. Resulto-me 

aprendizado longo, pacientemente”29.   O jogo especular com que a autora sintetiza 

o processo de dominação, em um exercício lingüístico aprendido do universo da 

poesia concreta da qual fez parte, é a expressão da dominação externa que acaba 

sendo assimilada como uma decisão pessoal, o que na verdade é uma imposição a 

que foi submetida.  

Nesse sobrado, a personagem aprende logo cedo que “um homem é um 

homem e a mulher deve saber o seu espaço” (ME: 25), inclusive pela compreensão 

de que o tratamento oferecido ao seu irmão era melhor que o dela, afinal era o filho 

varão desejado pelo seu pai. Ele ocupa o seu lugar de prestígio na casa e o 

sentimento represado na infância será recuperado na sua quase confissão à “mulher 

do espelho”.  

Dele, sabemos que o modelo de educação da menina se caracterizou pelo 

estudo em um colégio de freiras, no qual a jovem era preparada para se vestir de 

anjo nas procissões: 

 
 
Eu estudava em colégio das freiras. Lá eu me vestia de anjo e 
acompanhava procissão, em companhia das outras meninas, camisolão 
branco de cetim muito lustroso, as asas presas nas costas, uma estrela 
prateada acima da testa.30 

                                            
28 id., ibid., p. 33.  
29Os trechos entre aspas são de: CUNHA, 2000, p. 75-6. É, ao menos, curiosa a repetição do discurso de 
aprendizagem, passado quase um século, sobre a qual a mulher baiana foi formada e como ele continuava em 
vigor: “Se eu dizia qualquer coisa com o modo frívolo ou leviano de minha idade, logo me advertiam de que 
aquilo era impróprio de uma menina ajuizada (...) cada dia me coibia mais de falar, de correr, e assim fui 
perdendo minha a viveza infantil” (RIBEIRO, Anna. Longos serões do campo. Org. e notas de Maria Clara 
Mariani Bittencourt. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. p. 87.  v. 2. 
30
 CUNHA, 2000,  p. 88. No dia em que a personagem vomita e suja o camisolão, o pai lhe diz que isso era o que 

acontecia às meninas desobedientes, portanto o sonho de coroar Nossa Senhora, estava para sempre impedido. 
O acúmulo da vergonha associado com o desejo não realizado ainda se torna mais doloroso porque o pai sugere 
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A incorporação do modelo feminino da Virgem Maria fazia parte da educação 

religiosa das meninas, bastante presente ainda, mesmo entre as décadas de 50 a 

meados dos anos 70. A protagonista se recorda do medo em não ser chamada para 

ocupar o lugar beatífico de anjo e poder junto com as colegas atravessar o Largo da 

Matriz de Senhora de Santana, integrando a procissão, com o olhar sério e contrito.   

Neste molde familiar, estava estabelecido o espaço a ela delimitado: o da casa, 

regularmente marcado pelo portão da frente da casa de onde ela avistava a rua, da 

janela em que ela pouco poderia ficar, e do muro do quintal da casa, seu objeto de 

desejo, ultrapassar esses limites era algo impensável àquela menina, moça branca 

de classe média.  

Dos espaços limítrofes entre as esferas privada e pública que interditavam os 

lugares proibidos da personagem, tem-se o portão da casa, de onde ela avistava a 

circulação das pessoas nas ruas, em especial nas festas dedicadas a Iemanjá. Lado 

a lado com as festas de caráter religioso no Rio Vermelho, desde o período colonial 

até o século XIX, perdurou o culto lúdico a São Gonçalo do Amarante, tradicional 

festa marcada por comes e bebes, que foi mantida mesmo após a derrubada da 

capela em sua homenagem e da transferência da imagem do santo para a capela da 

Igreja do Bonfim, o que explica tanta folia em hora extrema31.  

O fascínio diante do mundo das baianas, dos orixás ouvidos pela voz da ama, 

das histórias contadas em dias de trovoadas, será lembrado pela menina que 

acompanhava o cortejo pelo portão, espaço permitido pelo pai. Ele proibia 

terminantemente qualquer referência à cultura negra na casa, embora através da 

ama, a menina tenha tido contato com a cultura afro-baiana.  

É também a ama quem alarga os horizontes da casa, sejam os físicos, levando 

a menina para passear no mar, ao prazer de brincar entre ondas e areia molhada, 

sentir a possibilidade de liberdade, sejam os culturais:  

 
 
Os altos tambores perfuravam a profunda noite preta. Os atabaques de 
Xangô. Minha ama dizia. Olhar perdido na noite preta. Quem é Xangô? (...) 
quando tinha festa no Largo, meu pai deixava eu ir com a minha ama. (...) 
quando tinha festa da Mãe d’Água, meu pai não deixava eu ir à praia com a 
minha ama. Bem em frente ao portão eu via as baianas passando, vestidas 
de branco, anáguas engomadas, colares de muitas contas coloridas, torço 
na cabeça. Elas levavam flores e presentes. Por quê? A minha ama olhava, 

                                                                                                                                        
que o acidente foi reflexo de alguma infração cometida, da qual ela sequer tem noção, mas acredita ser uma 
menina má, imprópria para um ato glorioso de fé. Sensação que lhe será constante na vida: a culpa, sem motivo. 
31TEIXEIRA, Cid. Salvador: história visual. Salvador: CORREIO DA BAHIA, 2001. p. 27-28. 
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olhar perdido nas ondas do mar. Quem é Iemanjá? Quem é Oxum? Venha 
pra dentro, anjinho. Mas a minha ama não arredava o pé do portão, olhar 
perdido nas ondas do mar. 32 
 
 

O outro espaço limítrofe entre os dois mundos era o muro desejado por ela. 

Nele, ela observa  

 
 
O menino preto filho da cozinheira da casa ao lado, cabecinha raspada a 
zero, medalha pendente de um barbante no pescoço, se esgueirava entre 
as folhas da mangueira. Sentado no muro, balançando os pés descalços, 
chupava manga e me sorria.33  
 
 

O jovem negro, “o filho dos raios”, sem medo da chuva, nem dos raios de 

Santa Bárbara, no seu ir e vir sobre o muro demarcava a sua liberdade graças à 

classe, ao gênero e à etnia a que pertencia: livre, ele caminhava, subia no muro com 

mangas cheirosas a lhe fazer desejar a liberdade. O menino se opunha ao mundo 

ordenado pelo pai da personagem, nele estavam todos os índices de condenação 

paterna: menino, de rua, negro.  

As lembranças da casa, através da recordação da infância da personagem, 

permitem a compreensão de como ela foi formada. Os espaços da casa, 

preenchidos pela memória, remontados na ficção permitem uma topoanálise da 

personagem. A casa torna-se lembrada por determinados espaços como os que 

representam o abrigo, seu quarto, ou ainda os espaços da solidão, como o sótão 

infestado de ratos, para onde ela era encaminhada se desobedecesse ao pai. 

Memória? Devaneio? Mais provável. Um exercício psicanalítico poderia sugerir o 

espaço do inconsciente, ratos como metáforas do mundo feminino, marcado pelo 

“subterrâneo”, pelo exercício de um mundo interior em virtude do silenciamento a 

que esteve condicionada. Os ratos seriam uma metáfora a sugerir a castração, uma 

vez que os pés da personagem impossibilitam o movimento feminino. 

Para Jung, o sótão representa os medos que moram na casa, lugar em que 

estes “medos se ‘racionalizam’ facilmente.”34 Atividades noturnas, feitas às 

escondidas dominam o espaço do sótão. Desejos do inconsciente da menina ainda 

não revelados.  

                                            
32 CUNHA, 2000,  p. 43.  
33 id. Ibid., p. 28. 
34
 BACHELARD, 1976, p. 209. 
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Sem a presença da mãe, de voz inaudível e ensimesmada, para ajudar a 

menina a estruturar o seu universo feminino e para ensiná-la a lidar com o poder 

paterno, nota-se na personagem um despreparo para lidar com a vida social e com a 

sexualidade à medida de se torna mais velha. Como ela fora criada dentro dos ditos, 

típicos da época, como o que dizia “menina só brinca com menina” e, além disso, 

mesmo quando ela se torna mocinha, em torno dos quinze anos, seu pai a 

incentivara a brincar apenas com meninas menores, excluindo as colegas de sua 

idade, que já freqüentavam a Rua Chile e o Farol, iam a festas e aprendiam a 

conviver com os rapazes, era difícil para ela a compreensão das mudanças do seu 

corpo e do despertar da sexualidade.  

A personagem-narradora destaca a importância da literatura como seu “espaço 

aberto de liberdade e fantasia. (...) quando leio, corto as correias da sujeição e 

escapo acima de muitos limites.”35. Talvez em função da literatura, ela tenha sentido 

a necessidade de composição do seu diário, espaço onde ela podia se expressar, 

anotar suas dúvidas e suas inquietações. A descoberta do diário pelo pai, ao 

vasculhar as gavetas do armário, no seu exercício de eterna vigilância, – o diário 

estava na gaveta de lingerie da filha – registra um dos momentos mais dramáticos 

do exercício do jugo paterno e da vergonha e humilhação feminina. A leitura 

equivocada quanto às personificações empregadas para designar o travesseiro e o 

diário, como se observa no trecho abaixo é o que gera a situação: 

 
 
A Johnny todas as noites eu entrego o meu botão de rosa que se abre 
para ele, só para ele e para mais ninguém. Para mais ninguém, não. Eu me 
entrego também para você, meu Franky adorado. Eu só me abro mesmo 
para vocês dois, que são a bonança da minha alma. Eu pertenço a vocês 
dois. 36     
 
 

O pai aos gritos de “sua imoral, sua perdida, sua desgraçada” e de cinturão de 

couro em punho irá castigá-la física e moralmente e para coroar esse exercício de 

poder, chamará o médico para comprovar a perda da virgindade da filha. O 

sofrimento, a humilhação pública e, o pior, o desconhecimento sobre o que estava 

acontecendo, tudo ficou na lembrança. A personagem diz, em uma frase exata, ao 

registrar as lembranças da antiga casa da infância foto da primeira comunhão, foto 

                                            
35 CUNHA, 2000, p. 74. 
36
 id. ibid. p. 81. 
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de anjo, o álbum de família, entre outros, “estas coisas estão sempre ali-aqui 

dentro”37.   

Dessa casa, ela relembra mais tarde ao passar por ela:   

 
 
As janelas da minha antiga casa estão fechadas. Os últimos proprietários 
acabaram de vendê-la para uma companhia construtora. Dentro em pouco, 
ali estará erguido um edifício de apartamentos. As janelas estão fechadas. 
O portão está fechado. A casa está quase em ruínas. Mas foi uma bela 
casa, o limo cobre as paredes o capim cresce onde foi jardim. Por aquele 
portão eu saí para casar. Por aquele portão, saiu o enterro de meu pai. 
Atrás daquelas grades, nasceram os meus primeiros medos. Eu tinha 
medo de (... ) Tinha medo de (...) Tinha medo de (...)  38     
 
 

Desse espaço, a jovem passa a habitar o bairro da Vitória, já casada, a casa do 

marido, como ela entende. Bairro nobre, indicador de mudança de status 

conquistada com o casamento: 

 
 
Ao longo de toda metade do século XIX e pelos primeiros anos do século 
XX, o “Corredor da Vitória” deteve, praticamente, a exclusividade do bem 
morar na Cidade do Salvador. Um ou outro palacete do solar, construído 
fora daquela via de cumeada, não desmente esta afirmação.  (...) para ali 
se mudaram famílias que ainda guardavam a prosperidade começada em 
sobradões do Pelourinho e do Carmo e, também, fizeram suas boas casas, 
comerciantes de fortunas “emergentes”. 
Morar na Vitória era o sonho. Ter um compadre que morasse na Vitória era 
item de curriculum dos mais modestos. 39  
 
 

As mangueiras do quintal da infância são substituídas pelas árvores seculares. 

Neste espaço, ela se inscreve como no anterior, marcada pelas leis sociais, o bairro 

é a continuação da vida anterior, ela se situa nesse novo espaço como a mesma do 

Rio Vermelho: 

 
 
Esta janela não é a janela do meu quarto, na casa do meu pai. É a janela 
do meu canto, no apartamento de meu marido. Esta janela me abre ao que 
se fecha. Como a outra. São a mesma janela. Esta, no sétimo andar de um 
edifício de apartamentos, na Vitória. Aquela, no sobrado do Rio Vermelho. 
Os barulhos se modificaram, mas são o mesmo barulho desencontrado de 
coisas que se encontram, num tempo sem relógios nem datas.40  

 

                                            
37 id., ibid., p. 77. 
38
id., ibid., p. 87 - 88. 

39TEIXEIRA, Cid. Salvador: História Visual. Salvador: Correio da Bahia, 2001. Livro 6, p. 15.  
40 CUNHA, 2000, p. 100.  
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No plano da memória, a narradora vai encontrando os fios a que sempre 

prendeu a sua vida, passado e presente se interligam e os lugares diversos apontam 

para a condição igual da sua existência. Olhar a cidade pela janela, não parece a 

Carolina da música de Chico Buarque? Aquela que vê o tempo passar pela janela? 

A janela estabelece a relação entre o espaço da rua, visto, desejado e interditado e 

a casa de onde ela não pode se ausentar; simboliza a divisão entre o espaço público 

a que seu marido tem acesso e o seu espaço, o da casa.  

A relação entre essa mulher e seu marido, também não nomeado, parece fazer 

parte dos manuais encontrados nas revistas da época para uma vida feliz no lar:  

 
 
Quando meu marido chega do trabalho, sempre me encontra arrumada, 
banho tomado, roupa limpa, cabelo penteado, um pouco de pintura no 
rosto. O jantar pronto, ainda que a cozinheira tenha falhado. Quando ele 
chega, me quer junto dele. Para lhe dar o chinelo, preparar o aperitivo, 
conversar sobre problemas do escritório. 41 
 
 

Sua vida está em função dele, sua subordinação à figura masculina, 

transfigura-se nas ações da casa, na indicação de que o marido é alguém a quem 

ela “dev(e)o viver exclusivamente, totalmente, exaustivamente para ele” e os filhos a 

quem “toda mãe tem obrigação de se dedicar de modo absoluto a quem pôs no 

mundo.” Sua casa tem a ordem necessária e se opõe à sua desordem e inquietudes 

interiores, invisíveis aos demais da casa que não se dão conta do processo por que 

passava a esposa, a mãe.   

Ela muda de casa, mas continua morando na casa do pai, na medida em que 

não sai do domínio masculino, de onde mesmo seus desejos mais íntimos devem 

ser contidos para que não sirva de mofa do marido ou dos filhos. O marido controla 

suas saídas, suas roupas, sua maquiagem. Somente a sós ao espelho ela podia 

exercer a fantasia de ser uma outra mulher do que aquela do exercício do 

consentimento.  

Da casa do pai para a casa do marido: onde ela vive um enjôo que a faz 

lembrar o tempo em que deixou de ser o anjo da procissão e a fará deixar de ser o 

anjo da casa – “desãnimo pegajoso me escorrendo pelos membros, me 

emplastrando os poros, estagnando-me o sangue nas veias”42, ou ainda “Asfixiada 

num bloco de cimento em minha garganta. Sento-me em frente à janela, em busca 

                                            
41 id., ibid., p. 26. 
42 id., ibid.,p. 94. 
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de ar. Sete andares, daqui ao chão. Se me atiro. Deixar de sentir todo esse peso. 

Pedra. Bloco de cimento na garganta.”43.  O mal-estar de que tratou Betty Friedman 

ao analisar as mulheres americanas para designar um sentimento que tomou lugar 

nos relatos de mulheres da geração de 60, casadas, donas-de-casa e mães, dentro 

das funções programadas pela sociedade burguesa para ela, e que se tornaram 

vítimas de depressão e angústia ao sentirem que o mundo a elas reservado era 

insuficiente para os seus desejos.  

 É esse sentimento, associado ao fato de que a personagem percebe sua 

condição de ser espoliada pelo universo familiar e ainda assim ser designada como 

responsável pela sua estrutura, o marido tem uma amante, seus filhos são 

desajustados, que a fazem discutir o modelo de educação recebido que consistia na 

aceitação cega em função do outro. Ou como diz Márcia Cavendish: 

 

 
Em seu primeiro romance, A mulher no espelho, Helena Parente Cunha 
retoma esse tema que parece estar no âmago da imaginação criadora 
feminina vilipendiada pela espoliação masculina nas relações familiares. O 
recurso confessional é mais uma vez o caminho eleito, e o lamento dorido 
é prolongado nessa autora que, sob uma dupla identidade, realiza uma 
reflexão ininterrupta em torno de si mesma e de seu “estar no mundo”. 44 
 
 

A consciência dessa condição de aviltamento é que será responsável pelo 

processo de autoconhecimento da personagem, através de um processo de um 

suposto diálogo com a mulher no espelho, seu duplo, por quem é encorajada e 

desafiada a reverter esse processo de aceitação da nulidade de sua existência.  

A representação do duplo, bastante presente na literatura universal de autoria 

masculina, é o recurso utilizado pela autora baiana para estabelecer a duplicidade 

da condição feminina dentro de uma representação binária em que ou ela ocupava o 

espaço do lar e vive o sacrifício pessoal, a protagonista, ou se desloca para viver o 

mundo público, a “mulher do espelho”. Para a psicanálise, o duplo representado pelo 

espelho seria a representação do narcisismo primitivo, “é o refúgio de todas as 

aspirações não realizadas do ego, isto é, encarna o ego ideal”45. É através do 

                                            
43 id., ibid., p. 42. 
44 WANDERLEY, Márcia Cavendish. Prosa/Rosa: presença feminina na Literatura brasileira pós 64. Gênero: 
Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero – NUTEG,  v. 1, n. 1, (2. sem. 2000). Niterói: EdUFF,  2000. p. 26.  
45 MEZAN, Renato. A medusa e o telescópio ou Verggasse 19. In: NOVAES, Adauto et al (Org.). O olhar. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 467. 
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“espelho”, do seu duplo que a mulher tenta encontrar os fragmentos de si mesma 

perdida em inúmeros encarceramentos a que lhe obrigaram a viver. 

O espelho dentro da tradição da literatura escrita para mulheres é aquele em 

que se interroga quem é, como no famoso conto de fadas Branca de neve e os sete 

anões, representa o próprio encarceramento da mulher a um modelo pré-

estabelecido. Na narrativa, o espelho funciona como um refletor que exige que o 

sujeito se volte a si num questionamento metafísico em que a personagem tão rica 

em funções não tem identidade própria e precisa descobrir-se fora do que lhe foi 

definido cultural e socialmente. 

Para Roberto DaMatta, a passagem do mundo da casa para a rua, no Brasil, é 

sempre ritualizada46. Nesse sentido, a passagem da protagonista de Mulher no 

espelho para o mundo público se dá em pleno Carnaval quando, tal como afirma 

Bakthin, ocorre a “glorificação das coisas que ocorrem da cintura para baixo, em 

oposição ao mundo repressor e hierarquizado da burguesia, quando a alma é que 

tem hipócrita primazia”47.  

O espaço carnavalizado é propício para ela sair em um movimento pessoal em 

busca do impulso de vida que Eros consegue proporcionar, o prazer e o gozo 

oferecidos pela festa mantêm viva essa personagem que vence Thanatos e seu 

apelo ao sucumbir. Nesse espaço, as máscaras sociais vão sendo perdidas e a 

mulher sai em busca de sua própria identidade. Ao mesmo tempo em que a cidade 

se mascara para o Carnaval, a mulher, retira as máscaras que lhe foram postas e sai 

em busca de si mesma, daquela que existia por sob os papéis que lhe foram 

designados e se grudaram em sua pele como se fossem ela mesma. Máscaras que 

serviram para constrangê-la e para esconder o que sentia e fingir o que era 

permitido ou aceito em meio aos papéis sociais determinados às mulheres.  

O carnaval, ainda seguindo as idéias do antropólogo DaMatta, é o espaço da 

lógica de inversão do olhar em que da rua se olham as casas, portanto, quando 

estão suspensas as regras do olhar, que a personagem, não mais suportando a 

solidão e a angústia, decide por sair de casa e enfrentar o Forte de São Pedro e a 

Gamboa, em uma terça de Carnaval, hesitante entre permanecer nesse espaço e 

retornar à sua casa em busca de um “rosto” que a represente, e que ela possa se 

                                            
46 Cf. DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis; para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1997. p. 120. 
47 Cf. id., ibid., p. 117. 
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reestabelecer. Nessa festa, a personagem se sente encorajada a estar presente por 

estar alheia aos códigos de pertencimento a que sempre se sujeitou, é um espaço 

em que não há a lei48.     

A passagem da personagem para vivenciar o que o duplo a aconselhava a 

reagir e desmascarava o mundo da casa que ela supunha ordenado se dá de modo 

traumático como se a repressão a que ela esteve submetida devesse ser 

compensada. Nesse momento, o duplo fica chocado com a força transgressora da 

mulher, como se houvesse nela algo do que Freud celebrizou com o nome de 

unheimilich que quer dizer sinistro, inquietante, estranho, assustador. Para Freud, o 

unheimilich, 

 
 
antes de ser um mensageiro sinistro da morte, o duplo é o refúgio de todas 
as aspirações não realizadas do ego, isto é, encarna o ego ideal. É só 
posteriormente, quando novos momentos evolutivos já se instalaram e 
exigem o abandono desta imagem superinvestida de si mesmo, que o 
duplo vem a ganhar sua significação de espantalho: esta nada mais é que 
as pretensões à perfeição, à imortalidade e à onipotência características do 
ego ideal precisam ser estigmatizadas como negativas, ou, melhor ainda, 
precisam ser reprimidas49. 
 
 

Dessa nova mulher, “que necessito(a) gozar a vida da qual foi banida”50, surge 

uma  potencialidade transgressiva. É a presença de Eros movimentando sua vida 

para a transgressão. Cansada de cumprir papéis de acordo com o que o discurso 

masculino esperava dela, essa mulher de 45 anos liberta-se dos modelos: separa-se 

do marido, e resolve investir em uma busca compulsiva pelo prazer sexual – que não 

a deixam mais satisfeita, apenas se dá uma realização prazerosa imediata e 

aligeirada –, e passa a ocupar outros espaços da cidade. Era o que ficava oculto e 

dissimulado nos múltiplos papéis da personagem, o que foi reprimido, mas que se 

torna visível, em um processo de busca identitária que perpassa pela ocupação do 

oposto do que ela era, assumindo o lugar do seu duplo, com tudo que nele havia de 

transgressor.  

Do bairro de classe média alta (Vitória), ela vai habitar o centro da cidade (Av. 

Sete de Setembro), que lhe fora sempre negado, passa a ser o seu hábitat, espaço 

que ela ocupa sabendo que a ela pertence. É emblemática a escolha desse lugar 

                                            
48 Cf. id. Ibid., p. 121.  
49 Cf. MEZAN, 1988, p. 467. 
50CUNHA, 2000, p. 130.  
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para residir: primeiro, porque o nome da avenida exprime a idéia de independência, 

a autonomia se torna uma nova faceta na vida da personagem; segundo, porque 

essa avenida sempre foi marcada por ser o centro comercial da cidade, não é lugar 

de moradia, ao que parece é a escolha por um lugar transitório, um não lugar, que, 

de toda sorte, passa a ser o lugar de uma nova mulher, um recomeçar de vida; 

terceiro, porque esse lugar revela o caráter de subversão, lugar onde circula Eros51. 

Nesse novo lugar, também retorna a mangueira sagrada, lembrança da 

infância, não mais no quintal, mas do sétimo andar do seu prédio ela a vê farfalhar 

no espaço da rua. É a casa da infância sendo recuperada, habitada nela.  

A saída dessa mulher da casa, do casamento, dos papéis ocupados, é 

representada na narrativa pela possibilidade de ocupação do espaço público, de 

deambular pelas ruas da cidade, mesmo as “proibidas” para sua classe como a 

famosa Rua do Maciel, zona de prostituição baiana:  

 

Desço devagar, olhando olhando muito, as putas, as mães das putas, as 
filhas das putas, todas à espera do trabalho, sentadas na porta, a roupa 
ordinária, o olhar me olhando, eu sentindo uma vergonha estranha, como 
se tivesse sido surpreendida mexendo em coisas dos outros, coisas não 
minhas. Com que direito eu estou aqui?  
Com que direito invadi aquele espaço, distanciada e protegida na minha 
curiosidade pelo pitoresco? Sigo o meu caminho, descendo sempre até o 
Pelourinho. Sem olhar mais nada, a não ser as pedras salientes e lisas, 
sob os meus pés lentamente. 52  
 
 

 Olhar para essas mulheres também representa o paradoxo entre a “mulher da 

casa” e a “mulher da rua”53, olhar de mão dupla em que ambas se reconhecem 

como vítimas de um mesmo processo de dominação; na protagonista, se flagra no 

olhar o desejo da sexualidade reprimida; na outra, talvez a surpresa de encontrar 

uma mulher de classe média circulando naquele espaço.   

Observá-las é também apreendê-las, através do exercício da ociosidade do 

flâneur, a protagonista se coloca no mesmo patamar daquelas mulheres e pode se 

                                            
51 Entre as décadas de 70 e 80, o centro da cidade era habitado por estudantes interioranos que vinham fazer 
faculdade na cidade e era mais fácil se locomover; ainda que à noite já fosse o lugar dos grupos marginalizados 
pela cidade: mendigos, prostitutas e, na última década, concentração dos grupos homossexuais.  
52CUNHA, 2000, p. 145 - 146. 
53Roberto DaMatta considera que, no mundo brasileiro, “a Virgem e a Mãe ficam em casa, local sagrado e 
seguro onde os homens têm o controle das entradas e saídas. Mas a puta fica na ‘rua’, em ‘casas de tolerância’, 
em locais onde o código da rua invade e penetra o local de moradia. É por isso que falamos que a puta é a 
‘mulher da vida’, colocando o paradoxo e a implicação de que a Virgem-Mãe é a ‘mulher da morte’. Num caso, 
estamos controlando e assumindo um código ‘natural’ e automático. No outro, estamos num mundo 
desconhecido e governardos por um código incerto.” DAMATTA, 1997, p. 142. 
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projetar nelas, mulheres diferentes da sua condição sócio-econômica, mas iguais na 

sua condição de gênero, aprisionadas por razões diversas.  

O Pelourinho se tornou no lugar do baixo meretrício, como evidencia Helena 

Parente. Nos anos 70, este era o lugar que, para Roberto Marinho de Azevedo,  

“para nossa geração foi um lugar de bas-fond e boemia”, onde “as casas de 

prostituição se misturavam com artesãos e uma intensa e barulhenta população 

local”54.  

Para a protagonista do romance enfocado, o espaço do Pelourinho 

representava o lugar onde as ruas deveriam ser lidas com o traço do estranhamento 

que nela aquele lugar provocava55. Como alguém estranha àquele lugar, ela se 

perdia em suas ladeiras e casas antigas, ainda sem a reforma oficial, o lugar visto, 

ainda que com o olhar do pitoresco, é de degradação. A protagonista o vê como um 

espaço necessário de ser atravessado, em sua busca identitária, a readaptação à 

cidade não vista se torna fundamental no processo de descoberta de si mesma.  

O Pelourinho precisava ser visitado, transforma-se no cenário de uma vida 

boêmia, em uma espécie de irmandade entre os excluídos socialmente: mulheres 

destituídas do papel imposto, prostitutas, grupos negros em busca de afirmação, 

bêbados, artistas, artesãos e intelectuais. O lugar de margem onde todos podiam se 

encontrar, visão idealizada de um lugar, cujas fraturas são percebidas pela antiga 

moradora do Rio Vermelho. 

Como alguém alheia ao mercado produtivo, uma vez que a atividade de dona-

de-casa não era reconhecida como atividade produtora56, a personagem se situa 

como um flâneur, aquele que à margem do capitalismo tem tempo para olhar e ver a 

cidade, segundo o conceito de Benjamin: 

 
 
O flâneur circula pelas ruas, “devagar e a pé, a visitar bodegas reles, 
lugares bizarros, botequins inconcebíveis”. “O flâneur é ótico ― diz 
Benjamin”. E com a argúcia de fisionomista, representa a ficção sombria da 
cidade ― a obscena. Fareja nas ruas e becos o genius loci, trazendo um 
passado que só para ele está vivo. 57 

                                            
54AZEVEDO, Roberto Marinho. Será o Pelourinho um novo engano? In: HOLLANDA, Heloísa Buarque. (Org.). 
Revista do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. [198?]. p.133. 
55A autora relatou, no VIII Seminário Mulher e Literatura, as suas andanças com amigas pelo Pelourinho numa 
espécie de laboratório ficcional.  
56
 Nota-se que faz parte da cultura brasileira dizer que a mulher que trabalha em casa nada faz, uma vez que as 

atividades domésticas, consideradas inferiores e marcadas pela invisibilidade, não estão inseridas no mercado 
produtor.    
57GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade; literatura e experiência urbana. Rio de Janeiro: Rocco, 
1994, p. 112. 
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Exemplo desse aspecto acontece quando ela descreve seu passeio pelo 

Pelourinho, em busca de seu próprio lugar. Essa mulher caminha: 

 
 
Gosto de caminhar sozinha, por estes lugares, onde antes eu não passava, 
ou passava apressada, sem olhar. Eu olhava, mas não olhava. Quem olha 
quando olha? Quem sabe o que sabe? Estes sobrados do Pelourinho. Eu 
não sei estes sobrados, mais tempo que espaço, no desenho do largo. Eu 
aqui estou em muitos tempos superpostos, fundidos em emoções 
desconhecidas. Vagas. Densas. Que olham estes turistas, máquinas entre 
as mãos, querendo fotografar o infotografável? Incapazes de transpor a 
tinta dessas paredes, a moldura das portas, das  janelas. Incapazes de 
exercer o escorregadio destas pedras arredondadas, lisas do passar dos 
pés no tempo.58  
 
 
 

Ela reencontra as memórias perdidas da infância, os desejos não satisfeitos 

são retomados: a figura do menino negro livre que lhe mostrou o sexo pela primeira 

vez aparece refletida na figura do “preto bonito, filho de Xangô” (ME, p.163). A 

religião da ama retomada na figura do jovem por quem ela se sente atraída, espaços 

intercambiáveis de buscas identitárias se fazem nessa relação, talvez dentro de uma 

lógica em que: 

 
 
A afirmação e o elogio do corpo como lugar da resistência e do desejo é 
sobremodo relevante para os negros (como o é para as mulheres), que 
vivenciaram uma subordinação social, econômica e historicamente 
construída, mas reposta pelos discursos instituídos como inferioridade 
biológica, justificada a partir de da cor da pele como afirma Paul Gilroy. 59 
 
 

O jovem negro é retratado dentro de “imagens afirmativas de beleza, de força e 

de sensualidade e de potência”60 tal como Eneida Cunha evidencia em textos que 

tratam do dilema da representação da sexualidade. Entretanto a representação não 

deixa de ser a voz “excitante e atraente nas falas brancas hegemônicas”61, uma vez 

que o que caberá ao “preto alto vestido de branco” será a morte. Diverso, portanto, 

do exercício de libertação de que a personagem tanto insistiu em praticar, o 

preconceito racial parece ser mais problemático de se revolver do que a questão da 

mulher.  

                                            
58 CUNHA, 2000, p. 152. 
59CUNHA, Eneida Leal. Cenas e cenários da cidade negra. In: SEMEAR. Rio de Janeiro, n. 3, 1999, p. 136. 
60 Id, ibid. loc. cit. 
61 Id, ibid. loc. cit. 
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A rua se pinta aos olhos da narradora-personagem como um espaço do desejo, 

aquela que ela precisa tomar posse. Na ocupação do espaço público, há, em 

contrapartida, a descoberta do erotismo pela personagem. Em O Cântico dos 

Cânticos, o amante descreve o corpo da amada como o jardim a que Northop Frye 

considera o Jardim do Éden; perdido o mundo natural com a Modernidade, o que 

restou à escrita foi buscar outras associações. Assim, apoderar-se da cidade e 

apoderar-se do corpo se confundem na narrativa, o traço erótico presente no texto 

reflete uma espécie de “empoderamento” que impulsiona a personagem à liberdade 

com os moldes impostos pela sociedade.  

A personagem de Mulher no Espelho, após esse processo doloroso e sofrido 

de tentativa de rompimento com o universo familiar acaba, como afirma Luísa Lobo, 

“lhe custa (ndo) o abandono dos filhos, do marido, e termina em morte e punição”62.  

A busca da libertação dos códigos falocêntricos, na busca pela individuação, 

pelo exercício do prazer não garantiu a passagem segura para o mundo público 

desejado, porque na ânsia de viver sob o domínio da libertação, ela se vê 

arremessada em um turbilhão de desejos opostos que não chegaram a inibir a culpa 

nem o desastre da vida pretendida. Despreparada para viver o exercício do mundo 

público, a personagem acaba não conseguindo encontrar o seu lugar, mas apenas 

identificar a necessidade de percorrer as duas esferas para que possa, ao menos, 

encontrar-se com o rascunho de si mesma: “os espelhos caem estilhaçados. No 

chão, pedaços de espelhos molhados de sangue”63.  

A pergunta feita a si mesma “Onde é o meu lugar?” se faz mais insistente a 

partir do momento em que a protagonista vivencia a experiência de estar fora do 

universo familiar, como se a resposta à indagação que percorre todo o processo de 

questionamento em que se organiza a narrativa ainda precisasse de mais tempo 

para ser respondida.   

 

 

 

 

                                            
62
 LOBO, Luíza. Crítica sem juízo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. p. 53. 

63CUNHA, 2000, p. 175.   
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4.3 A RUA CONQUISTADA  

Tem lugares que eu me lembro  
da minha vida, o que já passou. 

Rita Lee, “Minha vida” 
 

 

Atire em Sofia é o segundo romance da autora baiana Sônia Coutinho que 

inicia sua carreira literária na década de 70, embora tenha participado ativamente da 

geração Mapa, de onde saíram, entre outro, João Ubaldo Ribeiro, autor de Viva o 

povo brasileiro. 64 

O romance, dividido em cinco partes intituladas “Verão com assombrações”, 

“Lágrimas de Iansã”, “Cidade-Labirinto”, ”Dedo no gatilho”, “Terror e gozo”, narra a 

história de um grupo de amigos que viveram a mocidade nos meados dos anos 60, 

tendo como foco central a personagem Sofia que retorna pra viver na cidade de 

Salvador após quinze anos de ausência. É uma espécie de fatura de uma geração, 

nascida nos anos dourados e que se encontra, na narrativa, em torno dos quarenta 

anos, em uma narrativa que encena singular e dramaticamente os acertos e as 

desventuras dos que vivenciaram uma mudança de paradigmas, uma revolução de 

costumes para os quais, segundo algumas personagens do romance, eles não 

foram preparados.  

A lembrança repetida de um dos personagens, João Paulo, que decidira tornar-

se escritor, da chamada Lost Generation na literatura norte-americana, através de 

dois dos seus representantes Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway65, estabelece a 

dimensão em que muitos deles se encontram. Perdidos estiveram cada um dos 

personagens, enlouquecidos muitos, segundo Maíra ao fazer o balanço com Sofia 

do pessoal daquela geração.  

 O grupo de amigos que pertenciam àquela geração era formado, segundo a 

fotografia de Fernando, por: João Paulo, Tom, Josué, Maíra, Matilde, Sofia e ele 

próprio, que é o único a se manter distanciado, observando os demais na sua 

posição apolínea em oposição ao traço dionisíaco que caracterizou os demais do 

grupo. Ele é responsável pela urdidura da trama, em suas cinco partes, ao tentar 

                                            
64COUTINHO, Sônia. Atire em Sofia. Rio de Janeiro: Rocco, 1989.  
65Hemingway escrevia para jornais, assim como João Paulo, o que estabelece um possível desejo do 
personagem de Sônia Coutinho em se tornar escritor.  
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compreender através daquela foto antiga o que aconteceu no último verão vivido em 

Salvador.  

Fernando tenta, antes de findar o verão e entrar no outono, compreender o que 

aconteceu no último verão – “Verão esquisito, muito esquisito”, expressão utilizada 

pelo personagem para representar a sua dificuldade em lidar com os acontecimentos 

daquele verão, como também uma forma de costura narrativa. O ponto de vista 

narrativo adere a esse olhar na composição de uma narrativa em flashback. A 

história contada da geração anos dourados ou, como diz Sofia, a geração que se 

caracterizava pela “rebeldia coletiva”, que chegou ao início da maturidade, se faz na 

composição de uma série de quadros que compõem os reencontros de Sofia com a 

cidade do Salvador e suas tradições, com o universo familiar representado pelas 

filhas e os amigos antigos até seu assassinato. 

 Cada encontro realizado por Sofia faz com que ela retome os fios da memória 

e proceda a uma análise da vida vivida no Rio de Janeiro e o período anterior, 

quando vivia em Salvador. Sua trajetória de vida é marcada pela criação religiosa 

dada por uma mãe autoritária e um pai ausente, criada assistindo missas aos 

domingos, preparando o enxoval para casar, moldando seu temperamento com as 

regras de etiqueta necessárias para uma mulher da classe dela, fez faculdade, e se 

casou como a maioria das mulheres de sua geração, não obstante tenha feito um 

casamento inter-racial com Pedro um moreno quase mulato, inicialmente rejeitado 

pela sua mãe.  

Mas, diferentemente delas, Sofia se sentia como se não lhe coubesse nunca 

nada: “só lhe ofereceram, até agora, roupas com número pequeno demais, ou não 

eram cortadas ao seu feito”. Ou como ela mesma também se caracterizava: não 

consigo me curvar diante de nada, de ninguém. Como se tivesse nascido com um 

problema de coluna”66. Ela parece encarnar o mito de Lilith, a primeira mulher de 

Adão, que se recusa a ser dominada por ele e reivindica igualdade67 para 

demonstrar a opção dominante do texto: de menina bem vestida da cidade à escolha 

pela inaceitação dos papéis que lhe foram impostos pela família, matriarcalmente 

dirigida por sua mãe viúva e seu marido, representantes da lei e da ordem 

falocêntrica.  

                                            
66 Os trechos entre aspas foram retirados de AS, p. 137 e p. 83, respectivamente. 
67 DUARTE, Eduardo Assis. A Nova Eva, de Ângela Carter, ou a superação do mito matriarcal. In: SEMINÁRIO 
NACIONAL MULHER E LITERATURA, 6., 1996, p. 104. 
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Sofia é a encarnação do “feminino terrível”, como na epígrafe da primeira parte 

do romance, a que representa um “misto de atração e repulsa”, que representa a 

“expressão do desejo e do medo masculinos”; ela representa, tal como Lilith “o abalo 

da razão e do bom senso instituídos”68, à medida em que ela não consente, nem 

mesmo para ter uma vida melhor, como a que teve com o segundo marido: muitas 

viagens pela Europa, passeios variados, vida farta e rica e troca tudo em nome da 

sua liberdade e da não sujeição a um homem69.  

Mas essa opção de Sofia – a escolha de Sofia, tal como no filme – tem um 

preço bastante alto: o primeiro marido se une com a mãe dela e impede que ela 

fique com as filhas, fica também com as posses da família, ela sai do casamento 

sem nada. Sai também da cidade, de onde fica estigmatizada como a “mulher 

perdida” (e suas filhas como filhas da “mulher perdida”).  Para os amigos, ela era 

uma “guerrilheira”, combatendo, na sua luta, os ditames falocêntricos. 

Um dos primeiros embates da personagem se dá na desconstrução da figura 

de mãe, construída na ordem burguesa e tomada como se fosse uma naturalização 

do papel da mulher o “maternar”, quando o papel de mãe é biológico, está na esfera 

da condição de fêmea, e o cuidado com os filhos na esfera da cultura, entretanto 

associado há pouco mais de um século à condição feminina. Sofia é obrigada pelo 

marido a deixar as filhas e há nela um misto de inquietação e culpa por ter tomado 

essa decisão anos antes, em especial quando se sente, ao retornar para a cidade, a 

rejeição das filhas: 

 

Mas esta ferida que trago dentro de mim – estou percebendo – talvez não 
cicatrize nunca, como a que elas devem trazer dentro delas. A minha é 
como um estigma – não adianta tentar me convencer de que eu não tinha 
alternativa, de que a vítima fui eu. Contra os anos de análise, contra o 
apoio de alguns amigos que conhecem bem a minha história, perdura a 
culpa de eu ter ido embora (...) 
As noites que passava sem dormir, pensando em Milena e Maura. A cada  
pequena satisfação, imaginando, angustiada, como estariam elas, junto do 
pai patriarcal, com minha mãe impondo seus modelos.  Tempos em que eu 
não podia olhar para trás, a fim de não virar estátua de sal. 70       
 
 

                                            
68Todas as expressões indicadas por aspas pertencem a Eduardo Assis Duarte, em texto citado na nota anterior, 
loc. cit.  
69Ao ser chamada por uma amiga para assumir um emprego na Bahia, Sofia diz ao telefone “Sim, sou eu, Lilith”. 
COUTINHO, 1989, p. 15. Para a cidade de onde saíra, ela deveria ser tomada como a mulher que não se 
submeteu.   
70COUTINHO, 1989, p. 27 - 28. 
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Ao lado dessa consciência da dificuldade em tentar seguir sem o apoio de 

ninguém, nem da mãe, que apóia o genro, Sofia sobrepõe uma outra possibilidade 

“não desejava também, o tempo todo, sentir-se inteiramente livre e disponível? Não 

tem resposta.”71  

A personagem, apesar da dor e da angústia que a perseguiam, não considera a 

maternidade como uma teleologia nem se coloca em um discurso de vitimização 

nem toma para si a responsabilidade, como soía acontecer em muitos romances 

contemporâneos, da manutenção da família ou da responsabilidade sobre seus 

filhos, como, por exemplo, encontra-se em Mulher no espelho. Ela apenas observa 

que fez uma escolha por fugir da redoma familiar e “perseguir uma experiência 

humana mais ampla, integral”72. A resposta à pergunta que ela se faz sobre se valeu 

a pena, não ocorre, porque não há resposta, há escolhas e as conseqüências delas.      

As demais mulheres que aparecem compondo o quadro de personagens que 

revelam a condição das mulheres de gerações diversas que viviam em Salvador, 

são a mãe de Sofia, suas filhas, Milena e Maura, suas amigas Maíra e Matilde, a 

amante de João Paulo, Alina.  

Alina é a mulher que deixa a universidade para casar-se, ainda virgem, com um 

homem mais velho, se torna amante de João Paulo, porém não tem coragem de 

romper com o marido e a família, tradicional clã de fazendeiros para ficar com ele. 

Suicida-se, meses depois do amante ter ido para o Rio de Janeiro incentivado por 

ela. Maíra fazia parte do antigo círculo de relações de Sofia, é divorciada, vive em 

um bom apartamento, partilha do antigo casamento, mantém-se à margem e tem 

certa autonomia financeira que lhe garante uma disposição para a vida. Matilde, a 

outra amiga, também casara, mas, após o marido ficar com a riqueza da família 

dela, propõe o divórcio e a ela sobra a pensão deixada pelo pai e o sobrado em 

decadência, sinônimo do antigo poder da família. Vive só, deseja encontrar um 

namorado, é considerada a excêntrica do grupo por sua tendência ao misticismo. 

Matilde é a mulher que, sendo preparada para casar, com o término da relação, está 

despreparada para viver, é, na expressão precisa de Júlio César, o antropólogo 

carioca amigo de Sofia, uma “náufraga do patriarcalismo”.         

                                            
71
 Id. Ibid. loc. cit. 

72 Id. Ibid. loc. cit. 
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Do âmbito familiar, a mãe de Sofia fazia parte de uma geração de mulheres que 

podem ser caracterizadas pela relação estabelecida com seus maridos, conforme a 

filha descreve para João Paulo: 

 
 
Os casamentos aqui, na geração de minha mãe, eram longos exercícios de 
ódio. A mulher deveria permanecer sempre criança, para melhor agradar e 
servir ao homem. Ao longo dos séculos, seu único aprendizado foi a 
esperteza doméstica. Só podia tirar alguma vantagem ou satisfação da 
retribuição que, por acaso, os homens oferecessem por seus serviços. 
Prazeres físicos eram considerados inadequados, impróprios, 
pecaminosos, para uma mulher “direita”. Gerações inteiras de mulheres de 
que não temos nenhuma notícia, de cuja vida não ficou registro nenhum. 
Mulheres de quem nada se sabe, porque a vida inteira cumpriram tarefas 
consideradas subalternas. Preparar comida, lavar fraldas, amamentar, 
cuidar de doentes agonizantes, esperar. Apenas deveres, causaria 
estranheza se tentassem alguma coisa diferente. Mulheres que até se 
desabituaram de dizer “eu sou”, “eu quero”. 73 
 
 

Esse modelo de comportamento feminino questionado pela geração que viveu 

a segunda onda do feminino, começou a ser desconstruído pelas moças de classe 

média, que viveram a ebulição dos anos 60. Muito embora, Sofia e Maíra 

considerem que havia uma resistência da manutenção desse comportamento, 

mesmo sobre uma aparente modernização que se podia perceber na cidade: 

 

— Mas, apesar de toda a mudança, a modorra da cidade resiste — diz 
Sofia. — O que há por baixo do verniz de modernismo é uma realidade 
ainda patriarcal, cabeças do século passado. Uma cidade que vive em 
torno de famílias patriarcais.  
— Talvez seja essa modorra que enlouquece as pessoas. Como se aqui o 
tempo fosse mais lento, primitivo. Enquanto, pela televisão, todo mundo vê 
um outro tempo. 74  

 
 
A aparente modernização na área urbana e mesmo nos meios culturais – com 

a presença da cultura negra na universidade, por exemplo – não conseguiram 

renovar as velhas estruturas patriarcais em que estava alicerçada a sociedade e isso 

pode ser visto na situação de Milena, uma das filhas de Sofia. Ela é morena como o 

pai, por isso a avó exigia que o cabelo dela fosse alisado, mas, o lado rebelde dela 

fez com que ela optasse por um cabelo afro, namorasse um jovem negro, dançasse 

no Carnaval de rua, freqüentasse o candomblé. A repressão familiar a levou a uma 

tentativa de suicídio, ao analista, aos pesadelos contínuos em que mitos gregos a 

                                            
73
 COUTINHO, 1989, p. 50. 

74
 id. Ibid., p. 120-121. 
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apavoram, como a Górgona de muitas cabeças75. Embora se pareça com a mãe, 

tem dificuldades em aceitá-la. 

Já Maura, outra filha, era o retrato desejado da avó, doce, de pele clara, 

vestida em tons pastéis, ao contrário da irmã que sempre se vestia de preto. Para 

Milena, iria perdoar a mãe, não porque a amasse, mas por um certo “espírito 

cristão”.  

Cada uma dessas mulheres parece representar as estratégias que criaram 

para lidar com o mundo centrado na figura masculina e as máscaras que tiveram de 

criar para si para libertar-se desse jugo ou para aceitá-lo. Ou como a autora lembra 

com certa ironia podem mesmo representar o “legado latino-americano de lágrimas 

femininas a considerar”. 76  

Na geração de Sofia, havia a forte presença da figura masculina como seus 

companheiros investidos tal como ela na compreensão do que estava acontecendo. 

Deles, merece referência Fernando, João Paulo e Tom, além destes, Pablo, um 

amigo do Rio de Janeiro. 

Tom e Pablo participaram da luta revolucionária. O primeiro deixou a política 

em torno dos quarenta anos e passou a ser um sucedido homem de negócios, com 

um jeito meio hippie e muitas namoradas mais jovens. Pablo, colega de Sofia em 

uma redação de um jornal carioca, teve um breve relacionamento amoroso com ela 

que o trocou por outro colega. Ele foi preso, torturado junto com sua esposa, após a 

libertação o casal se separou e ele passou a viver com um homem. A relação entre 

eles termina, porque o rapaz contraiu Aids.   

Fernando, o apolíneo, é advogado e professor de grego na universidade (terá 

como aluna aplicada Milena, que faz a disciplina de grego, como eletiva), vive só, 

nunca se casou, pertence a uma família abastada. Sofia o considera alguém de 

“constantes sins”. João Paulo era filho da amante de um coronel do cacau, graças a 

ele, estudou, ganhou bolsa de estudo, teve vida farta, mas a condição de sua mãe o 

atormentava e fez com que ele sentisse pelas mulheres desejo e repulsa. Troca a 

vida no Rio de Janeiro para dar prosseguimento a um projeto de escrever um livro 

de memórias, intitulado “A escolha de Sofia”. Teve um caso com Sofia, retomado 

                                            
75Para Freud, o mito da Medusa está associado à sexualidade, ao tema da castração. Cf. MEZAN, 1988, op. cit., 
p. 463.  
76
 COUTINHO, 1989, p. 139. 
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nesse reencontro na Bahia, é o assassino de Sofia. Segundo os amigos, ele é mais 

um da geração que enlouqueceu.  

Enquanto inicia seu processo de escrita, no pequeno apartamento que foi 

emprestado pelos tios, João Paulo pensa:  

 
 
Apertando entre as pernas o estojo com zíper enguiçado de sua velha 
máquina de escrever, pensa num pseudônimo para assinar seu projeto. 
Jonas? Manolo? King? Cobra? Nenhum parece bastante interessante. 
Talvez Stingo. Por que Stingo? Não se lembra, de inicio, de onde lhe vem o 
nome, até que lhe ocorre uma frase: “Me chame de Stingo, o apelido pelo 
qual eu era conhecido naquele tempo, se é que alguém me conhecia”. Sim, 
o rapaz que queria ser escritor, em A escolha de Sofia. 
 

 
João Paulo assume um pouco da personalidade de Stingo do filme por ele 

lembrado, tenta viver por um tempo com os recursos próprios e com a ajuda dos 

tios, no que ele considera “o sonho à americana” sua tentativa de se dedicar à 

escrita. Mas se de Stingo há o sonho comum e até mesmo a condição de moço do 

interior, motivo de chacota dos amigos de um e de outro personagens, há também 

de Natham, outro personagem do filme, em João Paulo no traço esquizóide de 

ambos. Há também na vida deles uma Sofia, mulher desejada por muitos pela sua 

beleza e inteligência. 

Todos os personagens homens e mulheres dessa narrativa compõem um vasto 

quadro dos anos 80 e suas mudanças de ordem cultural, sexual, econômica e social. 

A narrativa destaca não propriamente as casas onde habita Sofia, mas o 

habitar-se, ou seja, como aprender a aceitar quem se é, e, nesse sentido, como 

outros romances de autoria feminina da época, a Psicanálise terá um papel 

significativo no processo de integração dessa personagem.  

Dos apartamentos de onde viveu Sofia, sabe-se que o do Rio de Janeiro tinha 

painéis de espelho na sala, seu quarto era o lugar de que ela mais gostava por 

poder ficar embaixo das cobertas, dias sem ser importunada a não ser para atender 

telefonemas. Tinha um quarto de serviço que ela transformou em ateliê.  Da cozinha, 

sabe-se que ela esteve lá preparando uma macarronada, após “O Maior Orgasmo 

de Sua Vida” – como é grafado no texto – com um chileno quinze anos mais novo e 

que um dos namorados que a queria na cozinha, teve sua recusa, com o término da 

relação antecipado. O da Bahia é um quarto e sala, que fica nos andares mais 

baixos do prédio, a melhor cadeira da casa é a de vime com espaldar alto e 
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rendado, onde ela põe Tetu para sentar-se. Pouco se sabe da descrição de suas 

moradias, mesmo do quarto em que adorava ficar, há a informação de que tinha 

uma cama e só. Diversa da casa onde vive Milena com a avó, “uma casa imensa, 

em cima de um morro” 77. Do apartamento em que vive Sofia se podia avistar, pela 

janela, em um dia de chuva: 

 
 
Os quarteirões como pequenas lojas e a fatia de mar que avista da varanda 
de seu apartamento estão coloridos de cinza (...)“ e, aparentemente, tudo 
mergulhou numa calma profunda. Pela primeira vez, desde que chegou, 
sente-se plenamente devolvida a sua interioridade, capaz de lembrar todos 
os acontecimentos de sua vida, mesmo os mais soterrados, como quem 
observa de uma distância infinita. Quem ela foi, quem vinha sendo, as 
muitas pessoas que é - e sua relação de todas essas Sofias com a cidade 
que agora se superpõe estranhamente à outra onde viveu e que carregou 
dentro de si, anos a fio, como um punhal cravado na memória.78     
 
 

O quarto que ocupa Sofia é para pensar sobre si ou para viver seus casos de 

amor, nele não comporta o choro das personagens de Anna Ribeiro ou de Helena 

Parente Cunha, em Mulher no espelho. Na recusa à descrição da casa, há a própria 

condição diversa de Sofia em relação às demais personagens analisadas, ela não é 

a dona-de-casa, é uma mulher que tem uma profissão e seu contato com a casa não 

se faz com o mesmo ritual com que as mulheres anteriores à sua geração faziam. 

Na casa, não cabe Sofia, ela se espraia pela cidade onde vive, onde exerce uma 

ocupação, tem vida social própria.   

A própria trajetória de Sofia indica essa necessidade de expansão, que não 

cabe em uma casa, da Bahia, espaço da repressão patriarcal e religiosa, dos 

preconceitos étnicos, ela segue para o Rio de Janeiro, lugar do exercício da 

liberdade, da atividade intelectual-financeira à aprendizagem do prazer. A vida no 

Sul representou para Sofia a marca da liberdade que a cidade de Salvador não pôde 

lhe oferecer, mas foi também o lugar do exílio, sua vida era incompatível com a 

esperada pela família, lá seria esquecida por todos. 

O retorno motivado por questões financeiras constitui-se em uma tentativa, 

malgrada, de recuperar o amor das filhas. O retorno à Bahia por um convite de 

emprego a faz encontrar-se com a morte. A cidade de onde Sofia foi rejeitada 

parece-lhe estranha, não lhe é mais reconhecida. O “saber” representado pela 

origem grega do seu nome e associado à condição feminina de uma geração que 

                                            
77
 COUTINHO, 1989, p. 36. 

78
Id.,ibid., p. 43. 
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fazia 40 anos em torno dos anos 80 não foi considerado. Sofia é tragada pela 

cidade, o imperativo no título do romance remete para a necessidade de impedir 

aquelas que tais como a protagonista exercita o pleno direito à vida fora dos círculos 

das regras sociais.     

Enquanto Fernando articula com Sofia a revelação de lugares já visitados na 

juventude, necessários de serem retomados no retorno da protagonista; além 

destes, nota-se a preferência por espaços abertos, referências constantes ao mar, 

ao farol da Barra, marcas que, em uma topoanálise, como propõe Bachelard79, 

remetem para a condição da personagem principal, o horizonte do mar parece 

significar a sua ânsia por fugir aos paradigmas da sua cidade natal, como se o 

espraiar da sua visão pudesse dilatar suas expectativas de mundo, mais amplas que 

os propostos por sua família e pelas regras dessa sociedade.  

A cidade que se revela aos olhos de Sofia parece dizer de um passado, como 

Certeau se refere quanto ao olhar que permeia a cidade: 

 

 
O que impressiona mais, aqui, é o fato de os lugares vividos serem como 
presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: 
“aqui vocês vêem, aqui havia...”, mas isto não se vê mais. Os 
demonstrativos dizem do mundo visível suas invisíveis identidades: 
constitui a própria definição do lugar, com efeito, ser esta série de 
deslocamentos e de efeitos entre os estratos partilhados que o compõem e 
jogar com essas espessuras em movimento.80  
 
 

Mas a cidade que se colocará como a que se identifica com Sofia parece ser a 

sentida na longa citação transcrita abaixo: 

 
 
(A idéia, de repente, de uma cidade exageradamente bela, mas proibida. A 
cidade que ensina a Morte, morada de Tanatos. Como nos contos de 
fadas, a personagem-criança não pode tocar em nada do que nela existe, 
sob pena de morrer ou virar animal. Amor e ódio pela Cidade-Aranha, 
Cidade-Serpente. 
Sendo tabu, só pode ser amada a distância, de onde será vista, afinal, em 
termos de pura poesia - uma cidade sublimada. Na verdade, há muito 
deixou de existir, resiste apenas na memória. Quem visitar o local onde ela 
se erguia, encontrará outra cidade ― só as cores e a luz da antiga cidade 
durarão para sempre. Tons de verde sumarento, azul profundo e dourado, 
sob o negro clarão do mesmo sol.)81     
 
 

                                            
79 BACHELARD, 1976, p. 202. 
80 CERTEAU, Michel de.  A invenção do cotidiano. Petropólis: Vozes, 997, p.189. 
81 COUTINHO, 1989, p. 59. 
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A cidade lhe era proibida em razão de ela desafiar a sua ordem; Tanatos 

cumpre a pena. Tal como no mito de Lilith que, segundo Eduardo de Assis Duarte, 

representa o “eterno embate entre eros e tanatos”82, o desafio de Sofia diante  da 

ordem instituída pelo sujeito masculino não pode ser permitida, “Assim me viram os 

homens, porque eu era livre e solitária”83 . 

O traço transgressivo da personagem Sofia também aparece destacado pelos 

inúmeros amantes que teve, eles foram, além de Pedro e Jacinto, primeiro e 

segundo maridos, respectivamente: João Paulo, Pablo, Ricardo, Tony. A relação que 

Sofia estabelece com o corpo é, segundo ela, um traço masculino adquirido, que a 

faz querer divertir-se, sem comprometer-se.   

O tema do corpo aparece em uma das sessões com o analista Sigmundo, da 

seguinte maneira: 

 

— Ora, pare com esse papo de afeto, com toda essa caretice. Sabe, uma 
das grandes conquistas da minha geração de mulheres, para além da 
pílula, foi termos aprendido a fazer sexo sem o chamado Amor, o 
detestável Amor com caixa alta, o tipo de sentimento manipulado pelo 
Sistema masculino para nos conduzir a toda sorte de infortúnios idiotas. 
E desejou, ali sentada no sofá — tinha regredido, não estava mais 
conseguindo deitar no divã — um sexo feito inteiramente a frio, limpo e 
seco, tendo como parceiro um esterilizador extraterrestre, para quem ela 
abriria as pernas com a isenção de quem vai ao consultório de um 
ginecologista. Porque, ah, sim, o preço do afeto sempre fora alto demais 
para ela, àquela altura já tinha certeza de que seu cacife não era 
suficientemente alto para bancar o afeto.84   
 
 

Segundo Sofia, a análise lhe ensinou a ter um “tom menor’ para o amor, 

compreendendo que a relação a dois implica maior concessão quando as mulheres 

têm menos chances de subsistência, fato que não lhe caracterizava, uma vez que já 

tinha convicção de que poderia sobreviver com recursos próprios e assim ao amor, 

como uma prisão para o feminino, ela preferiu a experiência da liberdade, inclusive 

para amar.  

O atendimento aos apelos de Eros presente na narrativa por via de Sofia, 

simboliza uma incursão da narrativa de autoria feminina a um discurso de desafio ao 

cânone e aos ditames falocêntricos. Sônia Coutinho, como Márcia Denser e Hilda 

Hilst entre outras, constrói uma outra dicção nessa literatura desfazendo o 

                                            
82 DUARTE, 1996, p. 105. 
83 COUTINHO, 1989, p. 178. 
84 id. ibid., p. 59. 
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convencionalismo esperado em textos de mulheres. O modelo esperado era, 

conforme descreve Laura da Silveira Paula, aquele centrado em  

 

A ideologia centralizadora do patriarcado, em parceria com o autoritarismo 
da Lei e do Pai e com o cerceamento dogmático da Igreja Católica, 
abominava toda sorte de prazeres, sobretudo os do sexo. Para completar o 
programa repressor, veja-se a riqueza como penhor da graça divina, 
conforme a convicção da moral protestante, que se mancomunou com o 
sistema capitalista, o qual, por sua vez, obcecado pelo lucro, acirrava a 
vigilância para que não fosse desperdiçada a força de trabalho, proibindo 
os desmandos e os meros reclamos da libido. 85 
 
 

Mas, o que oferece Sonia Coutinho é diverso. No seu texto, há, uma ruptura 

com a tradição, ainda seguindo Laura Paula, marcada por “deslumbrada descoberta 

do prazer, (...) liberando, através do discurso poético, os conteúdos libidinais 

recalcados”86. Esse aspecto ocorre na narrativa pela referência aos casos amorosos 

de Sofia, suas recordações da vida sexual, do descortinamento do corpo feminino 

recalcado com seus desejos e sem pudores, da referência aos orgasmos, como se 

observam nos trechos recolhidos abaixo:  

 
 
Certa manhã, os dois em pé, um diante do outro, inteiramente vestidos, ela 
até de botas, ele tentando inutilmente erguer sua saia muito justa, ele 
abrindo as calças, tirando o sexo, ela ajudando afinal a levantar a saia 
toda, ele baixando sua calcinha, ela abrindo as pernas, ele procurando se 
ajeitar dentro dela, sem conseguir. Finalmente ele a deitou de bruços na 
cama, ela com as pernas penduradas para fora, ainda de botas, e pôs lá 
dentro, ah, sim, no mais fundo de sua vagina, nas profundezas da entrada 
do útero — então ela gritou, e então tornou a gritar.87    
 
Sim, Ricardo, um vendedor de automóveis com quem têm pouco a 
conversar, mas um grande boneco para brincarem.88  
 
 

O registro do gozo amoroso e da participação da mulher em busca do desejo, 

ou mesmo a observação escancarada do sexo masculino revela uma personagem 

sem a culpa sexual em um horizonte diverso das mulheres das narrativas 

oitocentistas que desconheciam o corpo ou da angústia diante da descoberta do 

corpo em Mulher no espelho. 

                                            
85PAULA, Laura da Silveira. A mulher 2001: a ultrapassagem da margem; leitura de O último verão de 
Copacabana, de Sonia Coutinho.  In: CUNHA, Helena Parente.(Org.). Desafiando o cânone; aspectos da 
literatura de autoria feminina na prosa e na poesia (anos 70/80). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. p. 19. 
86 Id. Ibid. loc. cit. 
87
 COUTINHO, 1989, p. 65.  

88
 id. ibid., p. 167.  
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Elementos típicos das narrativas pós-modernas que vão da composição da 

narrativa em quadros que representam os encontros de Sofia, à presença de 

pessoas como personagens como o caso de Maria Callas e Maria Quitéria, com 

suas biografias. Da primeira, sabe-se que largou o marido para viver um amor 

perigoso com Onassis que odiava ópera e impedia que ela treinasse. A personagem 

da história da Independência da Bahia é um dos nomes pelos quais João Paulo 

chama Sofia, em comum elas têm o fato de assumirem um lado masculino na luta 

pelos seus objetivos, seja se travestindo para participar da guerra, no caso da 

primeira; seja assumindo um comportamento lido socialmente como de homem ao 

buscar sua independência pessoal diante dos grilhões que a prendiam não ao Pai 

português, mas ao Patriarcado. Há ainda o recurso à intratextualidade com a 

referência a Jossete, que foi personagem do conto “Josete se matou” da coletânea 

de contos O último verão de Copacabana (1985)89. 

Ou ainda o forte recurso da incorporação da linguagem do cinema, desde a 

escolha do título do romance não concluído por João Paulo, “A escolha de Sofia”, 

que narra a história de uma mulher que, durante a ocupação nazista, teve de optar 

por qual dos filhos permaneceria vivo e qual seria levado ao campo de 

concentração, da presença de personagens de filmes, como Humprey Bogart, ou 

mesmo na inserção de um mundo como cenário, com personagens em mera 

representação, imagens de um filme, de uma narrativa, como descreve Nelson 

Brissac Peixoto: 

 
 
Neste mundo de personagens e cenários, tudo é imagem. Tem a 
consciência de mito e imagem. A cultura contemporânea é de segunda 
geração, onde a história, a experiência e os anseios de cada um são 
moldados pela literatura, os quadrinhos, o cinema, e a tv. Vidas em 
segundo grau. Todas estas histórias já foram vividas, todos estes lugares 
visitados. 90 
 
 

Assim parece ser descrita a narrativa de Sônia Coutinho, quadros de imagens 

de diferentes pessoas de um grupo. A solidão da personagem é demarcada pela 

tentativa de rever os lugares da adolescência inscritos na memória, que já não 

existiam mais.  Se, no Rio de Janeiro, em meio a amores incertos, a sensação de 

solidão já era sua companheira mais viva, na cidade de Salvador não será diferente: 
                                            
89
 Cf. COUTINHO, Sonia. O último verão de Copacabana. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1985. p. 13-18. 

90 Cf. PEIXOTO, Nelson Brissac. O olhar do estrangeiro. In: NOVAES, Adauto. (Org.). O olhar. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988. p. 361 - 362. 



 

 

240 
 

 
 

 

não há diálogo, não há comunicação nem com a mãe, nem com as filhas, nem com 

os amigos que se perdem no tempo. A cidade se apresenta para Sofia como a 

mitificação de Babel com a sua perda de compartilhamento afetivo.  

A busca de Sofia em inscrever-se na “cartografia afetiva” da cidade é 

impossível, a ruptura já tinha sido quebrada e não era mais possível voltar atrás. O 

que a fere e a atormenta é a consciência de que não é possível fazer uma nova 

aliança, porque também não era possível destruir o que ela e Maíra observaram que 

ainda resistia na cidade sob a aparente mudança91.   

Fernando evidencia que não há retorno possível para Sofia; olhar para trás não 

a trará de volta ao passado para reconquistar o amor das filhas. Sua escolha já 

houvera sido feita; a frase também funciona como um vaticínio, até mesmo pelo seu 

conteúdo e tom bíblico.  

 
 
Sofia cometeu um erro fatal, conclui Fernando agora, quis olhar para trás 
quase vinte anos depois. E os dois anjos de Jeová, enviados para destruir 
Sodoma e Gomorra, já haviam recomendado a Lot que, ao partir com a 
família, não tentasse ver o que estava deixando. Como a mulher de Lot não 
resistiu, foi transformada em estátua de sal, por seu apego a uma cidade 
condenada à ruína.92 
 
 

Sofia é assassinada pelo amigo, o que é ainda mais doloroso, visto que ele tem 

por ela um misto de paixão e ódio homossexual pela sua condição de fêmea 

sedutora, eroticamente bem resolvida, mas não deixa de cumprir sua tarefa de 

sujeito masculino diante dessa mulher que também a ele oprimia. Atire em Sofia é 

exemplo do pathos trágico que domina a cena literária desde a Antiguidade, quando 

civilizações diversas matavam virgens em nome de deuses; hoje, na literatura, ainda 

se encontram marcas da morte feminina: morte às não virgens, as que vivenciam o 

deus Eros, a transgressão é punida; à “pulsão erótica” sobrepôs-se a “pulsão da 

morte”.  

Para Fernando, a morte de Sofia é o exemplo da hybris grega. Sofia paga com 

a vida por ter ultrapassado a medida, pelo descomedimento. Ele indica que sua 

morte foi provocada não pela sua pessoa física, mas pelo que ela representava, o 

que ele identificava desde a mocidade naquela fotografia em que tentava explicar o 

acontecido, da moça de maquilagem pesada.  
                                            
91Agradeço à professora Mirela Márcia Longo Vieira Lima a observação presente neste trecho, durante a banca 
de qualificação.  
92
 COUTINHO, 1989, p. 115. 
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O gatilho que matou Sofia, como lembra Fernando, teve não apenas o dedo de 

João Paulo, como também o das mulheres que se submeteram à lei da virgindade e 

do casamento, das boas famílias católicas, das “mães-que-criaram-seus-filhos”, dos 

homens que não foram para a cama com ela, da mãe dela que não conseguiu 

moldá-la aos seus caprichos, e até a dele mesmo com a acomodação de sempre.  

 “Ai de ti, Cidade” é o trecho anaforicamente repetido por seis parágrafos da 

última parte do romance, intitulada “Terror e Gozo”. Nele o que aparece não são as 

memórias da cidade, mas o horror é que vai sendo construído: vão sendo tomadas 

partes da cidade como quadros de referência: Itapagipe, Elevador Lacerda, ilhas de 

Itaparica e da Maré, Forte de São Marcelo, Mercado Modelo, lugares turísticos, 

signos fortes da cidade tomada pelo olhar do visitante, e a cada uma delas vai sendo 

lançada uma espécie de praga apocalíptica, que culmina com o nascimento do 

Diabo, que vence o Dragão.  

De traço católico, essa representação retoma o mito bíblico da queda da 

Babilônia com os sete anjos a anunciarem com suas trombetas a destruição da 

grande prostituta93, a cidade que se “carnavalizou”, corrompida pelo seu traço 

sensual, pela desordem representada pela emergência de grupos étnicos, pelas 

figuras femininas a recusarem o papel de mãe, está fadada à destruição. Índice 

oposto ao da cidade-mãe que deve proteger e limitar, tal como Sofia que também 

não apresenta esse perfil, estão ambas condenadas por descumprirem o papel de 

mãe estabelecido pela cultura ocidental: zelar pelos seus filhos. Sobre a cidade, cai 

o diabo, após luta no céu, a cidade é condenada ao espaço do mal, do pecado, do 

vício; para Sofia, a pena é a morte.  

Sofia será silenciada por provocar a ira da cidade, cuja identidade de 

congraçamento é desfeita e, como diria Gregório de Matos em seus versos “avessa 

de todo o mundo, / só direita em se entortar”. Sofia que buscava resgatar a cidade 

em que viveu será devorada pela cidade real.   

O seu nome até será o de batismo da filha de Milena com Tetu, o jovem negro: 

“e a cidade terá cumprido, mais uma vez, sua inesgotável vocação para a 

mestiçagem e o congraçamento”.94  

                                            
93 Apocalipse, 17, p. 328. 
94 COUTINHO, 1989, p. 182. 
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Em direção oposta às representações na literatura acerca do universo familiar, 

marcado pelo cuidado com a casa, marido, filhos, as que como a autora descreve 

“tinham esperteza doméstica” e viviam de “deveres”, “mulheres que até então se 

desabituaram a dizer ‘eu sou’, ‘eu quero”, Sonia Coutinho explora a condição da 

mulher sujeito que rejeitou os cerceamentos de sua liberdade e busca sua 

autonomia e realização pessoal. Nesse sentido, convém destacar um traço dessa 

geração pós-60 que credita em um projeto revolucionário não apenas as 

transformações de ordem estruturais como também as que acontecem no âmbito do 

ser, as de ordem individual. O pensamento psicanalítico será a força motriz 

necessária nesse questionamento das mulheres das funções sociais tomadas como 

naturais em uma ordem de submissão ao pater famílias para a busca de um espaço 

em que cabe a procura da realização pessoal.   

Mesmo sem ocupar o lugar do feminino orquestrado no século XIX, o universo 

privado, e ter sua inscrição social/profissional na vida pública Sofia não deixa de se 

apresentar distante da felicidade e da realização pessoal. A consciência da solidão 

do indivíduo associada à perda das referências pessoais e afetivas, em um espaço 

de errância e de desterritorialização a que ela está imersa, não a permite deixar de 

ser devorada pela mesma sociedade que encetou mudar. 
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CAPÍTULO QUINTO 

TODAS AS CASAS, A CASA  
 

A casa é um corpo de imagens que dão ao 
homem razões ou ilusões de estabilidade. 

Bachelard 
 

 

     s narrativas recolhidas para esse estudo representam a história da travessia 

das mulheres na sociedade baiana, com suas ambigüidades e contradições, em 

torno do limite exclusivamente centrado entre casas grandes, chácaras, sobrados, 

apartamentos, quarto e salas até esse espaço doméstico ser perdido e ficar ausente 

da memória. Para Bachelard, “nosso inconsciente está alojado. Nossa alma é uma 

morada. E quando nos lembramos das ‘casas’, dos ‘aposentos’, aprendemos a 

‘morar’ em nós mesmos. Vemos logo que a imagens da casa seguem nos dois 

sentidos: estão em nós e assim como nós estamos nelas”1.  

Assim, o que se procurou demonstrar foi o caminho duplo de conquista da 

escrita pelas mulheres, ao passo em que iam conquistando os lugares sociais, iam 

fugindo do profundo convencionalismo esperado em sua escrita até a superação 

desse discurso em nome da conquista da própria condição de mulher não mais 

como o Outro, estabelecendo a condição do ser feminino fora do binarismo da 

metafísica ocidental.  

Da escrita da mulher do século XIX, o que se buscou demonstrar com o resgate 

da produção de Anna Ribeiro foi a necessidade de que teve essa autora de deixar 

registrado o seu olhar, a sua voz, diante das mudanças de uma época. Se os 

critérios de leitura dessa obra permanecerem em torno de “romance água com 

açúcar para as moças”, decerto ela não passará no pretenso crivo estético e 

continuará alheia ao cânone literário baiano, porém se esses critérios forem 

ampliados, como se tentou fazer nesse estudo, decerto serão encontrados aspectos 
                                            
1 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. In: Idem. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1976. p. 355. 
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relativos a uma época e aos padrões de comportamento exigidos que compõem um 

rico “documento”. A revisão acerca do valor de obras como a de Anna Ribeiro só 

pode ser feita nesse momento em que inúmeras outras obras afloraram com o 

levantamento exaustivo de um grupo de pesquisadoras/es que, nos últimos dez 

anos, empenharam-se na tarefa de arqueologia literária e deixaram aflorar nomes 

até então pouco lembrados como Nísia Floresta, Maria Benedita Bormann, Adélia 

Fonseca, Amélia Rodrigues, entre outras tantas. 

Anna Ribeiro, como qualquer outro autor epigonal viveu a transição entre um 

mundo que se acabava, o agrário, e a inserção do modo burguês, com suas novas 

práticas sociais, por isso o encontro das contradições em sua dicção: a defesa do 

feminismo, desde que católico, a defesa do casamento, mas desde que a mulher 

pudesse antes experimentar a vida de solteira, trabalhando e estudando mais que a 

média das mulheres de sua época, a defesa da vida a dois, mas a possibilidade de 

viver separada e bem. Ou ainda, como no trecho abaixo da minuta que escreve para 

o romance Abigail (1921), mas não chega a publicar:   

 
 
 
Nesta minha despretensiosa produção, como em outras saídas de minha 
humildade pena, encontrarão porém minhas jovens patrícias e minha neta 
a quem particularmente a dedico, idéias sãs embora arrebiques e 
lantejoulas de estilo. As vestes em que envolve, embora pobres, são de 
alvura impolutas, porque nunca as arrastou na lama das ruas, nem nas 
imundícies de lupanares. Entretanto, não se pode dizer o mesmo de muitas 
das produções dos grandes mestres. As ricas e purpúreas vestes que dão 
as suas idéias passando por lugares infectos, absorveram venenos 
capazes de matar muitas gerações. 
De sua pena de ouro vemos brotar depois de uma chuva de estrelas, 
golfadas de substâncias fétidas, nauseabundas, e repletos de tédio e asco, 
exclamamos: Que pena! Que pena!2 
 
 
 

A imagem construída pela autora para designar sua produção, “as vestes”, se, 

por um lado, é uma crítica à “literatura ornamental” de um escritor como Coelho 

Neto, ou mesmo de Afrânio Peixoto, a quem a autora dedicou um juízo crítico; por 

outro, é uma condenação da temática vinda do universo das ruas, por ela 

considerada inadequada para uma obra literária. É como se a autora, já ao final da 

vida, tivesse um certo dissabor por ter produzido tanto, dentro do código 

estabelecido e, ainda assim, não tivesse tido a visibilidade desejada. Sua obra 

                                            
2
 Manuscrito intitulado “Minuta da introdução do romance Abigail e dedicatória à neta Stella M. B.”. O texto 
completo encontra-se no Anexo B. 
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registra os mais importantes acontecimentos do século XIX, dentro do universo da 

casa e do cotidiano de bordados e festas familiares, ela recolhe os fragmentos que 

lhes chegam das ruas para compor o cenário das suas narrativas, inscreve no 

privado o público.  

Mas, se a primeira das ficcionistas baianas, Anna Ribeiro, inicia e termina sua 

produção com o veio católico, ainda mais conservador o último romance, Abigail, 

que se circunscreve a uma passagem bíblica da vida de Cristo, que o primeiro, A 

filha de Jephte, em que discute a legitimidade da morte de uma moça em nome da 

fé, sua produção mais significativa ocorreu quando ela se despiu das “vestes 

religiosas” e ousou tratar de motivos das ruas que interferiram no mundo doméstico 

por ela retratado. O “documento” do cotidiano de uma época é rico e significativo na 

medida em que registra os padrões de uma sociedade em crise com a instauração 

de uma nova ética social, no caso desse estudo, de um período em que o 

patriarcado dá seus últimos suspiros e vai se tornando acanhado, como ela registra 

em Suzana, com a morte do ex-senhor de engenho e de tudo que ele representava 

e a presença de uma nova ordem familiar marcada pela família com que a 

protagonista passa a residir.  

Diferente de todos os demais romances de mães mortas, pais autoritários e de 

casais em crise, há em Suzana o registro de uma família em que marido e mulher 

dialogam e decidem juntos sobre a educação dos filhos e a condução da vida na 

casa. Seus romances terminam quando o encontro amoroso se consuma, então sua 

fala é também circunscrita a um solo epistemológico em que o casamento era o 

único horizonte possível a mulheres de sua classe. Ainda assim, nesse romance, em 

especial, nota-se o anúncio de uma nova era, que será retratada por outras 

romancistas e que, diferente do que Anna Ribeiro ensejou representar em seu único 

romance urbano, não será tão fácil de ser construído em uma sociedade cujas 

marcas de representação do poder falocrático continuarão presentes no modelo de 

educação de mulheres brancas da classe média, como serão denunciadas nas 

narrativas do século XX.  

A leitura da escrita contemporânea de Helena Parente Cunha e Sonia 

Coutinho, outras autoras baianas, empreendeu observar como são estabelecidas as 

redes discursivas e como elas operam com a “tecnologia de gênero”, expressão que 

Teresa de Lauretis cunhou a partir da definição de Foucault para a “tecnologia 

sexual como um conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e 
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relações sociais” a partir de uma “complexa tecnologia política”. Para a feminista 

Teresa de Lauretis, a noção de gênero, que alicerça o conceito por ela estabelecido, 

é mais ampla que a visão teórica do filósofo francês acerca da sexualidade por 

designar o “produto e o processo de um certo número de tecnologias sociais ou 

aparatos biomédicos”. Lauretis considera que o conceito de gênero permite ao 

feminismo a “saída dos limites da casa patriarcal”, ao ensejar um 

 
 
sujeito social constituído no gênero, sem duvida, mas não apenas pela 
diferença sexual, e sim por meio de códigos lingüísticos e representações 
culturais; um sujeito ‘engendrado’ não só na experiência de relações de 
sexo, mas também nas de raça e classe3 
 
 

As casas onde vivem as protagonistas dos romances permanecem imersas em 

um contexto patriarcal. Nesses romances, se observa a revisão do determinismo 

biológico da mulher, representado pela discussão da maternidade, como a 

perspectiva feminina por excelência e as diferenças entre masculino e feminino 

como se fossem naturais e presentes no âmbito da cultura.  

Esse universo da casa de que tratou Anna Ribeiro será ampliado pela ficção 

contemporânea. Mulher no espelho mostra a crise instaurada no “anjo do lar”, que 

“dominava todas as difíceis artes da vida familiar”4  angustiada e culpabilizada por 

tudo que acontece no universo da casa.  Apesar da sua vida ordenada e de sua 

rotina controlada, ela sofre de um sentimento de insatisfação que fica demarcado no 

diálogo com o espelho. Essa mulher sente necessidade de cruzar o umbral da casa 

que não a guarda, mas a limita e a confina ao lar e ao marido e aos filhos. A busca 

dessa personagem é marcada pela sua consciência de vazio existencial fora dos 

papéis em que estava circunscrita, por isso sua tentativa em ser a outra, a do 

espelho, que desrespeitou os limites da casa e rompeu com os códigos 

estabelecidos. 

Sonia Coutinho amplia essa discussão ao apresentar uma personagem que 

teve de vivenciar uma difícil escolha: a herança cultural que a convidava a manter-se 

no lugar de mãe e o seu desejo em ocupar outros lugares na sociedade. Sofia é a 

                                            
3LAURETIS, Teresa. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Tendências e 
impasses; o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 207-8. Todas as expressões 
entre aspas foram retiradas do texto de Lauretis. 
4
 WOOLF, Virginia. Profissões para mulheres. In: idem. Kew Gardens. O status intelectual da mulher. Um toque 
na ficção. Profissões para mulheres. Trad. Patrícia de Freitas Camargo. José Arlindo F. de Castro. São Paulo: 
Paz e Terra, 1997. p. 43. 
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personagem que fez a passagem do umbral, mas que sofre as conseqüências dessa 

decisão.  

Do feminismo católico proposto pela geração de Anna Ribeiro ao feminismo de 

Helena Parente Cunha e ao possível pós-feminismo apontado por Sônia Coutinho, 

vêem-se as autoras insistindo nos conflitos de gênero como conseqüência de um 

sistema de poder de ordem falocrática, instituído com a intenção de estabelecer 

limites e predefinir papéis, que passaram a ser tomados como naturais. Nesse 

sentido, a dicção das autoras contemporâneas desfaz essa lógica da organização 

ideológica da sociedade apontando a opressão das mulheres e sua angústia na 

tentativa de se adaptar a moldes em que já não as cabia, após as mudanças de 

paradigmas das últimas décadas do século XX.  

Na fala de pais, padres e médicos, que protagonizaram as narrativas 

oitocentistas estudadas, notou-se o investimento na condição de demarcar o papel 

social da mulher e para isso, era necessário a domesticação no interior da casa e a 

subjugação do corpo, entre os padres como o alojamento da alma em uma visão 

puritana que promovia a suspeição platônica do corpo em função da mente; entre os 

médicos para o controle da sexualidade, como uma discursividade a ser assistida de 

perto, dominada. O refluxo dessa construção foi apontado na narrativa de autoria 

feminina contemporânea, quando notamos as protagonistas de Mulher no espelho e 

Sofia, de Atire em Sofia, dando lugar ao que Maria Rita Kehl chamou de fome de 

mundo – e ‘essa libido passeadora que parece querer provar sempre um pouco de 

tudo’, como aponta Laura da Silveira Paula5. 

Mas a “libido passeadora” dessas personagens tem um fardo bastante pesado: 

a cultura não está preparada para aceitar esse novo feminismo que lida com o 

prazer sem o ônus dos filhos. Por isso, os estilhaços da mulher no espelho que 

retorna para a casa de onde saíra e o assassinato de Sofia, ao retornar para a 

cidade.  

O presente estudo não teve sequer a ilusão de pretender ser completo em 

busca de dar conta de todas as autoras do século XIX, ou mesmo de todas as obras 

das autoras contemporâneas, mas de observar nos flagrantes narrativos escolhidos 

o momento em que o projeto discursivo oitocentista sofre um corte epistemológico e 

                                            
5Cf. PAULA, Laura da Silveira. “A mulher 2001: a ultrapassagem da margem; leitura de O último verão de 
Copacabana, de Sonia Coutinho”. In: CUNHA, Helena Parente (Org.). Desafiando o Cânone: aspectos da 
literatura de autoria feminina na prosa e na poesia (anos 70/80). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. p. 89. 
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passa a ser operado por um novo código de inscrição societária. E de como toda 

uma geração de mulheres que vivenciaram esse deslocamento e foram educadas 

para a repetição dos papéis de suas mães – casar-se, ter filhos, não ter vida fora de 

casa – se tornam, na feliz expressão de Sônia Coutinho, “náufragas da sociedade 

patriarcal”.  

O estudo destacou o deslocamento das “fadas dos lares” à esfera pública, 

notou como a caracterização do dever ser das mulheres brasileiras, conforme 

explicitam Marina Maluf e Maria Lúcia Mott, marcado pela desumanização da mulher 

como sujeito histórico, por ter-lhe sido exigidos determinados comportamentos a 

serem seguidos estritamente, que se baseavam em uma crença na natureza 

feminina diversa da masculina e a limitava na esfera do lar na tríplice função de 

esposa-dona-de-casa-mãe6, foi-se modificando e  incorporando o cotidiano de onde 

vinham essas mulheres como elemento histórico.  

Há um investimento, na ficção da década de 80, em denunciar a recusa das 

mulheres em atender aos apelos demandados pela sociedade e situar seus 

domínios fora dos espaços a elas permitidos, entre aqueles que tal como elas 

buscavam resgatar suas subjetividades. Por isso, ao estudar essa ficção, se fez a 

aproximação dos romances com o diálogo acerca da cidade, seja pela devoração da 

cidade em Helena Parente Cunha, em que a personagem necessita ocupar seus 

espaços; ou, pelo avesso, ser devorada pela cidade, como é o caso de Sofia, 

personagem de Sônia Coutinho. As autoras encenam as relações de poder advindas 

do domínio da rua, diferentes dos homens, que circulam em função do ir e vir do 

trabalho e das atividades públicas, as idas das mulheres à rua têm outra 

significação. 

A escrita feminina passa do universo da casa, centro da narrativa com o seu 

cotidiano, para as mudanças de residências, indicando novo ordenamento social, 

mas não consegue apagar da memória a lembrança da casa paterna. A necessidade 

de aprender a mover-se em torno de si mesmas guiou as mulheres a um estado de 

errância em que a casa está fora da casa, não mais as limita, nem serve de abrigo 

seguro ante o mundo exterior cercado de medo, espaço da batalha para o qual se 

determinou que não era compatível com a “natureza feminina”. Nas narrativas, nota-

                                            
6
MALUF, Marina; MOTT. Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: SEVCENKO, Nicolau (Org.). História 
da vida privada no Brasil; República: da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 
373. (História da vida privada no Brasil; 3)  
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se o desejo das protagonistas em vivenciar as experiências que não mais pertencem 

à ordem da domesticidade ou do cotidiano familiar, mas do que vem da rua e do seu 

destino incerto.       

O horizonte da casa que as preparou em um modelo de educação suscitou um 

hiato7 entre as gerações de mulheres que viveram o período pós-60, como 

aproximar a realidade de educação que tiveram com a experiência da realidade 

diária em mudança? As respostas a essa pergunta não são tão fáceis e as narrativas 

de Helena Parente Cunha e Sônia Coutinho demonstram isso. A mulher que escreve 

vivencia a dupla experiência de inscrição como mulher, ou seja, uma realidade 

ontológica, e uma experiência sempre negada: a criação, pois dela a função era 

procriar. Como assevera Norma Telles,  

 
 
aprisionadas pelas definições culturais e pelos textos, antes de tentar a 
pena tiveram elas de escapar das definições de ninharia, nulidade ou 
vacuidade, do sonho e do devaneio masculino, para “adquirir a autonomia 
para propor alternativas à autoridade que as aprisionou”. A conquista do 
território da escrita pelas mulheres foi longa e difícil, assim como o foi 
romper as paredes da casa-prisão e da prisão textual que as confinava, as 
dificuldades com a linguagem e com a auto-definição.8  
 
 

Foi preciso, portanto, empreender essa longa jornada de tentar se livrar das 

máscaras que lhe foram sendo impostas e empreender uma busca em torno de si 

mesmas. As narrativas aproximadas demonstraram desde o processo de construção 

dos códigos sociais, passando diante do espelho em busca do apagamento das 

imagens introjetadas, até a ousadia de desafio aos padrões, ainda que a solidão de 

Sofia e suas dificuldades de relacionamento demonstrem a difícil relação entre 

emancipação feminina e libertação.  

Aproximar casas diversas sem perder de vista uma mirada histórica dos modos 

e dos lugares de produção dos textos foi o objetivo, na tentativa de observar como a 

ficção de autoria feminina, como outras representações culturais, tem construído e 

desconstruído a máquina discursiva que apresenta as relações sociais de gênero foi 

o objeto de investigações dessa tese. Mas, assim como a história da travessia das 

                                            
7
 Sônia Coutinho escreve o seguinte trecho em um dos seus contos: “Ela descrevia um conto por semana para 
uma revista feminina e seu assunto era quase sempre o mesmo – o destino de uma determinada geração de 
mulheres, que viviam o difícil hiato entre a educação que receberam e a realidade experimentada depois.” Cf. 
COUTINHO, Sonia. O último verão de Copacabana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985. p. 117.    
8 TELLES, Norma. “Escritoras brasileiras no século XIX”. In: GOTLIB, Nádia Batella. (Org.). A mulher na 
literatura. Belo Horizonte: Imprensa da Universidade Federal de Minas Gerais, 1990. p. 131. v. 3. [ 4o Encontro 
Nacional da ANPOLL, São Paulo, 1989 – Grupo de Trabalho: A mulher na literatura.] 
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mulheres ao longo do último século foi também a história de desencontros, de erros 

e de frustrações, vou apropriar-me disso para destacar que, nessa tese, isso 

também deve ter acontecido.   
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de 1873. cópia  manuscrita. 
 
“Ao Il.mo Sr. Dr. S. D. G. Martins no seu aniversário natalício” - fevereiro de 1881. 
cópia manuscrita. 
 
“À sua ilustrada amiga Doutora Maria Augusta Meira de Vasconcelos Freire” - agosto 
de 1893. cópia manuscrita. 
“A meu filho Pedro e sua esposa Anna, por ocasião da prematura morte de seu 
adorado filhinho Carlos” - soneto  setembro de 1909. manuscrito. 
 
“À D. Cora Velloso no primeiro aniversário de seu casamento” - s/d. cópia 
manuscrita.  
 
“À sua ilustrada prima D. Rita Berenguer” - s/d. cópia manuscrita. 
 
“À pequena Marieta no dia de seu aniversário” - s/d. cópia manuscrita. 
 
“À minha parenta Cândida Villas Boas” - s/d. cópia manuscrita. 
 
“Versos feitos, por vovó Anna Ribeiro de Goes Bitencourt, para ninar Gizela 
Berenguer, sua bisneta” - 1923. cópia manuscrita. 
 
“Amor de bisavó - à minha neta Gizela Berenguer”- s/d. cópia manuscrita. 
 
“Soneto oferecido à minha boa filha Joana Josefina (Senhorinha) no primeiro 
aniversário da morte de sua sobrinha e afilhada Cecê.” manuscrito. 
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APÊNDICE A  
 

 
BIOBLIOGRAFIA DE ANNA RIBEIRO DE GÓES 

BITTENCOURT 
 

 

 

1843  Nasce em 31 de janeiro de 1843, na fazenda Retiro, termo da Vila de 

Itapicuru, alto do sertão baiano, Anna Ribeiro de Góes, filha única de Anna 

Maria da Anunciação Ribeiro Góes e Matias de Araújo Góes. 

 

1845    Muda-se a família para o engenho Coqueiro Novo, em Catu, zona açucareira 

do Recôncavo baiano, onde habitava a família pelo lado paterno.        

 

1846   Anna Ribeiro é acometida de uma grave moléstia nos olhos, entre três ou 

quatro anos, provavelmente uma conjuntivite mal curada, que faz da sua 

infância um tormento, por sofrer fortes dores de cabeça e ter de ficar 

recolhida no quarto em função da sensibilidade à luz. O longo sofrimento 

durante toda a infância e puberdade a fazia criar mundos imaginários, 

treinava sua memória, recitando de cor trechos da Bíblia que aprendera com 

a mãe, o que lhe fez desenvolver qualidades para a futura romancista  e 

memorialista.  

 

1849    A perda de uma linda boneca de porcelana, que ganha de presente, mas que 

a mãe e a  tia tomam dela por julgar que ela era muito criança para ter um 

brinquedo tão fino e entregam-na à filha de uma parente próxima mais 

velha, ficará, mais tarde, registrada em um de seus contos “A primeira 

injustiça”, com edição mimeografada de 1981, pela sua neta Anita Manso 

Cabral. 
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              Primeira experiência da morte: a do avô materno, Major Pedro Ribeiro de 

Araújo, participante das lutas pela Independência na Bahia, em 27 de 

setembro. Mais tarde, a autora escreverá sobre o avô, resgatando seu 

heroísmo no folhetim “Helena” e em Longos serões do campo, suas 

memórias. 

              A autora registra que suas recordações da infância se iniciam em torno 

desse período. 

  

1850   Morte da tia materna, Maria Maximiana de Araújo, de febre amarela, em 

fevereiro. Maria tinha ido tratar de uma afecção pulmonar no convento das 

Mercês em Salvador, contraída após a tristeza que a abate pela morte do 

pai, seguida de uma desilusão amorosa, seu pretendente, filho do 

Monsenhor Silveira, casou-se com outra sob a revelia do pai. 

 

1851     Primeira participação em um reisado, na casa de D. Antônio de Uzeda Luna, 

onde se concentravam todos os proprietários de terra das redondezas. 

Início de um modelo de sociabilização em clãs que será descrito em seus 

romances. 

           

1852     Ida do tio materno Pedro Ribeiro de Araújo para a capital estudar Medicina.                       

 

1853    Início do estudo das primeiras letras com a mãe, após ter tido uma melhora 

nos olhos. A autora comenta, nas suas memórias, que teve facilidade com a 

leitura, mas dificuldades com a escrita, pois julgava ter uma péssima 

caligrafia, e aversão à tabuada. Lê com entusiasmo O tesouro das meninas 

da Condessa de Ségur, com o qual inicia seu gosto pela leitura de textos 

com teor moralizante e educativo, cujo modelo apreendido será utilizado na 

sua produção ficcional. 

              Chegada de Emilia e Henriqueta, filhas do Monsenhor Silveira, amigo da 

família, que viviam na Corte para estudar, para que a última tratasse de uma 

tuberculose, aparentemente contraída no convento onde vivia como noviça. 

              O encontro com essas jovens foi fundamental no estímulo à educação de 

Anna Ribeiro, que, por viver no interior da província da Bahia, pouco acesso 

teria a estudos, não fossem elas. Com a mais velha delas, Emília, que 
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contava vinte e dois anos e já havia concluído a educação na Corte com o 

intuito de montar uma casa de ensino, Anna Ribeiro inicia seus estudos de 

música e canto. Com ambas, teve acesso à leitura de livros diversos, 

inclusive os religiosos, que reforçaram sua educação religiosa já iniciada 

através da leitura da Bíblia e dos sermões aos domingos com a mãe. Com 

elas, forma um paradigma de mulher que tentará seguir: culta, educada, 

religiosa, de gosto refinado. 

           Ouve a leitura em voz alta do Flos Sanctorum e dA Tribuna Católica entre 

as jovens. Lê o Tesouro das Adultas de Mme. Leprince de Beaumont.  

 

1854   A menina Anna adquire a fama de “moça de juízo” por ter aprendido as  

regras de conduta à mulher de seu estrato social: submissão, recato e 

modéstia; tal como registra em suas memórias. 

 

1855    Partida de Emília para o Rio de Janeiro onde passa a lecionar no colégio 

dirigido por D. Maria Escolástica e de Henriqueta para o Convento do 

Desterro em Salvador.  

              Retorno de Henriqueta, que a aconselha a passar um tempo fora do     

convento.  

             Cumpre-se a promessa do pai em levar a família à “Bahia” para a mãe pagar 

a romaria prometida ao Senhor do Bonfim, no nascimento da filha e para 

levá-la a uma consulta médica em função da moléstia nos olhos. A viagem 

era feita a cavalo, com pedidos de pousadas nas casas próximas à estrada, 

uma vez que a localidade onde eles moravam distava 15 léguas da capital. 

              A primeira impressão da cidade, vista à noite, foi-lhe decepcionante, pelas 

ruas sujas e casas enegrecidas, pela presença da probreza, enfim por uma 

ordem que lhe era desconhecida na vida no engenho. No dia seguinte, já na 

casa do tio Pedro Ribeiro, refaz essa visão incial observando com a tia 

Jesuína as casas no Pelourinho e as pessoas que transitavam nas ruas em 

cadeiras de arruar, conduzidas por escravos.  

              Participação nas cerimônias da Semana Santa, nas missas, procissões e 

visitação às igrejas do centro da cidade.             

              Visita ao Convento das Mercês, onde a tia estava enterrada, às Irmãs de  

Caridade e  ao Convento do Desterro, ida à Igreja do Bonfim. 
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              Ida com o pai ao médico. Nessa ocasião, a menina toma conhecimento das 

áreas de circulação permitidas às mulheres: igrejas e conventos, nas ruas 

somente se acompanhada de um homem, para não serem vítimas do 

escárnio dos moleques de rua; enquanto que os homens circulavam 

sozinhos e tinham acesso às casas comerciais, o que nào era permitido às 

mulheres. Nota-se a diferença da província em relação ao ambiente da 

Corte em que às mulheres já se considera natural a visita à rua do Ouvidor 

para as compras de artigos franceses. 

 

1856   Retorno de Emília ao engenho para cuidar da irmã, que desistiu da vida 

freirática e   sofria com a morte do primo com quem tinha trocado cartas de 

amor. 

              Epidemia do cólera na Bahia, que faz com que vários parentes se reúnam 

na casa  da autora, como se caracterizava a família de características 

clânicas como a dela.  Conforme registra Maria Clara Mariani Bittencourt, 

houve cerca de 30 mil mortes no Recôncavo baiano.             

              Casamento de Emília e Daniel, estudante de Medicina que passa a 

frequentar a casa da família Góes, durante o período do cólera. Meses 

depois, casa-se a irmã dela com o irmão do cunhado, o bacharel Joaquim 

Batista. 

              Compra da fazenda Api, em sociedade, pelo pai e pelo tio, a uma légua de 

Coqueiro Novo, para onde a família se muda. Em função das despesas 

contraídas com isso é adiada sua ida para Salvador para continuar os 

estudos, conforme orientação do Monsenhor Silveira. Essa decisão frustou 

a jovem adolescente que esperava poder estudar em Salvador, adquirir uma 

cultura mais vasta que a permitida às moças de seu tempo na Bahia, mas 

comum às jovens com as quais convivera.  

             

1857    Leitura de O conde de Monte-Cristo de Alexandre Dumas e Kossut e os 

húngaros, de Mme. Clemence Robert. Os folhetins serão importantes na 

sua formação como leitora; seu modelo narrativo será tomado de 

empréstimo pela autora quando inicia a escrever. 

              Continua a estudar sozinha o francês, a tocar piano e a desenhar, conforme 

costuma ser a educação das moças de sua época. Suas tentativas em 
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aprender a costurar eram rebatidas pela mãe que julgava que tendo ela 

vista curta deveria empregar exclusivamente nos estudos.  

 

1858    Retorno de Emília e Daniel para a fazenda de Api, ficando com a família de 

Anna Ribeiro até o nascimento da filha deles. Daniel era um homem alegre 

e de gênio prazenteiro, mas era desleixado com a profissão, além de ser 

viciado em jogo e dissipador dos bens da mulher. Ele aparece ficcionalizado 

na figura de Eurico, protagonista do romance Letícia.     

              Como Daniel falava fluentemente o francês, filho de uma francesa, Emília 

sugere que ele passe a estudar com Santinha, alcunha da autora entre os 

familiares. 

              Após a saída desse casal, sua família decide mandá-la para Salvador a fim 

de continuar a estudar na casa do tio materno. O tio decide que ela devia 

estudar geografia, piano e canto com uma professora contratada. 

              Assiste no teatro São João à peça O naufrágio do Medusa, adaptação do 

romance A Salamandra de Eugène Sue. 

              Assiste, com a família, à festa do 2 de Julho, que se tornará cenário para  

“Suzana”, último romance da autora.  

 

1859    Assiste à representação de Paulo e Virgínia, de Bernadin de Saint-Pierre, 

iniciador do  Romantismo francês. A influência desse autor na literatura 

baiana pode ser encontrada em Jana e Joel de Xavier Marques, de 1899.       

              Retorno à fazenda em função da doença da mãe, nova frustração 

decorrente de não  poder continuar os estudos. Dessa feita, a viagem de 

volta foi feita através do mar, pouco tempo antes havia sido iniciada a 

navegação costeira, a vapor. 

              Lê a revista Panorama , editada pelo escritor português Alexandre 

Herculano.  

              Passa a estudar Geografia com seu primo Manoel Paulino, que deixara de 

estudar em Salvador por motivo de saúde. Estuda, a cada quinze dias com 

ele, nos compêndios de Gaultier e por um mapa de Andriveau-Goujon. 

              Pouco tempo depois o primo volta a padecer com os incômodos do fígado e 

falece. Para Anna Ribeiro, essa perda foi sofrida, ela era bastante afeiçoada 

a ele, o considerava um irmão.  
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1861     Meses depois, passa a estudar Geografia com outro primo, que se casara e 

passara a morar perto deles, o que gerou aulas mais amiúdes. Geografia, 

nesse tempo, compreendia Geografia Física e Política e, também, noções 

de Astronomia e História Grega e Romana.  

              Como se pode observar a formação cultural da autora se deu de modo 

acidental e inconstante, embora não se possa negar o seu desejo em 

instruir-se.  

 

1862    Morte de Monsenhor Silveira, grande incentivador da continuidade de seus 

estudos.         

 

1863   Passa a ser cortejada pelo primo Pedro Ribeiro da Trindade, sobrinho da   

mãe e  estudante de Medicina, mas é rejeitado, inicialmente, pelo seu pai 

que não desejaria casá-la com parente. 

              Lê A psicologia fisiológica de Chardel. 

              Viaja para Salvador com a família a fim de participar da formatura do primo, 

em um  trem da Estrada do São Francisco, a primeira da província.   

              Morre de tuberculose seu primeiro pretendente.  

              Recebe de presente do tio Pedro Ribeiro alguns volumes de Camilo Castelo 

Branco. Ela considera que esses romances não devem ser lidos pelas 

moças, porque tende a deixá-las um tanto “romanescas e exaltadas”. 

 

1864     Lê Os miseráveis, de Victor Hugo, Raphael, de Lamartine e Os mistérios de 

Paris de  Eugène Sue, através de empréstimos feitos entre pessoas de suas 

relações familiares. 

              Assume a função de enfermeira entre os escravos e agregados, ao que 

parece influenciada pela leitura de Sue.  

              Rejeita outros pretendentes, assumindo o discurso romântico de que “só se 

deve amar uma vez”. 

              Inicia o processo de paralisia do pai, mal do qual ele irá padecer por quinze  

anos.             

 

1865 Casa-se com o quartanista de medicina Sócrates de Araújo Bittencourt, 

passando a se chamar Anna Ribeiro de Góes Bittencourt. O casal passa a 
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residir em Salvador, enquanto Sócrates termina seus estudos. Sócrates 

participa ativamente da vida social da província. Era um dos bons alunos da 

Escola de Medicina, embora não fosse dos mais aplicados. 

              Thales de Azevedo considera que a autora deve ter tido acesso à biblioteca 

da Faculdade de Medicina ou à Biblioteca Pública neste período, o que 

justificaria sua formação autodidata. 

 

1866    Nasce o primeiro filho do casal: Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt, que será 

cuidado pela sua mãe. 

 

1868    Formatura do marido e retorno para a fazenda Api, para cumprir a promessa 

feita ao  pai dela de administrar o engenho, embora tivesse tido convite para 

assumir a condição de lente da Faculdade de Medicina. Tal como informa a 

autora em suas memórias, o diploma médico valia mais como um título 

honorífico que um meio de subsistência. Não obstante Sócrates passar a 

administrar o engenho, não deixará de exercer a medicina entre os pobres.         

 

1870      Nascimento da filha Maria Francisca e, meses depois, de Josefina. 

 

1873    Escreve o primeiro poema de que se tem notícia “A seu tio o Capitão M. J.  

R. A G.”,   em  junho. Muitos de seus versos, tais como esses, serão para o 

consumo familiar.   

             A produção da autora se inicia, segundo seus biógrafos, a partir desse 

período  quando publica inúmeros poemas e logogrifos nos jornais locais: A 

Gazeta de Notícias (de Salvador), A Verdade (de Alagoinhas) e no 

Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro.    

 

1878     Escreve o poema “Ao meu filho Pedro, no seu aniversário natalício”; quando 

o filho completara 12 anos e viaja em companhia da avó para estudar. O 

poema será publicado na Revista da Academia de Letras da Bahia, em 

1952.  

 

1880      Morte do pai. 

               Retorno para Salvador com os filhos já crescidos. 
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                Surgem as primeiras publicações de poemas, no Almanaque de  

Lembranças Luso-Brasileiro.    

 

1881     Escreve, em fevereiro, o poema “Ao Il.mo Sr. Dr. S. D. G. Martins no seu 

aniversário natalício”.         

               Participa de uma querela literária ao responder com o poema “Avante! A 

Ex.ma Sra. D. Amália Vieira do Prascimo”; no Almanaque de Lembranças 

Luso-brasileiro, às críticas que a poetisa havia recebido de Antônio Xavier 

Rodrigues Cordeiro. Nesse longo poema de 80 versos, em que se nota a 

presença castroalvina, a autora se solidariza com a poetisa, incentivando-

a a continuar a publicar seus versos.      

 

1882      Publica, incentivada pelo Dr. Inocêncio Góes, amigo da família, A Filha de 

Jephté;    romance tirado da Escritura Sagrada. O tema bíblico deve ter sido 

um meio escolhido para poder iniciar-se nas letras.  

               Após a publicação do romance, Dr. Inocêncio Góes envia um exemplar 

para o Visconde de Taunay a quem pede uma apreciação crítica. Taunay, 

então, comenta em carta que: “Fiz o que você me pediu, o elogio do livro; 

entretanto, a autora embora denote grandes qualidades, deve procurar 

assuntos mais simples e que falem à sensibilidade do nosso povo”.  

              Publica, no Almanaque de Lembranças Luso-brasileiro, seu mais conhecido 

poema “Amor materno”.   

 

1883    Publica o primeiro capítulo do folhetim “O anjo do perdão” no Diário de 

Notícias, a publicação prossegue a partir de 2 de janeiro de 1884. Neste 

folhetim, segue a sugestão de Taunay e apresenta como cenário a Bahia. 

Segundo Sacramento Blake, esse romance atendeu a um pedido de Antônio 

Lopes Cardoso.  

              O filho Pedro vai residir em Pernambuco para matricular-se na Escola de 

Direito. Segue com ele sua avó, com 66 anos para cuidar do neto, sob os 

protestos da família. 

             O nome da autora aparece citado no Dicionário bibliográfico brasileiro de     

Sacramento-Blake. 
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1888    Em 25 de junho, P. C. Melo lhe dedica os versos “À Exma. Sra. D. Anna 

Ribeiro de Góes Bittencourt” (ao ler seu primeiro romance intitulado A filha 

de Jefté), em que considera bela a escolha do tema e lhe propõe tratar de 

assuntos da pátria. 

 

1893     Escreve, em agosto, o poema “À sua ilustrada amiga Doutora Maria Augusta 

Meira de Vasconcelos Freire”. 

 

1897     Morre, em 13 de junho, sua mãe. 

 

1900     Passa longas estadas em Salvador. 

 

1901   Publica o folhetim “Helena”, em A Bahia, entre junho e outubro de 1901. 

Publica ainda o conto Dulce e Alina; cenas do Recôncavo, em cinco 

capítulos, em A Bahia, de 5 a 15 de junho de 1901. 

 

1907     Falece seu marido, que foi enterrado na Igreja de Sant’ Anna, em Catu.  

 

1908   Publica Letícia; romance original, em que trata da decadência do engenho no 

Recôncavo baiano. 

 

1909     Escreve, em setembro , o soneto “A meu filho Pedro e sua esposa Anna, por 

ocasião da prematura morte de seu adorado filhinho Carlos”, mas não o 

publica, é para o consumo familiar. O soneto foi encontrado no arquivo da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

1910      Sai sua primeira participação em A Paladina: “Amor materno”, em setembro.  

 

1911      Participa da Imprensa Católica, em Salvador, com um grupo de mulheres.         

               Neste ano, publica em A Paladina os seguintes artigos: “O luxo”, em 

janeiro; “O feminismo”, em julho; “Saber ser pobre”, em setembro; “O ensino 

religioso”, em novembro; e “A propaganda do protestantismo”, em 

dezembro. Em março, saiu publicado o poema “A Caridade”. 
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               Escreve o “Soneto oferecido a Dr. Antônio Pacífico Pereira”, que somente 

será  publicado em 1952, na Revista da Academia de Letras da Bahia.  

1912    Publica em A Paladina os artigos: “O flirt”, em setembro e “O divórcio” em  

novembro. Publica nA VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, cuja 

editora era Amélia Rodrigues, o artigo “Natal” em dezembro. A revista 

nasceu de uma provável dissensão de A Paladina. Passa a participar com a 

publicação de artigos nas duas revistas. 

 

1913   Continua a publicar nA Paladina do Lar com nova editora, Maria Luísa de 

Sousa Alves. Lança em fevereiro o artigo “Jogos e divertimentos”.  

               Publica em A VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, os artigos: “O 

feminismo na Finlândia”, em janeiro; “O catecismo nas escolas”, em março; 

e, em outubro, “O athelier da Associação das Senhoras de Caridade”. 

 

1915   Após esse período fértil de publicações na imprensa, a autora irá reduzir sua 

participação, publicando anualmente. Escreve para A VOZ da Liga Católica 

das Senhoras Baianas, em novembro, o artigo “A caridade à infância”. 

               A produção da autora é recomendada por Frei Sinzig, em seu livro Através 

dos romances: guia para as consciências (1915-1923). 

 

1916    Publica nA VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas o artigo “Exaltação”, 

em  setembro.  

 

1917   Publica nA VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas “A questão feminina”, 

em abril. Este foi o último artigo da autora em que discorre sobre a condição 

feminina, filiando-se ao feminismo pelo seu viés católico, que consistia em 

propor a educação para as mulheres e a defesa da sua capacidade 

intelectual, além de seu papel na moralização da sociedade e na 

preparação dos filhos para a vida cidadã.  

 

1918   Publica “A paixão”, nA VOZ da Liga Católica das Senhoras Baianas, em 

março.    Esse é o último artigo publicado pela autora. Segundo ela comenta 

em suas memórias, ela deixa de escrever na revista quando a dificuldade 

com a visão se torna mais aguda.    
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1920    Começa a escrever, incentivada pela netas, as memórias, com a intenção de 

deixar um legado para seus filhos e netos. Provavelmente também entre as 

décadas de 10 e 20 já estivesse escrevendo seu único romance urbano que 

permanece inédito: “Suzana”.  

 

1921    Publica Abigail; romance baseado na Sagrada Escritura, no Diário da Bahia, 

entre dezembro de 1921 e janeiro de 1922.   

 

1923   Escreve os versos “Versos feitos, por vovó Anna Ribeiro de Goes Bitencourt, 

para ninar Gizela Berenguer, sua bisneta” e “Amor de bisavó, à minha neta 

Gizela Berenguer”. 

               Júlio Barbuda cita a autora em “Evolução das Letras na Bahia”; Aloísio de 

Carvalho Filho faz referências à autora em “A Bahia no romance brasileiro”, 

ambos os artigos foram publicados em julho no Diário Oficial do Estado da 

Bahia.  

 

1930     Morte da autora, aos 87 anos.  

              Afonso Costa, no seu livro Poetas de outro sexo registra a participação da 

autora em círculos literários junto a outras escritoras.  

 

1947     Seu neto Clemente Mariani Bittencourt, que foi criado por ela e pelo marido, 

ao qual devotavam muita afeição, conforme registra em suas memórias, 

escreve em 17 de agosto o texto “Notícia biográfica de Anna Ribeiro”.  

               Lygia Lemos Torres, no artigo “Mulher, criança e lar”, publicado no Diário 

de São Paulo, defende o modelo de produção ficcional de Anna Ribeiro, 

comentando que outras autoras deveriam se preocupar em enfatizar a 

educação das mulheres em sua produção.  

 

1949      Pedro Calmon registra a autora na História da Literatura Baiana.  

              Marieta Alves publica o livro Intelectuais e escritores baianos: breves 

biografias, em que cita Anna Ribeiro.   

  

1952     O acadêmico Augusto Alexandre Machado escreve o artigo “A vida de Ana 

Ribeiro de Goes Bitencourt”, publicado na Revista da Academia de Letras 
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da Bahia. Nele, são encontrados alguns dos poemas da autora, como “À 

sua primeira neta ao completar 14 anos dedicou os seguintes versos”. 

 

1981   Em um dos mais completos estudos realizados sobre a autora, Carlos 

Eduardo da Rocha lança na Revista do Conselho Estadual de Cultura, de 

janeiro, “Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, a primeira romancista baiana”, 

em que analisa suas obras e destaca sua relevância nas letras.   

 

1987     Wilson Lins destaca a importância da autora no texto “A prosa de ficção na 

Bahia”, publicado na Revista da Academia de Letras da Bahia, de janeiro.  

 

1989     Em “A intelectualidade baiana oitocentista”, Jayme de Sá Menezes resgata a 

importância da autora na literatura, publicado na Revista da Academia de 

Letras da Bahia, de novembro.  

 

1992  Saem, em dois volumes, organizado pela bisneta Maria Clara Mariani 

Bittencourt,  suas memórias,  intitulada Longos serões do campo. Inúmeros 

artigos e resenhas são publicados, estimulando a leitura dessas memórias, 

como: “Os longos serões do campo” de Ana Amélia Vieira Nascimento em A 

Tarde, de 19 de setembro; “Uma fonte literária para o estudo da história da 

educação” de Edivaldo M. Boaventura, em A Tarde, de 25 setembro; do 

mesmo autor sai publicado no suplemento A Tarde Cultural o artigo 

“Memórias do interior agrário”; Kátia de Queirós Mattoso publica no Cahiers 

du Bresil contemporain, o artigo “Une comtesse de Ségur: Anna Ribeiro”, 

em Paris, em setembro; e Mauro Trindade faz a resenha no mesmo mês 

para o Jornal do Brasil, intitulada “Raro tesouro da província”.  

 

1993   O livro de memórias continua a repercutir e o antropólogo Thales de Azevedo 

publica na Revista da Academia de Letras da Bahia o texto “Memórias de 

uma escritora”. 
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ANEXO A  
 

PRÓLOGO DE A FILHA DE JEFTÉ1 

Desde a primeira vez que lemos a Sagrada Escritura, impressionou-nos 

profundamente a submissão com que a filha de Jefté sujeitou-se a cumprir o voto 

imprudente de seu pai. 

Sabemos que sobre este ponto há diferentes opiniões dos interpretadores da 

Bíblia: uns pensam que a jovem israelita fora dedicada ao serviço do templo, e que 

o seu sacrifício consistiu em ser preterida do matrimônio e da maternidade, que era 

a qualidade mais apreciável da mulher hebréia, e que a dor de seu pai proveio de se 

ver assim privado de sucessão, por ser ela sua única filha. 

Nós, porém, seguimos a opinião dos que acreditam que ela foi realmente 

sacrificada. 

Os primeiros fundam-se talvez, em que os Hebreus não imolavam vítimas 

humanas, antes mostravam horror a tais sacrifícios; como aconteceu na ocasião de 

cercarem Mesa, rei Moabita, ao presenciarem o sacrifício que este fez de seu 

primogênito a seus ídolos (4o L. dos Reis, cap. 3o ). 

Mas também em que lugar da Bíblia se vê, que as donzelas consagradas ao 

serviço do templo, ou tabernáculo fossem privadas do matrimônio, como as vestais 

do paganismo? 

Portanto, em um ou outro caso, seria sempre um abuso. E poderemos 

estranhá-lo em uma época em que os Israelitas deixavam o culto do verdadeiro 

Deus, para entregaram-se ao dos ídolos em que eram usados sacrifícios humanos? 

..............................................................................................................................   

A leitura das tragédias de J. Racine, Esther e Athalia, despertou-nos a idéia da 

composição deste pequeno romance. 

Não tendo as mesmas vistas do poeta francês, a quem Mme. de Maintenon 

exprimia o desejo de que fossem essas tragédias representadas pelas donzelas de 

seu pio estabelecimento banindo-se d’aquelas o enredo amoroso, não podíamos dar 

a mesma direção à nossa modesta tentativa; até por que acreditamos ser o amor 

nobre e puro, a mais brilhante auréola para a fonte da mulher virtuosa e bela. 

                                                           
1 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. A filha de Jephte; romance tirado da Escritura Sagrada. Salvador: 
Tipografia À Rua da Alfândega, 1882. p. I a X 
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É o amor que lhe abre as portas aos puros e santos gozos de esposa e de 

mãe; e ainda que o sentimento inato do pejo venha enrubescer a face da donzela 

que ama, ela pode contudo erguer a cabeça diante de todo universo, por que 

ninguém lhe poderá lançar em rosto o sentimento que Deus plantou no coração dos 

dois primeiros seres, bafejados por seu sopro divino. 

Bem conhecemos a imensa distância que nos separa do grande poeta francês, 

que segundo disse Luiz de Racine em suas notas, teve o poder de tornar 

interessantes tragédias sem intriga e sem nenhum desses acontecimentos 

extraordinários inventados pelos poetas para lançar o maravilhoso sobre suas 

obras. 

Mas, porventura, o artista que não pode igualar Rafael, Miguel Ângelo e outros 

diletos de arte, deve arrojar para longe de si os pincéis, quebrar as palhetas, e não 

procurar ao menos, ainda que em pálida cópia, imitar os grandes modelos que nos 

assombram? 

O viajor que reconhece falecerem-lhe as forças para subir às grandes alturas 

onde se respira um ar puro e benéfico, não deve esforçar-se por chegar às 

pequenas eminências, fugindo dos lugares baixos e úmidos, onde se respiram os 

eflúvios deletérios e os miasmas insalubres dos pântanos? 

O esforço ou trabalho mal sucedido é mais louvável do que a completa inação. 

Talvez considerem o assunto pouco favorável a uma primeira tentativa; e na 

realidade assim o é. 

Dessa Antigüidade tão remota apenas possuímos, como documentos os livros 

sagrados, e se só com eles é bem difícil a qualquer escritor, mesmo de grandes 

habilitações, aventurar-se pelo romance histórico, o que não será essa tarefa para 

os que não têm os mesmos predicados, e como nós, ensaiam a pena pelo domínio 

da fantasia? 

Não procederíamos com mais acerto escolhendo um assunto na história 

Romana ou na dos Gregos, tão fértil em ações de heroísmo, ou na época da 

perseguição cristã, nessa luta tremenda entre o Evangelho e o paganismo, tão 

repleta de peripécias dramáticas e sublimes rasgos de abnegação? 

Nesses tempos de heróicas virtudes que tem inspirado tantas penas hábeis 

como as de Chateubriand, Quinton, a condessa Ida Harn-Harn, Vilefrance, o abade 
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Bayle e tantos outros, poderíamos deparar grandiosos assuntos, e ao mesmo tempo 

os dados indispensáveis para guiar os nossos passos inexperientes e incertos. 

Reconhecemos a veracidade dessas asserções, porém, ao escolhermos esse 

episódio da Sagrada Escritura, seguimos antes o impulso do coração do que as 

conveniências do escritor. 

Interessou-nos aquela jovem, que abafando o impulso da natureza, a timidez 

peculiar da mulher, encarou impávida o suplício e a morte. Se é exato que ela não 

se oferecera voluntariamente ao sacrifício, aceitou-o porém, com resignação e até 

com entusiasmo, supondo que com ele alcançava a salvação de seu pai e de seu 

povo. 

Ela não foi como o cordeiro arrastada ao altar do holocausto, mas sim como o 

herói que se volta voluntariamente à salvação da pátria, ou como o mártir que, com 

semblante radioso sofre as torturas e a morte, para fazer triunfar a religião do 

Crucificado. 

A generosidade da abnegação, a sublimidade do sacrifício, é que podem 

divinizar a mulher sobre a terra, só então é que lhe compete o epíteto de anjo que 

se tem tanto prodigalizado às pobres filhas de Eva. 

Quando ela sacrifica-se pelo ente a quem ama, pelo filho, esposo, ou pai, 

inspira simpatia e admiração; mas quando sacrifica-se pela felicidade de qualquer 

de seus semelhantes, quando, como a irmã de caridade, consagra sua existência ao 

bem-estar, ao alívio da humanidade que sofre, então essa admiração converte-se 

em adoração, e ela se torna um verdadeiro anjo na terra! 

E como julgamos que toda obra deste gênero deve ter um fim moral, 

procuramos nesta demonstrar dois princípios: primeiro que o assassinato é sempre 

punido neste mundo, e que o castigo muitas vezes não se limita ao assassino, 

alcança sua descendência; segundo, que a vingança considerada um grande 

pecado, segundo a nossa religião, torna-se um crime revoltante e horrível quando se 

estende além do ofensor, e clama ao céu e castigo para aquela que a pratica. 

Se o assunto estiver mal desenvolvido, pedimos a indulgência do público, para 

uma pobre mulher, a quem faleceram os meios de ilustrar-se, e cujos limitadíssimos 

conhecimentos são apenas devidos ao gosto pela leitura, na qual tem empregado as 

poucas horas vagas que restam à mãe de família.  
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ANEXO B  
 

MINUTA DA INTRODUÇÃO DE ABIGAIL2  

 

Não podendo porém elevar-me a essas cumeadas só atingidas pelas 

inteligências de escol, compraz ao meu espírito ensaiar de quando em vez, 

pequenos surtos, tentando erguer-se do campo raso às pequenas eminências para 

gozar de um horizonte menos acanhado, para respirar um ar mais puro. 

Nesta minha despretensiosa produção, como em outras saídas de minha 

humildade pena, encontrarão porém minhas jovens patrícias e minha neta a quem 

particularmente a dedico, idéias sãs embora arrebiques e lantejoulas de estilo. As 

vestes em que envolve, embora pobres, são de alvura impolutas, porque nunca as 

arrastou na lama das ruas, nem nas imundícies de lupanares. Entretanto, não se 

pode dizer o mesmo de muitas das produções dos grandes mestres. As ricas e 

purpúreas vestes que dão as suas idéias passando por lugares infectos, absorveram 

venenos capazes de matar muitas gerações. 

De sua pena de ouro vemos brotar depois de uma chuva de estrelas, golfadas 

de substâncias fétidas, nauseabundas, e repletos de tédio e asco, exclamamos: - 

Que pena! Que pena! 

Atravessando a vida em carros triunfais talvez jamais sintamos o aguilhão do 

remorso pungir-lhes a consciência. Suas idéias subversivas ameaçam a sociedade 

de uma completa dissolução moral. Ainda acredito que alguns espíritos superiores, 

refletidos e sensatos, porão um paradeiro a este estado de coisas. 

Apontar ao homem o caminho do dever, ensinar a trilhá-lo embora coberto de 

espinhos; insuflar-lhe o ânimo arrostar os perigos, não sucumbir a decepções; leva-

lo a fazer com desinteresse e perseverança todo o bem à humanidade, eis a 

verdadeira glória a que deve aspirar um coração bem formado. 

Esta deveria ser o desideratum dos grandes talentos, que assim poderiam 

reformar o mundo. 
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ANEXO C  
 

PRÓLOGO DE LETÍCIA3 

 

Não me dirijo aos homens repletos de conhecimentos científicos e literários. 

Sei que estes não dignar-se-ão folhear um livro de tão obscura autora. 

Falo a vós, minhas jovens patrícias, que dotadas de inteligência e gosto, não 

vos contentais com fúteis passatempos, e procurais na leitura amena uma agradável 

diversão ao espírito, colhendo ao mesmo tempo lições e preceitos que irão vigorar 

os princípios morais que já possuis, dados por uma boa e sólida educação 

doméstica. 

Não tenho pretensões a criar uma escola, o que seria incrível ousadia em vista 

da posição humilde que posso ocupar no mundo das letras. 

Também, intencionalmente, jamais me filiei à escola alguma, porque isso é 

contrário à minha índole e gosto. Sigo o impulso da imaginação guiada pelo 

sentimento. Procuro, todavia, em meus romances sustentar, em julgo próprio a 

formar o caráter da mulher e a fortalecê-lo para as lutas da existência, de sorte que 

ela jamais possa descer do pedestal da virtude de onde somente lhe é permitido 

exercer a sagrada missão de anjo do lar, como filha, irmã, esposa, mãe. 

Neste romance proponho-me a demonstrar quanto é imprudente a jovem que, 

seguindo apenas o impulso do seu coração, ou, o que é pior, os desvarios de uma 

imaginação exaltada, compromete o seu futuro ligando-se a um homem cujo caráter 

não lhe é plenamente conhecido ou ainda não está solidamente formado, 

desprezando os conselhos que a experiência e o bom senso podem ditar àquelas 

que a natureza e a sociedade lhe deram para velar sobre o seu porvir. 

Que depois de casadas não devem, arrastadas por uma imaginação juvenil e 

ardente, nutrir o sonho de encontrar no homem escolhido o tipo de perfeição, nunca 

realizado, sobre o nosso humilde planeta. O ideal da novel esposa deve ser procurar 

com o tino e perspicácia, com que Deus felizmente dotou a mulher, o caminho do 

                                                                                                                                                                                     
2
 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes.Minuta da introdução do romance Abigail e dedicatória à neta Stela M. 
B. Essa minuta foi encontrada em manuscrito, mas não chegou a fazer parte da introdução do romance 
publicado em 1921. Cf. Arquivo da autora. Biblioteca Clemente Mariani.  
3 BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Góes. Letícia; romance original. Salvador: Tipografia e Encadernação Reis, 
1908. p. V – VIII.  
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coração do esposo, e, depois de conquistá-lo com as armas dos carinhos e 

desvelos, aí reinar com o doce império do amor. 

Finalmente procuro provar que, se circunstâncias funestas, vierem romper os 

laços conjugais, a mulher prudente e que ama pode ainda reata-los, sem quebra de 

sua dignidade, guiada pelo coração, onde jamais se apagará a imagem do homem a 

quem primeiro amou, outorgando-lhe os tesouros de suas carícias virginais. 

Não sei se consegui meu intento, mas ouso presumir que, aquela de minhas 

leitoras que possuir enérgico e profundo sentir, compreendendo a sagrada missão 

redentora que Deus confiou ao sexo fraco para com o sexo forte, na leitura de meu 

livro, encontrará fatos, alguns dos quais verdadeiros, que poderão sugerir-lhe 

reflexões úteis á vida prática.  

 


