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DESEJOS  

 

Desejo a você... 

Fruto do mato 

Cheiro de jardim 

Namoro no portão 

Domingo sem chuva 

Segunda sem mau humor 

Sábado com seu amor 

Filme do Carlitos 

Chope com amigos 

Crônica de Rubem Braga 

Viver sem inimigos 

Filme antigo na TV 

Ter uma pessoa especial 

E que ela goste de você 

Música de Tom com letra de Chico 

Frango caipira em pensão do interior 

Ouvir uma palavra amável 

Ter uma surpresa agradável 

Ver a Banda passar 

Noite de lua cheia 

Rever uma velha amizade 

Ter fé em Deus 

Não ter que ouvir a palavra não 

Nem nunca, nem jamais e adeus. 

Rir como criança 

Ouvir canto de passarinho 

Sarar de resfriado 

Escrever um poema de Amor 

Que nunca será rasgado 

Formar um par ideal 

Tomar banho de cachoeira 

Pegar um bronzeado legal 
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Aprender uma nova canção 

Esperar alguém na estação 

Queijo com goiabada 

Pôr-do-Sol na roça 

Uma festa 

Um violão 

Uma seresta 

Recordar um amor antigo 

Ter um ombro sempre amigo 

Bater palmas de alegria 

Uma tarde amena 

Calçar um velho chinelo 

Sentar numa velha poltrona 

Tocar violão para alguém 

Ouvir a chuva no telhado 

Vinho branco 

Bolero de Ravel 

E muito carinho meu. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

O aporte deste estudo se dá no desejo e suas representações nas personagens femininas das 

obras de Júlia Lopes de Almeida, tanto em sua escritura quanto na revelação de seus desejos 

em meio ao contexto social e cultural do final do século XIX e início do século XX. A 

literatura registra sentimentos em forma de narrativas, transferindo, para futuras gerações, 

riquezas ficcionais. Assim, partindo do pressuposto de que a obra literária permite conhecer e 

avaliar o contexto sócio-histórico e cultural de uma sociedade, não se distanciando da 

personalidade da autora diante de seu contexto, a hipótese é de que as personagens femininas, 

nas obras de Júlia Lopes de Almeida, representam diferentes formas do desejo. Para tanto, na 

tentativa de elucidar, reiterar essa hipótese, o objetivo deste estudo é de analisar como e se 

acontece a representação do desejo nos gêneros literários selecionados, as possíveis 

similitudes e os distanciamentos, por meio das personagens femininas enquanto 

representações das mulheres da época colocadas em cena. Destaca-se a relevância de estudar 

a obra dessa autora, na medida em que o seu discurso suscitou múltiplas vozes femininas e 

suas personagens permanecem tão singulares quanto no momento de sua criação. Os desejos 

femininos que representou têm ressonância no século XX e, as representações desses 

provocam o imaginário, a ausência, a presença, a identidade das mulheres que buscam 

pontuar sua importância nas relações interpessoais, bem como parte integrante da sociedade 

em que vivem. Do elenco de obras da escritora foram selecionados quatro romances, um 

conto e uma peça teatral. Primeiramente, os romances A falência, de 1901; A intrusa, de 1908; 

Cruel Amor, de 1911; e O funil do Diabo, de 2015. Também, o conto intitulado Último 

capítulo, de 1916; e, por fim, a peça teatral chamada Quem não perdoa, de 1917. Nesta 

pesquisa, as personagens são avaliadas a partir do contexto, tendo como aporte teórico Zahidé 

L. Muzart, Peggy Sharpe, Michelle Perrot, Mary Del Priore, Friedrich Engels, entre outros. 

Para a teoria e análise da estrutura da narrativa literária, servem de base as classificações de 

macroanálise e microanálise de Massaud Moisés e Terry Eagleton. Fundamentos sobre o 

desejo e suas representações são retirados de historiadores e filósofos como Zygmunt 

Bauman, Roland Barthes, Georges Bataille, Gaston Bachelard, Adauto Novaes, Elisabeth 

Badinter, entre outros. O percurso metodológico que se buscou empreender inscreve esta 

pesquisa no âmbito da Literatura Comparada, visando analisar as obras da oitocentista Júlia 

Lopes de Almeida. Esta pesquisa é bibliográfica e qualitativa de descrição. A técnica 

metodológica utilizada nesta análise é a de conteúdo. 

 

 

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Século XIX. Mulher. Desejo. 
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ABSTRACT 

The contribution of this study is given in the desire and its representations in the female 

characters of the works of Júlia Lopes de Almeida, both in his writing and in the revelation of 

his desires in the midst of the social and cultural context of the late nineteenth and early 

twentieth century. Literature registers feelings in the form of narratives, transferring, for 

future generations, fictional riches. Thus, based on the assumption that the literary work 

allows to know and evaluate the socio-historical and cultural context of a society, not 

distancing itself from the personality of the author in front of its context, the hypothesis is that 

the female characters, in the works of Julia Lopes de Almeida, represent different forms of 

desire. In order to elucidate, to reiterate this hypothesis, the objective of this study is to 

analyze how and if the representation of desire happens in the literary genres selected, 

possible similarities and distances, through the female characters as representations of the 

women of the time placed on the scene. It is important to study the work of this author, 

inasmuch as her discourse aroused multiple female voices and her characters remain as 

singular as at the time of her creation. The feminine desires it represented resonate in the 

twentieth century and their representations provoke the imaginary, absence, presence and 

identity of women who seek to emphasize their importance in interpersonal relations as well 

as an integral part of the society in which they live. From the cast of the writer's works were 

selected four novels, a short story and a play. First, the novels A falência, 1901; A intrusa, 

1908; Cruel Amor, of 1911; e O funil do diabo, 2015. Also, the tale entitled O último capítulo, 

of 1916; and finally, the play called Quem não perdoa, in 1917. In this research, the 

characters are evaluated from the context, having as a theoretical contribution Zahidé L. 

Muzart, Peggy Sharpe, Michelle Perrot, Mary Del Priore, Friedrich Engels, among others. For 

the theory and analysis of the structure of literary narrative, the macroanalysis and 

microanalysis classifications of Massaud Moisés and Terry Eagleton are the basis. 

Foundations on desire and its representations are drawn from historians and philosophers such 

as Zygmunt Bauman, Roland Barthes, Georges Bataille, Gaston Bachelard, Adauto Novaes, 

Elisabeth Badinter, among others. The methodological course that was sought inscribes this 

research in the scope of Comparative Literature, aiming to analyze the works of the nineteenth 

- century Júlia Lopes de Almeida. This research is bibliographic and qualitative description. 

The methodological technique used in this analysis is content. 

 

 

Keywords: Brazilian Literature. XIX century. Woman. Desire. 
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RÉSUMÉ OU RESUMEN 

La contribution de cette étude est donnée dans le désir et ses représentations dans les 

personnages féminins des œuvres de Júlia Lopes de Almeida, à la fois dans son écriture et 

dans la révélation de ses désirs au milieu du contexte social et culturel de la fin du XIXe et du 

début du XXe siècle. La littérature enregistre les sentiments sous forme de récits, transférant 

pour les générations futures des richesses fictives. Ainsi, partant du principe que l’œuvre 

littéraire permet de connaître et d’évaluer le contexte socio-historique et culturel d’une 

société, sans s’éloigner de la personnalité de l’auteur face à son contexte, l’hypothèse est que 

les personnages féminins, dans les œuvres de Julia  Lopes de Almeida représentent différentes 

formes de désir. Afin d'élucider, pour réitérer cette hypothèse, l'objectif de cette étude est 

d'analyser comment et si la représentation du désir se produit dans les genres littéraires 

choisis, les similitudes et les distances possibles, à travers les personnages féminins en tant 

que représentations des femmes de l'époque. placé sur la scène. Il est important d’étudier le 

travail de cette auteure, dans la mesure où son discours a suscité de multiples voix féminines 

et que ses personnages restent aussi singuliers qu’au moment de sa création. Les désirs 

féminins qu’elle représente résonnent au XXe siècle et leurs représentations provoquent 

l’imaginaire, l’absence, la présence et l’identité des femmes qui cherchent à souligner leur 

importance dans les relations interpersonnelles et à faire partie intégrante de la société dans 

laquelle elles vivent. Quatre romans, une nouvelle et une pièce de théâtre ont été choisis parmi 

les auteurs. Premièrement, les romans A falência, 1901; A intrusa, 1908; Cruel Amor, 1911; et 

O funil do diabo, 2015. Aussi, le récit intitulé O último capítulo, de 1916; et enfin, la pièce 

intitulée Quem não perdoa, en 1917. Dans cette recherche, les personnages sont évalués à 

partir du contexte, ayant pour contribution théorique Zahidé L. Muzart, Peggy Sharpe, 

Michelle Perrot, Mary Del Priore, Friedrich Engels, parmi d'autres. Pour la théorie et l'analyse 

de la structure de la narration littéraire, les classifications de macroanalyse et de microanalyse 

de Massaud Moisés et Terry Eagleton constituent la base. Les fondations sur le désir et ses 

représentations sont tirées d'historiens et de philosophes tels que Zygmunt Bauman, Roland 

Barthes, Georges Bataille, Gaston Bachelard, Adauto Novaes, Elisabeth Badinter, entre 

autres. Le cours méthodologique recherché inscrit cette recherche dans le champ de la 

littérature comparée, dans le but d'analyser les travaux de Júlia Lopes de Almeida au XIXe 

siècle. Cette recherche est une description bibliographique et qualitative. La technique 

méthodologique utilisée dans cette analyse est le contenu. 

 

 

Mots-clés: Littérature Brésilienne. 19ème siècle. Femme. Le désir. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desejo e amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede 

lançada sobre a eternidade, o desejo é um estratagema para livrar-se 

da faina de tecer redes. Fiéis a sua natureza, o amor se empenharia em 

perpetuar o desejo, enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor.  

Zygmunt Bauman 

 

O estudo que apresento é o resultado de algumas provocações, inicialmente, da 

minha dissertação de Mestrado em Ciências da Linguagem. Nessa, desenvolvi pesquisa acerca 

da apreensão e da representação da persona/personagem de Anita Garibaldi. Ao estabelecer 

diálogo entre dados das biografias, da história oficial e das narrativas ficcionais sobre Anita 

Garibaldi, algumas inquietações sobre o desejo e suas representações ficaram latentes, 

provocando-me outras pesquisas. Anita foi singular em suas atitudes: livre e espontânea, 

entregou-se à paixão.  

Em sua totalidade, a persona/personagem Anita foi na contramão da história 

regrada das mulheres de sua época, sendo a precursora da imagem de coragem e de luta pela 

liberdade e pelo amor. Em muitas biografias, foi considerada “iludida e apaixonada por 

Giuseppe”, mas, analisando sua trajetória de vida e de fatos que a levaram a fugir com 

Garibaldi, é possível perceber que não foi obrigada a fazer nada do que tenha feito, 

simplesmente, ela tomou a decisão e partiu. Se teve impulsos de paixão, ou fora movida pela 

razão, possivelmente ficou em Anita o poder de decisão e não em Garibaldi.  

Outra provocação foi direcionada a partir de estudos junto ao Grupo de Estudo 

Identidade, Migrações e Representações, vinculado à linha de pesquisa Linguagem e Cultura, 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da Universidade do Sul de Santa 

Catarina – UNISUL. Durante os encontros, os textos de Júlia Lopes de Almeida instigaram-

me, principalmente, pela irreverência na transfiguração da realidade. A escritora, em suas 

linhas de prosa, representou seu tempo, a vida, os usos, os costumes e, fortemente, os 

sentimentos humanos.  

Dos estudos sobre Anita Garibaldi, tanto na narrativa da História Oficial quanto 

na ficcional, emergiam o desejo, a paixão e a transgressão. Esses sentimentos e ações 

pareciam encontrar na escritura, nos romances, nos contos e no teatro uma nova 

transfiguração na obra de Júlia Lopes de Almeida.  
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Na busca por pesquisas de sua fortuna crítica, constatei que ainda são poucos os 

estudos
1
 aprofundados sobre Júlia Lopes de Almeida, principalmente, se comparados aos 

autores contemporâneos à escritora, como Raul Pompeia
2
, Machado de Assis

3
, Olavo Bilac

4
, 

entre outros
5
. Verifiquei que há apenas nove (9) teses de doutoramento sobre suas obras, 

dentre elas: quatro tratam da memória e da escrita de Júlia Lopes nos romances A Viúva 

Simões e Ânsia Eterna; duas teses relacionam a escrita de Júlia com o feminismo; uma aborda 

o espaço ficcional nas obras de Júlia; outra, as crônicas publicadas no jornal O País, e a 

última sobre memória e imagem na escritura da autora. Nenhum estudo se debruçou, 

especificamente, sobre o desejo nas personagens femininas, tampouco, a existência de 

pesquisas que procuraram conjugar ou colocar em cena os três gêneros escritos pela autora.  

Neste sentido, foram as provocações ensejadas da minha dissertação de mestrado 

e a relevância da literatura de Júlia Lopes de Almeida que instigaram o traçar das linhas que 

compõem esta tese. Observo que os laços humanos, os desejos, a paixão, a traição, as ligações 

amorosas, as relações de prazer e de afeto, muitos sentimentos se perpetuam na inexplicável 

passagem do tempo chamada vida. A busca por satisfação positiva nos relacionamentos 

amorosos povoa a realidade e a ficção. A literatura, por vezes, procura representá-los.  

Outrora, não daria, caso não fossem as insistentes razões de domesticar sentimentos e 

postergá-los para outras gerações em forma de narrativas seculares, como romances, contos e 

peças teatrais. Para Júlia Lopes de Almeida, sua literatura era uma forma de extrapolar uma 

realidade engessada, patriarcal e pouco evoluída da sua época. Peggy Sharpe (2004) destaca 

que,  

 

Graças à arqueologia da crítica sobre a obra de Júlia Lopes de Almeida de há um 

século, podemos classificá-la como uma voz de ruptura na história da literatura 

brasileira, voz que ousou transgredir e discutir as limitações dos marginalizados e 
suas representações no imaginário social da última metade do século XIX e início do 

século XX. Com uma releitura das múltiplas vozes femininas de sua obra, podemos 

concretizar uma investigação mais aprofundada da mulher como sujeito do seu 

próprio percurso e analisar com mais especificidade o que tem sido denominado pela 

história como “feminino”. 

 

                                                
1No site da Capes, apenas 24 estudos foram feitos sobre ela e suas obras, sendo restritas as análises dos 

romances: A viúva Simões, A falência, A Silveirinha, Memórias de Marta e a Família Medeiros. Enquadra-se 

sua ânsia e vida como forma de análises, bem como sua presença na produção de contos e crônicas em jornais e 

periódicos. Do total de publicações, quinze em dissertações de Mestrado e nove em teses de Doutorado. 
2 Sobre Raul Pompeia, no mesmo site, aparecem cerca de 744.542 dissertações e 248.975 teses, entre os anos de 

1987 a 2017. 
3 Também no mesmo site, sobre Machado de Assis, aparecem cerca de 4.136 dissertações e 2.197 teses, entre os 

anos de 1987 a 2017. 
4
 Para Olavo Bilac, aparecem cerca de 1.568 dissertações e 654 teses, entre os anos de 1987 a 2017. 

5 Ainda poderiam ser mencionados os autores Aluísio de Azevedo, com 744559 dissertações e 248793 teses e 

Lima Barreto, com 71224 dissertações e 28417 teses, entre os anos de 1987 a 2017. 
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No caso de suas obras, como aconteceria essa representação? Como o desejo 

apareceria representado? Haveria distanciamento na representação do desejo nas personagens 

femininas entre o romance, o conto e o teatro? Partindo do pressuposto de que a obra literária 

permite conhecer e avaliar o contexto sócio histórico e cultural de uma sociedade, não se 

distanciando da personalidade da autora diante de seu contexto, minha hipótese seria de que 

as personagens femininas nas obras de Júlia Lopes de Almeida poderiam colocar em cena 

diferentes formas de representar o desejo. 

Para tanto, na tentativa de elucidar essa hipótese, o objetivo deste estudo é de 

analisar se e como acontece a representação do desejo, nos gêneros literários, as possíveis 

similitudes e os distanciamentos, por meio das personagens femininas, como representações 

das mulheres da época colocadas em cena. Assim, minha tese é de que as personagens 

femininas de Júlia Lopes de Almeida podem representar, por meio do desejo e suas 

representações, os desejos das mulheres do final do século XIX e início do século XX. 

Destaco a relevância de estudar a obra de uma autora, na medida em que o seu 

discurso suscitou múltiplas vozes femininas e suas personagens permanecem tão singulares 

quanto no momento de sua criação. Os desejos femininos que representou têm ressonância no 

século XX e as representações desses provocam o imaginário, a ausência, a presença, a 

identidade das mulheres que buscam pontuar sua importância nas relações interpessoais e 

como parte integrante da sociedade em que vivem. 

Do universo de obras da escritora, selecionei quatro romances, um conto e uma 

peça teatral. Primeiramente, A falência (1901), A intrusa (1908), Cruel amor (1911) e O funil 

do Diabo (2015
6
) são os romances, sendo os três primeiros escritos no final do século XIX e o 

último no início do século XX, sublinhando que este foi o último livro da autora. Outra obra 

foi o conto intitulado Último capítulo, de 1916 e, por fim, a peça teatral chamada Quem não 

perdoa, de 1917.  

O critério de seleção se deu a partir do momento em que, dentre as obras lidas, as 

escolhidas chamaram atenção pelos assuntos tratados, a maneira como foram narrados e a 

importância e o destaque social que obtiveram em relação à época em que foram escritas
7
. A 

desenvoltura e o estilo da autora já se mostraram significativos à hipótese proposta nesta tese, 

dando o escopo necessário para emoldurar a importância do desejo nas obras da ficcionista. 

                                                
6 A obra Funil do Diabo não aparece com data definida de sua primeira publicação. Essa obra foi uma 

descoberta de Zahidé L. Muzart. Registramos nesta pesquisa a data de publicação. 
7 Em anexo, estão as notícias da época (entre os anos de 1895 a 1925) sobre os livros e a autora Júlia Lopes de 

Almeida, sua representatividade na literatura brasileira e portuguesa. 
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Cabe ressaltar que, dentre os gêneros textuais escolhidos, o conto tem sua 

importância por ser o primeiro gênero a ser publicado pela autora em coletânea para crianças 

– Contos infantis, de 1886; e, para adultos, como Traços e Iluminuras (1887) e Ânsia eterna 

(1903), o primeiro deu origem ao romance A Falência, de 1911. A peça teatral Quem não 

perdoa se destaca por ter participado da inauguração da primeira temporada oficial do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, em 1917. Além dessas considerações, a presença intensa do 

desejo e suas representações projetam resultados inusitados, no sentido de causar 

estranhamento pelas atitudes, escolhas e coragem das mulheres que se distanciam do esperado 

das instituições sociais do período em exame. 

Outra obra fundamental nessa triagem é o romance O funil do diabo. Zahidé L. 

Muzart colocou na estante da Literatura Brasileira uma preciosidade singular, pois ela a 

“encontrou” em meio às explorações literárias que fazia sobre Júlia Lopes de Almeida. 

Soube-se que é obra inédita pela carta que Júlia Lopes de Almeida escreveu ao seu ilustre 

amigo Jean Duriau
8
, em Paris. A autora confessa que, primeiramente, a fez para ser encenada 

e publicada em Buenos Aires, com a colaboração de Maurice Daunay, mas a parceria não deu 

certo e, anos depois, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, pediu um original. Também não 

obteve publicação e, até então, ficou como um texto desconhecido pelo público. 

Saliento que analisar o contexto representado é também refletir sobre seu tempo e 

as linhas que se ensejam para o nosso tempo. Nesta pesquisa, as personagens são avaliadas a 

partir do contexto, interpretando a interação com o mundo em que viveram; suas angústias e 

insatisfações, seus amores e desamores.  Dentro do universo feminino, procuro encontrar 

similitudes e distanciamentos em relação à busca de prazer e satisfação em uma relação 

amorosa, para provar que Júlia Lopes de Almeida foi precursora de uma ficção pré-

modernista, com uma linguagem simples, pelo fato de ser objetiva e clara, dentro de uma 

proposta inovadora para alcançar o público que buscava liberdade de expressão e desejos a 

serem saciados. 

A identidade da personagem feminina na época a ser estudada reflete a 

necessidade do individualismo e ao mesmo tempo da cumplicidade perante as intervenções 

que a sociedade promove. Não pretendo comparar com adjetivos as personalidades evidentes, 

mas traçar um perfil e um diálogo das obras em análise, verificando se os desejos de 

“personagens femininas” não ficaram em divagações como outrora em romances 

                                                
8 Em anexo, fotografias da carta original enviada para Jean Duriau. 
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oitocentistas, mas que podem desenvolver a tríade desejo-paixão-traição, a vivência de seus 

desejos e de suas paixões, independente de quais sejam elas. 

Júlia Lopes de Almeida vai além do arquétipo da mulher do século XIX, podendo 

quebrar paradigmas, como a fidelidade, a pouca ambição de desejos, ou daqueles reservados  

ao ambiente privado, a realização pessoal e profissional, entre outros. Também, pelo seu 

“tom” provocativo e ao mesmo tempo prestigioso, assumiu uma postura digna em uma 

sociedade que proibia o acesso da mulher ao trabalho, em círculos intelectuais e, 

principalmente, no meio político.  

Pelas personagens femininas, analiso a escrita de Júlia Lopes de Almeida, 

partindo do fio condutor que é o desejo, sublinhando que o desejante (aquele que deseja) e o 

desejado (o que o desejante quer) fazem parte desse universo. A tríade desejo-paixão-traição 

pode aparecer como ressonância do próprio desejo e suas mutações, ou seja, a similitude com 

a realidade descrita e narrada nas obras da autora parece inspiração em fatos, quase 

impossível para o contexto social do final do século XIX e início do século XX, escritos e, 

principalmente, expostos por uma mulher. As ações das protagonistas enunciam provocações 

que repercutem no futuro e que, possivelmente, foram imaginadas pela ficcionista para 

afirmar e ratificar o papel da mulher, não somente no espaço privado, mas em uma sociedade 

mais igualitária. 

Para construir as análises desta tese, buscou-se a teoria da Literatura Comparada 

uma vez que, de acordo com Carvalhal (2006), o resgate de um texto em outro texto expõe a 

multiplicidade de interpretações, possibilita a análise sob pontos de vista diferentes, 

destruindo velhas teorias e construindo novas, questionando as razões que levam autores a 

reescrever, copiar, relançar em outros tempos. 

A Literatura Comparada prevê discursos entrelaçados e, no caso de Júlia Lopes de 

Almeida, as narrativas permitem verificar equivalências entre situações literárias que possuem 

valores iguais, bem como propiciam conferir diferenças entre enredos, gêneros e contextos na 

relação com o desejo e suas faces. Vista por esse ângulo, a Literatura Comparada pode ser 

concebida como uma prática intelectual que coloca ao lado da ficção outros elementos 

produzidos culturalmente, resultando em um diálogo de interação com as obras literárias, as 

quais podem ser relacionadas aos elementos que compõem a vida social dos períodos 

mencionados na relação com o desejo e suas variações. 

A pesquisa é qualitativa de descrição. Qualitativa porque se aprofunda nos estudos 

do objetivo abordado, além disso, há uma ligação entre o sujeito e a realidade que não se 

interpreta com números, mas com um processo indutivo e descritivo dos significados. E a 
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técnica metodológica utilizada nesta análise é a de conteúdo. De acordo com Rauen (2015), a 

análise de conteúdo se dá quando o pesquisador está diante de dados oriundos de várias 

espécies de documentação. Pode ser considerado um conjunto de vias possíveis para revelar o 

sentido do conteúdo. Por utilizar de diferentes fontes e confrontar a análise extraída de cada 

uma delas, o presente estudo utiliza esta técnica de pesquisa. Aqui também estão presentes a 

organização dos dados e o estudo em profundidade dos conteúdos recolhidos. 

A análise de conteúdo aborda o tema desejo e suas representações, tendo a 

possibilidade de percorrer, em algumas tramas, a tríade desejo-paixão-traição. Quatro obras 

da análise são romances e, segundo Moisés (1977, p. 155), “o romance é uma visão 

macroscópica do Universo, em que o escritor procura abarcar o máximo captável por sua 

intuição”. Para tanto, os procedimentos terão como pressupostos a microanálise e a 

macroanálise. Será utilizada essa técnica para as análises do conto e da peça teatral, 

considerando, evidentemente, as características inerentes de cada gênero textual. 

A macroestrutura objetiva o “todo”, uma visão totalizante que, envolvendo os 

elementos da microestrutura compõe o corpo da narrativa, bem como o contexto.  Elas não 

podem ser vistas, mas apenas supostas ou imaginadas. Observa-se que o conjunto de 

significados expostos pela macroanálise irá constituir a base para microanálise e vice-versa.  

A análise macroscópica, ou macroanálise, volta-se para a interpretação das 

macroestruturas, ou seja, o texto em sua totalidade. A análise microscópica, ou microanálise, 

visa ao exame das microestruturas que, de acordo com Moisés (1977) envolve elementos do 

texto como personagens, tempo, lugar, ação, narrador, se o texto é descritivo, narrativo ou 

dissertativo. 

Além de Massaud Moisés, outros autores constituem o arcabouço teórico desta 

tese, dentre eles: Terry Eagleton, Nicolau Cevcenko e Antônio Cândido, com Teoria Literária; 

Friedrich Engels, Philippe Ariès, Georges Duby, com a história e registros da vida privada, da 

sociedade dos séculos XIX e XX; Michelle Perrot, Elizabeth Abbot, Mary Del Priore, 

Elisabeth Batinder, com a história das mulheres; Gaston Bachelard e Zygmunt Bauman, 

contribuindo com a Filosofia; Zahidé L. Muzart, Peggy Sharpe, Margarida de Lopes de 

Almeida, com estudos e biografia de Júlia Lopes de Almeida; Adauto Novaes, Marilena 

Chauí, Ostrower, Roland Barthes, George Battaile, com definições de desejo, paixão, traição; 

entre outros que aparecem ao longo da pesquisa e, tanto quanto os citados acima são 

fundamentais. Nessa perspectiva, as teorias contribuem para o desenvolvimento desta tese, 

pois fundamentam a visão do desejo incomum na relação com o modelo de mulher 

determinado à época de Júlia Lopes de Almeida.  
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Partindo dessas considerações, este estudo apresenta, no primeiro capítulo a 

Introdução, contemplando as considerações iniciais e algumas reflexões que definem a 

pesquisa. No segundo capítulo, estão o percurso metodológico, as estratégias utilizadas para 

alinhar as reflexões da minha tese e autores que sustentam e harmonizam com suas teorias 

esta pesquisa. A literatura comparada e a técnica de conteúdo proporcionaram um norte para o 

recolhimento de dados, organização e produção do material. As teorias da microanálise e da 

macroanálise, segundo Moisés (2006), ajudaram a tecer o diálogo do enredo e as teorias sobre 

o desejo e suas representações. 

O terceiro capítulo desenvolve as reflexões teóricas com os seguintes tópicos: 

Linguagem, Teoria Literária, Gêneros Textuais, Identidade, a Mulher e o Contexto Histórico 

do século XIX e, por fim, o Desejo e suas representações. Imprimem-se algumas definições 

desse sentimento, mais especificamente em relação aos movimentos das personagens 

femininas no decorrer de cada narrativa, desde seu contexto histórico, relacionamentos 

íntimos e públicos até o desfecho da obra. Dentre os autores, algumas reflexões sobre o desejo 

são apreendidas a partir de Novaes (1990), que afirma que desejamos ser desejados, podendo 

ser uma máxima dos apaixonados, dos aflitos, dos solitários, dos casados, enfim, 

independente da nomenclatura dada pelos dicionários, o homem é inclinado a ter desejo do 

desejo do outro.  

O quarto capítulo apresenta aspectos da biografia de Júlia Lopes de Almeida.  

Sobre a autora merece ser destacado, inicialmente, que em sua infância foi criada em uma 

família de pessoas cultas e bem sucedidas, relacionada com intelectuais do Rio de Janeiro do 

século XIX. Casada com Filinto de Almeida, de origem portuguesa, poeta e jornalista, pôde 

manter sua produção nos jornais da época, realidade quase impossível para os padrões da 

sociedade daquele tempo. Seu estilo teve influência, de acordo com Cláudio Lopes de 

Almeida
9
 do realismo e naturalismo francês, principalmente, pelos contos de Guy de 

Maupassant e romances de Émile Zola. Essas leituras feitas ao longo da vida a inspiraram ser 

uma escritora respeitada e renomada no Brasil, em Portugal e na França. Teve participação na 

elaboração da fundação da Academia Brasileira de Letras, juntamente com Olavo Bilac, 

Machado de Assis entre outros nomes importantes da Literatura Brasileira, mas seu marido 

assumiu a cadeira número 3, já que, de acordo com o Estatuto, mulheres não eram permitidas. 

                                                
9 Durante a escritura desta tese, entrevistamos o neto de Júlia Lopes de Almeida, Cláudio Lopes de Almeida, 

filho de Albano Lopes de Almeida e Nadine Lopes de Almeida. Fernanda Lopes de Almeida é sua irmã, 

autora do livro A fada que tinha ideias. Sua família é composta por cinco filhos (dois falecidos), nove netos e 

dois bisnetos. Grande admirador de seus avós, ele é responsável pelo acervo e pelas preciosidades de Júlia 

Lopes de Almeida. Atualmente, mora em Santa Teresa, ao lado da casa de sua tia Margarida Lopes de 

Almeida e próximo a mansão dos Almeida, na rua Joaquim Murtinho, Rio de Janeiro. 
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Há controvérsias diante dessa informação. Laudelino Freire
10

, em uma de suas 

notas para a Revista de Língua Portuguesa (1930), afirma que o Estatuto da Academia 

Brasileira, de maneira alguma, copiou o Estatuto da Academia Francesa, até porque, o art. 2° 

é redigido desta forma: “Só podem ser membros effectivos da Academia os brasileiros que 

tenham, em qualquer dos gêneros de literatura, publicado obras de reconhecido mérito ou fora 

desses gêneros, livro de valor literário”. (FREIRE, 1930, p. 217). Então, afirma ele, que 

brasileiros pode se referir a todos os que nascem no Brasil, independente de seu gênero 

sexual. Às conclusões que os acadêmicos obedeciam eram de forma errônea e preconceituosa. 

As opiniões permeavam o medo de repreendê-las caso fosse necessário e a desconfiança de 

seu sucesso superar aos dos seus colegas homens. 

Júlia Lopes de Almeida é dona de uma vasta e variada criação literária, que inclui 

romances, contos, teatro, crônicas, obras didáticas e literatura infantil. Sua estreia como 

romancista foi em 1888, com a publicação do romance Memórias de Marta, em folhetim, na 

Tribuna Liberal (RJ), de 1888 a 1889 (em livro, 1889). Em seguida, seu grande sucesso A 

família Medeiros (1892; em folhetim, de outubro a dezembro de 1891), depois A viúva Simões 

(1897; em folhetim, 1895), A falência (1901), A intrusa (1908; em folhetim, 1905), Cruel 

amor (1911; em folhetim, 1908), Correio da roça (1913; em folhetim, 1909 a 1911), A 

Silveirinha (1914; em folhetim, 1913), Pássaro tonto (edição póstuma, 1934) e O funil do 

diabo (2015). Em comunhão com seu marido, Filinto de Almeida, escreveu A casa verde, no 

qual um escrevia uma página e o outro, a seguinte, assim até findar a obra
11

. Esta obra foi 

publicada em folhetim, no Jornal do Commercio (RJ), de 1898 a 1899; em livro em 1932. O 

livro Contos infantis (1886) escreveu com sua irmã, Adelina Lopes Vieira e foi destinado ao 

uso nas escolas primárias.  

Dando sequência, o quinto capítulo é composto pelos resumos das obras, 

atentando neles um breve panorama do enredo, tanto para auxiliar na compreensão dos fatos 

desencadeados nas ações das personagens quanto para ilustrar a imaginação do leitor em 

relação à ambientação e a época da ação.  

Em seguida, no mesmo capítulo, começam as análises das obras. Contemplando 

uma perspectiva macro e microanalítica, a opção foi deixá-las separadas por conta das 

singularidades, detalhes e riqueza narrativa que cada uma tem como registro e estilo de Júlia 

Lopes de Almeida. Sublinho que esse processo é realizado em personagens femininas que 

                                                
10 Documentos cedidos pela Academia Brasileira de Letras e fotografados pela pesquisadora. 
11 Informação de acordo com o depoimento de Cláudio Lopes de Almeida, em entrevista feita pela pesquisadora, 

em outubro de 2018. 
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viveram no século XIX/XX e que há a possibilidade de o desejo desencadear mudanças 

significativas nas tomadas de decisão e, muito particular, evidenciar prováveis “desejos” que 

a autora transcreveu nos interditos dos discursos das relações amorosas. A situação de 

desejante e desejada pode aparecer em algumas análises, o que não descaracteriza o objetivo 

do estudo. 

Enfatizo que são três os gêneros escolhidos para esta pesquisa e que, desses, o 

mesmo objeto, no caso o desejo, permeará as representações das protagonistas escolhidas. 

Destarte, a tríade desejo-paixão-traição também aparecerá neste estudo, já que, 

aparentemente, são inseparáveis nas tramas da autora. A data que aparece na transcrição de 

cada obra se refere ao ano da primeira publicação, no entanto, para análise, as leituras foram 

feitas em publicações mais recentes; exceto a peça teatral e o conto, já que os originais estão 

disponíveis em site oficial. 

Por fim, no sexto capítulo estão as interpretações e últimas reflexões acerca da 

pesquisa realizada, observações e conclusões que foram produzidas durante a pesquisa e a 

bibliografia utilizada. É fato que não se finda um objeto de estudo num primeiro momento, 

pelo contrário, abrem-se oportunidades para discussão e aperfeiçoamento. Ler e buscar 

interpretar as ações de uma sociedade que produziu conhecimentos, destruiu outros, enfim, 

fez história, é uma responsabilidade que não contempla somente uma tese, mas leva a 

compreender que os atos e os fatos não se julgam em uma só época, e que servem para 

elucidar futuras decisões na verossimilhança da vida. 

Mulher e Desejo pareciam crescer durante os estudos, porque, aparentemente, 

estão no imaginário do ser, seja no século XIX ou no século XX, já que essa relação produz 

curiosidades e questionamentos. Contemplar o desejo e suas representações nas personagens 

femininas das obras de Júlia Lopes de Almeida se tornou um desafio, porque a autora pode ter 

deixado pistas para seus leitores de como conquistar poder e emancipação feminina, por meio 

do desejo.   
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

O percurso metodológico empreendido inscreve esta pesquisa no âmbito da 

Literatura Comparada, visando analisar quais são as possíveis similitudes e distanciamentos 

que cercam a vivência de cada personagem feminina em relação ao desejo e suas 

representações, nos romances, conto e peça teatral do século XIX, da oitocentista Júlia Lopes 

de Almeida. 

Ao escolher as seis obras, as similitudes e os distanciamentos vão tomando forma 

a partir da leitura e objetivos traçados na pretendida análise. Tânia Carvalhal (2006) afirma 

que literatura comparada não se resume apenas em comparação, pois é um procedimento 

mental, faz parte do pensamento humano e da cultura em que está inserido. Dependendo da 

análise, pode favorecer a generalização ou a diferenciação. Algumas comparações buscam 

contrastes: 

 

As perguntas podem se multiplicar: elas nascem da relação estabelecida e são 

justamente essas indagações que podem ampliar o binarismo a que tendiam os 

habituais paralelos nos estudos de fontes e influências. Elas são como um tertius, um 

novo campo mais amplo de interesses as análises que se restringiam ao confronto de 
dois elementos. (CARVALHAL, 2006, p. 52). 

 

Nesta pesquisa a comparação é um recurso preferencial, pois é analítico e 

interpretativo, fundamental para as análises, tornando-se um método usado como um meio e 

não um fim. Em relação aos estudos das obras de Júlia Lopes de Almeida, é possível, 

concordar com Carvalhal, quando afirma que o contraste, em substituição à analogia, valida a 

identidade nacional, pois é a diferença que permite a inserção no universal.  

Para cumprir os objetivos propostos nesta pesquisa, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica e qualitativa de descrição. Segundo Rauen (2015), a classificação da pesquisa 

pode ser bibliográfica e empírica. Elas podem ser de abordagem quantitativa: de descrição, de 

associação entre variáveis, de causalidade pós-factual entre variáveis e de causalidade pré-

factual entre variáveis. A abordagem qualitativa pode ser de descrição e de intervenção.  

A pesquisa bibliográfica surge para dar fundamento ao problema.  Para Rauen 

(2015, p. 169),  

 

Por pesquisa bibliográfica define-se o levantamento, a leitura, o fichamento, a 

análise e a interpretação de informações manuscritas, impressas ou digitalizadas, 

obteníveis de livros, periódicos e demais artefatos culturais, físicos ou eletrônicos, 
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passíveis de formarem bibliografia sobre um determinado assunto e de serem 

depositados em uma biblioteca real ou virtual para fins de consulta. 

 

Entre as diversas modalidades de pesquisa, determina-se que o modo mais 

indicado para aplicar no presente estudo é o de pesquisa qualitativa de descrição. Qualitativa 

porque se atém ao estudo aprofundado das virtudes e características particulares da questão 

abordada. “Numa pesquisa de caráter qualitativo, há um vínculo dinâmico entre sujeitos e 

realidade que não se traduz em números ou estatísticas, mas a partir da interpretação, 

atribuição processual e indutiva descritiva de significados”. (RAUEN, 2015, p. 531).  

Para o mesmo autor, a pesquisa qualitativa não admite que números sejam 

analisados e tomados como verdade absoluta, pois existem os valores e a crença de que, por 

mais que sejam estudados, não podem ser quantificados. Afirma, também, que há múltiplas 

construções da realidade e a credibilidade é o teste para a realidade. Outro ponto levantado 

por Rauen (2015) quanto à pesquisa qualitativa descritiva é que essa forma de pesquisa se 

esforça para entender acontecimentos únicos dentro de um contexto e de suas reações com o 

meio, objetivando uma descrição aprofundada dos processos analisados. 

Uma pesquisa qualitativa também é considerada descritiva. Nesse tipo de 

pesquisa, o pesquisador não interfere nos dados recolhidos, isso significa que os dados 

relacionados à pesquisa são levantados e apresentados, entretanto, não são manipulados pelo 

autor. 

Sendo este um estudo de caso, torna-se necessário explicá-lo. Rauen (2015) define 

por estudo de caso uma análise profunda e exaustiva de um ou de poucos objetos, de modo a 

permitir o seu amplo e detalhado conhecimento. O autor também afirma que estudar algo pelo 

seu valor intrínseco implica valorizá-lo em sua unicidade e não como suporte para a 

generalização indutiva. 

Desse modo, um estudo de caso possui três fases: “a fase exploratória, a fase de 

coleta de dados e a fase de análise e interpretação sistemática dos achados com elaboração do 

relatório.” (RAUEN, 2015, p. 562). Além de definir o universo da pesquisa, o estudo de caso 

apresenta outras vantagens, como o estímulo a novas descobertas, que abre a possibilidade de 

o pesquisador se deparar com fatos interessantes que não haviam sido previstos no plano 

inicial. (GIL, 1991, p. 59). 

Um caminho para a análise das obras bastante reconhecido e aceito pela 

comunidade científica é a análise de conteúdo. Bardin (2010) explica que este é um conjunto 

de técnicas de análise que tem por objetivo permitir inferências de variáveis na condição de 

produção ou recepção das mensagens obtidas por processos sistemáticos. 
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A autora orienta organizar a análise em torno de três polos cronológicos: 1) pré-

análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise, como diz o próprio nome, é uma fase anterior à análise direta do conteúdo. É 

basicamente uma fase de organização, de sistematização de ideias, o que torna possível o 

desenvolvimento das operações sucessivas no processo de análise. Conforme Bardin (2010), 

esta fase geralmente tem três missões: a) a definição dos documentos que serão submetidos à 

análise; b) a formulação de hipótese e dos objetivos; c) a elaboração de indicadores que 

sirvam de fundamento à interpretação final. São três procedimentos absolutamente vinculados 

entre si, mas sem necessariamente obedecerem a uma sucessão cronológica.  

A escolha do conteúdo a ser analisado pode depender do objetivo da pesquisa ou o 

conteúdo que se tem à disposição pode determinar esse objetivo. Do mesmo modo, a 

formulação de hipóteses pode ser anterior à instituição de determinados indicadores ou surgir 

a partir de certas evidências e índices observados ao longo do processo da pesquisa. 

Neste trabalho é possível afirmar que, se tendo previamente definido o corpus a 

partir de um objetivo de pesquisa, a fase de pré-análise já esteve imbricada na etapa de 

elaboração do marco teórico. Isto porque, desde o princípio, já houve a indicação de caminhos 

possíveis à questão norteadora da tese, hipóteses que serviram para direcionar a fase de 

leituras exploratórias e, a partir delas, o aprofundamento dos principais conceitos da pesquisa. 

Bardin (2010, p. 122) chama de leitura flutuante o contato inicial com os documentos que se 

pretende analisar. É o momento em que o pesquisador deixa-se “invadir por impressões e 

orientações. (...) Pouco a pouco, a leitura vai-se tornando mais precisa, em função das 

hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível 

aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos”. 

Reconhece-se a diferença entre a leitura dos documentos analisados, neste caso as 

obras de Júlia Lopes de Almeida, e a anterior e concomitante ao processo de elaboração do 

marco teórico. Contudo, observa-se que os indicadores oriundos das leituras exploratórias 

foram imprescindíveis tanto para determinar o tema, as quais neste processo vieram 

cronologicamente antes da elaboração do marco teórico, quanto para possibilitar a emersão de 

aspectos úteis e relevantes à análise temática, como se verá adiante. 

Bardin (2010) também diz que a escolha dos documentos a serem analisados faz 

parte da etapa de pré-análise, sendo que o universo documental pode surgir a priori ou a partir 

de um objetivo determinado. Neste caso, tendo-se em vista o objetivo da tese, já foi 

determinado, conforme já se explicitou, e dele as obras a serem analisadas. 
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Integra ainda esta etapa a formulação das hipóteses e objetivos. Julga-se relevante 

a devida diferenciação feita por Bardin (2010, p. 124), 

 

Uma hipótese é uma afirmação provisória que nos propomos verificar (confirmar ou 

infirmar), recorrendo aos procedimentos de análise. Trata-se de uma suposição cuja 

origem é a intuição e que permanece em suspenso enquanto não for submetida à 

prova de dados seguros. O objetivo é a finalidade geral a que nos propomos (ou que 

é fornecida por uma instância exterior), o quadro teórico e/ou pragmático, no qual os 

resultados são obtidos e analisados. 

 

Faz-se questão de expor essa caracterização para deixar claro que mais do que 

hipóteses, o que se apresentou na introdução deste trabalho foram direções possíveis para a 

resposta à questão central da tese. Além disso, Bardin (2010, p. 124) esclarece que para se 

proceder à análise, nem mesmo são impreteríveis as hipóteses. “Algumas análises efetuam-se 

‘às cegas’ e sem ideias pré-concebidas. Uma ou várias técnicas são adequadas a priori, para 

fazer ‘falar’ o material, utilizando-se sistematicamente”. 

Para concluir a etapa de pré-análise, Bardin (2010) sugere a preparação do 

material, que nada mais é do que a organização do conteúdo, a edição, de modo a torná-lo 

plenamente acessível à fase seguinte de exploração. 

A análise de conteúdo pode ocorrer de forma quantitativa, qualitativa ou em um 

processo articulado entre essas duas abordagens. Bardin (2010) afirma que a abordagem 

qualitativa corresponde a um procedimento mais intuitivo, cuja virtude reside, sobretudo, em 

uma possibilidade maior de atenção a determinadas nuances e particularidades do conteúdo 

que, mesmo diante de uma baixa frequência, podem revelar aspectos decisivos na 

interpretação dos dados, que é o caso desta pesquisa. 

Destarte, quatro romances foram escolhidos para iniciar as análises: A falência, A 

intrusa, Cruel amor e O funil do diabo. O primeiro passo para a análise literária do romance 

começou pela microanálise que, de acordo com Moisés (1977, p. 86), “tem por escopo sondar 

o texto palavra a palavra, expressão a expressão, minúcia a minúcia...”. Também afirma “que 

as microestruturas seriam a parte que se “vê”, que “aparece” das macroestruturas, numa 

relação que condiciona algumas das características da macroanálise.”. 

Já a macroanálise, segundo o mesmo autor, “identifica-se antes de tudo por sua 

verticalidade, pois anela investigar a esfera dos conceitos, sentimentos e emoções que subjaz 

ao plano das microestruturas.” (MOISÉS, 1977, p. 87). A visão total do enredo auxilia na 

análise e na posterior interpretação de cada obra e as comparações entre si. 
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A classificação para os estudos da estrutura da narrativa desta tese foram: ação, 

pluralidade dramática e conflitos; espaço, variedade geográfica em que transcorre a narrativa; 

o tempo, que é dividido em histórico, psicológico e metafísico; personagem, representação de 

pessoas que vivem a verossimilhança, divididas em protagonistas, antagonistas, planas, 

redondas, tipos e caricaturas; linguagem, emprego de um vocabulário, sintático e 

semanticamente formulado; trama/enredo, a história, que pode ser linear ou não e foco 

narrativo, sendo determinado por primeira ou terceira pessoa. 

Em seguida, foram analisadas as obras, alinhando os fragmentos de cada uma e as 

teorias sobre os tipos de relação amorosa; desejos e suas representações; confrontos entre as 

similitudes e os distanciamentos propostos com intuito de verificar a hipótese que norteia a 

pesquisa. 

As personagens analisadas foram: Camila, de A falência; Alice, de A Intrusa; Ada 

e Maria Adelaide, de Cruel Amor; Juliana, de O funil do diabo; Emiliana, do conto Último 

Capítulo; e Ilda, da peça teatral Quem não perdoa. Sublinha-se o contexto histórico em que 

viviam as mulheres, o desejo e suas representações nas personagens femininas, tais como: 

desejo sexual, de paixão, de liberdade e de identidade. Logo após, foi produzida a 

interpretação envolvendo os tópicos acima, respeitando os objetivos e a proposta da tese. 

Importante ressaltar a entrevista realizada com o neto de Júlia Lopes de Almeida, 

o senhor Cláudio Lopes de Almeida na casa de sua tia, Margarida Lopes de Almeida. Além da 

conversa, uma interessante visita a casa onde morou sua avó de 1900 a 1929. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo abordam-se reflexões acerca da linguagem, teoria literária, aspectos 

da identidade em relação à história da mulher inserida no contexto histórico de uma sociedade 

patriarcal, mais exatamente a do final do século XIX e início do XX e as teorias sobre o 

desejo e suas representações. A caracterização do diálogo realidade e ficção fazem parte desse 

referencial, como também a classificação dos gêneros textuais escolhidos e suas estruturas 

narrativas. 

3.1 REFLEXÕES SOBRE A LINGUAGEM 

 

As teorias de Bakhtin (1993) sobre o homem e a vida são caracterizadas pelo 

princípio dialógico. A alteridade marca o ser humano, pois o outro é imprescindível para sua 

constituição.  Logo, a dialogia é o confronto das entoações e dos sistemas de valores que 

posicionam as mais variadas visões de mundo dentro de um campo de visão. Ele afirma que 

nos julgamos a partir do ponto de vista de outra pessoa, levamos em conta até o que não 

compreendemos para construirmos uma personalidade baseada na impressão do outro.  

Argumenta, portanto, que cada um ocupa um lugar e um tempo específico no 

mundo, e que é responsável por suas atividades. Estas ocorrem nas fronteiras entre o eu e o 

outro, e assim, a comunicação entre as pessoas tem uma importância fundamental. Se o 

discurso é híbrido, então pode ser constituído por vozes diferentes e, por vezes, conflituosas. 

Os discursos contidos nas obras em análise não são assimilados como algo individual, pois se 

constituem de, no mínimo, dois interlocutores que interagem de forma presencial ou não, 

mantendo diálogos e promovendo interação social.  

A experiência, por vezes, harmoniosa da ficção com a realidade, traz à tona uma 

série de questionamentos acerca da verossimilhança da obra. É possível e saudável o autor 

penetrar nas camadas sociais a fim de obter informações necessárias para manifestar sua 

criatividade na composição ficcional. De acordo com Bakhtin (1993, p. 74), “o romance é 
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uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes de línguas e de 

vozes individuais”. 

Outro aspecto importante é perceber que o diálogo da realidade e ficção permite o 

conflito persona/personagem em um enredo promovido pela situação de narrador 

presente/ausente, permissivo/coercivo, próximo/distante. Segundo Bakhtin (2003, p. 06), “as 

personagens criadas se desligam do processo que as criou e começam a levar uma vida 

autônoma no mundo, e de igual maneira o mesmo se dá com o seu real criador-autor”. 

Partindo do gênero romance, o diálogo entre a prosa e os fatos é significativo e a 

relação pressupõe um horizonte de expectativas para o leitor. Sendo assim, como 

promovedora de palavras, a arte, como texto verbal, ao ser colocada em cena, é promovedora 

do diálogo. Para Bakhtin (2003), o diálogo acontece de forma mediadora na constituição da 

atividade mental, na medida em que estímulos externos vão se interiorizando e possibilitando 

desenvolvimento de consciências do mundo e consciências de si mesmo. 

A linguagem, no caso desta pesquisa, a artística, mais precisamente a literária, é 

essencialmente dialógica e complexa. Há, dessa forma, permanente diálogo entre os diversos 

discursos que configuram uma sociedade, uma comunidade, uma cultura; o que possibilita a 

leitura dinâmica e que explora a intertextualidade contida nas obras analisadas. As palavras 

que se usam diariamente surgem de fatos, de outros sujeitos, de outros lugares, de outros 

tempos e o mais importante neste princípio é que deva existir uma orientação para o outro, e 

não necessariamente um interlocutor concreto. É sempre o outro como possibilidade e 

imagem que define o que é meu e o que eu sou, é sempre na coletividade que o eu reconhece e 

se apreende. 

O discurso vivo e corrente está imediato e diretamente determinado pelo discurso-

resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e baseia-se nela, afirma Bakhtin 

(1993) e ainda, ao se constituir na atmosfera do “já dito”, o discurso é orientado ao mesmo 

tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi solicitado a 

surgir e que já era esperado. Portanto, é todo diálogo vivo. Desse modo, também, são as 

intertextualidades promovidas pelas obras analisadas nesta tese: a viva permanência das 

individualidades em diálogo com o enredo ficcional e real, do verbal e não-verbal, do dito e 

do interdito.  

Há outro aspecto importante que deve ser levado em conta nesta tese: a polifonia. 

Ao afirmar que “a multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e a 

autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental 
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dos romances de Dostoiévski”, Bakhtin (2005, p. 4) anuncia o criador do romance polifônico 

e possibilita novos olhares sobre as análises literárias contemporâneas.  

Quando o diálogo e a pluralidade de vozes são possíveis dentro de um romance, as 

personagens deixam de ser objetos, passam a ter um ponto de vista sobre si mesmas e sobre o 

mundo; percebem seu valor perante si mesmas e a realidade que as cerca, isso porque “ o que 

deve ser revelado e caracterizado não é o ser determinado da personagem, não é sua imagem 

rígida, mas o resultado definitivo de sua consciência e autoconsciência”. (BAKHTIN, 2005, p. 

47). Desta maneira, as personagens passam a ser os sujeitos do discurso, levam a frente a 

construção de significados e a diversidade dialógica da palavra. 

A consciência do autor no romance polifônico está presente, mas não transforma 

as consciências dos outros, concluindo qualquer definição ou ação, pelo contrário, dialoga, às 

vezes se funde com suas personagens. De acordo com Bakhtin (2005, p. 73), “as personagens 

ficariam internamente inacabadas, pois a autoconsciência não pode ser acabada de dentro”. A 

diversidade de um “eu” em relação a outro “eu” marca a dinâmica do romance polifônico. 

A teoria literária se torna necessária, a fim de que se possa analisar dentro desse 

contexto ficcional e real o enredo criado, até porque, este carrega consigo uma singularidade 

de estrutura específica para que se possa compreender uma obra de ficção. 

 

3.2 LITERATURA E GÊNEROS TEXTUAIS 

 

A linguagem literária, para Moisés (1982, p. 244), “cria a realidade ao mesmo 

tempo em que a espelha”, isto é, uma teoria científica tanto modela a realidade à sua maneira 

de forma positiva, como pode também atribuir fatores negativos. 

Ao acompanhar os registros que o homem deixa para a posteridade, é possível 

perceber que há representações do equilíbrio entre ações e emoções, e a Literatura cria uma 

estrutura significativa construindo essa ponte imaginária. Coelho (1986, p.30) destaca que “a 

Arte é na realidade em suas diferentes manifestações, o fenômeno que descobre o mundo à 

Humanidade”. Destarte, os impulsos, as aspirações, os temores da figura humana são 

revelados por meio das palavras na Literatura, criando um universo paralelo ao real. 
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As narrativas vêm ao longo das décadas despertando o imaginário dos leitores, 

não só de maneira lúdica, mas também de forma culturalmente crítica e reveladora. O ideal 

humano de cada época é retratado em ordem evolutiva e sequencial diante de um mundo que 

lhe cabe realizar-se como ser participante e capaz de refletir seu papel de personagem 

principal ou secundário, tanto ficcional quanto atuante nos movimentos decisivos de sua vida 

social e privada.  

As manifestações literárias e históricas empreendem os esboços de ideias e ideais, 

trocadilho interessante que, ao longo das análises de pesquisadores e historiadores, revela a 

necessidade de registrar acontecimentos para que estes posteriormente sirvam de relato e 

exemplo aos que, porventura, se interessarem em pesquisas bibliográficas, biográficas e 

estruturais.  

Moisés (1982, p. 13) evidencia que “a literatura é a expressão dos conteúdos da 

imaginação por meio de metáforas, ou vocábulos polivalentes.”. Se há polivalência, há 

diálogo. De fato, cabe perceber a intenção e analisar os conteúdos literários e não-literários 

pertencentes a determinadas obras ficcionais.  

Corroborando com este pensamento, Eagleton (2006) afirma que todos os textos 

literários são tecidos a partir de outros textos literários e, dessa forma, toda literatura é 

intertextual. Nessa tessitura é possível a construção de análises que podem ficar ligadas por 

semelhanças históricas e verídicas, recontadas de forma ficcional e romanceada pelo criador e 

apreciador da obra. 

Em outra definição, Eagleton (2006) afirma que a literatura pode depender da 

maneira que alguém resolve ler e não realmente o que é de natureza para ser lido. Se não tem 

uma finalidade imediata, a interpretação será influenciada pelos conhecimentos prévios do 

leitor, isto é, suas vivências de mundo, seus preconceitos, suas próprias teorias a respeito do 

que leu. 

Os tempos e as opiniões mudam, dessa forma a literatura vai se construindo com 

as mudanças históricas e a linguagem se adaptando à realidade. Para Eagleton (2006), todas as 

obras literárias são reescritas, mesmo de maneira inconsciente, pelas muitas sociedades que as 

leem, desse modo, não há uma releitura que também não seja uma reescritura. 

A literatura tem sua função histórica e pode depender de certas representações 

mentais condicionadas pela sociedade e época em que foi escrita.  Candido (1976, p. 169) 

afirma que “em face da ordem formal que o autor estabeleceu para a sua matéria, as 

circunstâncias vão propiciando maneiras diferentes de interpretar, que constituem o destino da 

obra no tempo.”. 
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Ao focalizar o gênero narrativo, é possível observar que se combinam vários 

elementos: sua forma pode ser em prosa ou em verso, seu conteúdo é sempre objetivo ou 

objetivo-subjetivo, e sua composição é expositiva representativa. De acordo com Tavares 

(2002, p. 120), “há um narrador, que mantém um distanciamento em relação aos 

acontecimentos pelo aspecto temporal (passado). O narrador dita as características das 

pessoas e também, pode ser um personagem”.  

Os estudos seguem a teoria de Moisés (2006) pelo qual a palavra romance tem 

origem provençal romans e que deriva da forma latina romanicus. Rotulou composições 

literárias, e como estas tem caráter imaginativo, passou a nomear narrativas em prosa e verso.  

Na microestrutura o gênero romance tem como um dos elementos a ação, que 

pode ser externa ou interna. A primeira é própria da ficção linear, a segunda passa-se na 

consciência ou/e subconsciência da personagem – ambas estabelecem uma relação em que 

uma pode prevalecer sobre a outra, mas sem anulá-la, ou coexistir. Dentro ainda da ação, 

encontram-se dois tipos de romance: o introspectivo e o psicológico. Moisés (1977, p. 99) 

afirma que “o romance introspectivo invade a subconsciência e a inconsciência (mundo de 

memória, monólogos interiores), e o romance psicológico localiza os dramas na consciência.” 

Outro ponto é o tempo. É para ele que confluem todos os integrantes da massa 

ficcional, desde o enredo até a linguagem, além disso, há dois tipos: o cronológico e o 

psicológico. Moisés (1977) explica que o primeiro corresponde à marcação das horas, 

minutos e segundos no relógio, ou disposto em dias, semanas, meses, estações, entre outros. 

Por sua vez, o psicológico caracteriza-se por desobedecer ao calendário e fluir dentro das 

personagens. 

O espaço é outro ingrediente em uma obra de ficção. “No romance linear o 

cenário tende a funcionar como pano de fundo, ou seja, estático, “fora” das personagens, 

descrito como um universo de seres inanimados e opacos.” (MOISÉS, 1977, p. 109). 

Por foco narrativo se entende a posição em que se coloca o escritor para contar a 

história, ou seja, qual pessoa verbal que narra, a primeira ou a terceira, conforme Moisés 

(1977). O emprego da terceira pessoa se divide em onisciente, em que nos conta e o 

observador que apenas comunica o que acontece no enredo. 

Não podem faltar os recursos narrativos: diálogo, descrição, narração e 

dissertação, de acordo com a análise literária de Moisés (1977). Tem-se, então, o diálogo 

direto, indireto, monólogo interior direto e o solilóquio. Quanto à narração existem os 

acontecimentos contados, a ação e os movimentos. A descrição enumera características acerca 

da história e, a dissertação, a argumentação e explanação de ideias. 
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Por fim, as personagens são ordenadas em dois grupos: personagens planas são 

bidimensionais e sem profundidade, isto é, há pouca ou nenhuma alteração em sua 

personalidade, gerando, assim, caricaturas. Já as redondas, ao contrário, possuem qualidades e 

defeitos, envolvendo em suas características caracteres, surpreendendo o leitor com suas 

atitudes insólitas. 

Ainda, conforme o mesmo autor, existem duas classificações para as personagens 

de ficção: estaticamente e dinamicamente. As personagens planas são estáticas por natureza, 

pois sua característica principal jamais se modifica; já as redondas são dinâmicas. 

Em relação ao personagem de ficção, Cândido (1981, p. 53) afirma que “o enredo 

existe através das personagens; as personagens vivem no enredo. Enredo e personagens 

exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e 

valores que o animam.”. 

Outro gênero textual abordado foi o conto. O último capítulo, publicado no dia 15 

de janeiro de 1916, na revista Atlantida, foi o escolhido para esta tese. Moisés (2006) define 

este gênero como unívoco, univalente, com uma célula dramática, em torno de um único 

conflito. Para tanto, contém uma unidade de ação, com uma sequência de atos praticados 

pelos personagens e acontecimentos. A ação pode ser externa, quando os protagonistas 

interagem no tempo e espaço; ou interna, quando os fatos acontecem em sua mente. 

Sendo um gênero “fechado”, não há divagações ou excessos, a narrativa deve ser 

objetiva, convergindo em uma única direção, isto é, ação. Há um recorte de um momento 

decisivo e essencial para o drama. As personagens do conto surgem no tempo e lugar 

adequados para a trama funcionar. Existe aquela que concentra a expectativa da narrativa e 

outra que ajudará a sustentar o conflito. Existem as estáticas e planas, mas não crescem como 

no romance, apenas mostram uma faceta do seu caráter e há contos em que não aparece o 

nome, pois “a vida” destas é tão curta quanto o enredo. 

Em relação ao tempo, o futuro é previsível, pois como não interessa passado ou 

futuro, o conflito se passa em horas ou dias. O espaço é restrito, podendo, a critério do autor, 

ultrapassar mais de um lugar, mas este provavelmente não terá importância para o 

acontecimento principal. 

As unidades de tempo, lugar e ação representam a objetividade do conto, não 

deixando de lado o “tom”, isto é, todos os componentes da narrativa possuem uma 

composição harmoniosa, com o objetivo de provocar no leitor uma única impressão, com 

situações de conflitos em que estes se espelhem. De fato, há em alguns contos uma quebra 
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dessas circunstâncias, provavelmente porque o contista se preocupou em facilitar a imersão do 

leitor em sua história. 

O núcleo do conto é carregado por uma situação dramática, e o mais em volta é 

como um satélite sem força, não altera a importância dos fatos em evidência. Moisés (2006) 

descreve o conto como uma célula, com um núcleo e o tecido ao redor, sendo que o primeiro 

tem uma densidade profunda e os outros estão em função dele.  

Outro aspecto é o foco narrativo que pode ser primeira ou terceira pessoa, não 

impedindo de aparecer um interlocutor. Moisés (2006) compara o contista com um fotógrafo: 

mira um alvo e dele tenta tirar a maior riqueza possível de intepretação. Acontece, dessa 

forma, a similitude com o conto “este se organiza em torno de um núcleo rodeado de 

satélites”. 

A linguagem é objetiva, com metáfora simples de fácil compreensão ao leitor, 

sem digressões para não interferir na dinâmica do conto. O diálogo é sempre mais interessante 

neste gênero. Podem ser: direto, indireto, indireto livre ou monólogo. Com o diálogo direto 

acontece a imediata interação leitor e narrativa. 

Outro componente da estrutura do conto é a narração. Esta é reduzida em 

proporção ao diálogo. Pode resumir o passado e fatos intermediários. A descrição também 

aparece para auxiliar a narração ou fundir-se a ela, e, geralmente, é simples e direta para dar 

relevo e autenticidade para o espaço ou personagem. Para Moisés (2006, p. 89), “o ficcionista 

vê plana e velozmente a realidade quando opta pelo conto. E vice-versa, ao eleger o conto, 

obriga-se a ver linear e rapidamente o protagonista e o conflito em que está imerso”. 

O enredo lembra o ritmo dos fatos do cotidiano, é montado às claras,  

comparando-se a um evento aleatório que elucida a vida. Há também a classificação do conto, 

podendo ser de ação; de personagem; de cenário ou atmosfera; de ideia e de emoção. 

No conto, o epílogo, ou clímax é surpreendente, inesperado; sendo fechado 

quando o conflito é resolvido sem deixar pendências ou aberto, “interrompe-se em pleno ar”. 

O princípio e o desenlace são muito próximos, o que provoca uma preocupação para o 

contista: se não chamar atenção no início, provavelmente o conto será um fracasso. 

Enfim, Moisés (2006) elabora um gráfico que resume a estrutura do conto: 

unidades de ação, espaço e tempo; poucas personagens; domínio do diálogo; a descrição varia 

de acordo com a tendência estética; a narração tende à brevidade e a dissertação, presente até 

o século XIX, pode anular-se na modernidade. E na sequência afirma que “os contos não são 

contos porque têm poucas páginas, mas, ao contrário, têm poucas páginas porque são contos”. 

(2006, p.53). 
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O Teatro é o último gênero textual analisado. A peça Quem não perdoa (1917) 

também aborda o objeto desejo e a tríade desejo-paixão-traição. Foi representada em outubro 

do mesmo ano, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É composta por três atos e a trama 

gira em torno de uma paixão e posterior traição, que leva a dois homicídios. A intensidade de 

detalhes com que Júlia Lopes de Almeida descreve as cenas e a veracidade dos discursos faz 

da leitura uma construção rica de sentidos e da representação de identidade das personagens 

que serão encenadas. 

A peça teatral, de acordo com Sá (2010), é um produto da expressão cultural do 

homem e possui elementos que não representam só o tempo, mas a maneira como o autor o 

interpreta. Abre a possibilidade de exercitar uma contínua mutação de ideias e interpretações. 

Há o cruzamento entre a realidade e ficção nesse tipo de gênero, como também o personagem 

como elemento crucial da trama. Facilita para o leitor situar-se no espaço e tempo históricos.  

Outro diferencial é a exclusão do narrador, pois os próprios personagens tecem o 

enredo com suas falas e ações fazendo parecer verdade o fato verossímil. Sendo a literatura 

uma forma de pensar a vida e a arte, o teatro auxilia nessa condução de imaginação e 

realidade, fazendo com que o leitor ou expectador o interprete de múltiplas formas. 

Saliento que este estudo demarca a representação do desejo na personagem 

feminina e como a versatilidade desse sentimento percorre todo o enredo. A sutileza das 

ações, envolta ao domínio pungente da paixão, leva a protagonista da peça Quem não perdoa 

tomar atitudes significativas para o desenlace da peça teatral. O discurso construído leva o 

leitor, conforme Sá (2010, p. 51), “a buscar e deslocar o olhar em direção a um foco em 

processo de deslizamento constante que acontece pelos diálogos registrados nas peças 

teatrais”. 

E ainda, de acordo com Moisés (2006, p.86), a peça teatral “requer o concurso da 

imaginação para dar corpo às sugestões de tempo, espaço, ação, personagens, etc. e a história 

ganha vulto e presença por meio da representação”.  Diferente do conto, que o leitor imagina 

criando seu universo particular, no teatro há a limitação da cena, como se estivesse 

presenciando a realidade. 

Portanto, comparando os três gêneros: o romance enfatiza o argumento para a 

investigação, pois no decorrer das análises buscar-se-ão similitudes e distanciamentos nas 

personagens que corroboram com as características dos tipos de desejos delimitados. De 

acordo com Coelho (1986), o romance tem uma herança de essência épica, pois tem como 

objeto o mundo das relações humanas, aquele onde ele vive e deve atuar para realizar seus 
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desejos. Esse gênero registra o mundo presente, em processo, e que através do amor busca sua 

individualidade, sua realização. 

Não será diferente no conto, que possui uma linguagem metafórica, instável, 

possível de penetrar nas pulsões do inconsciente. Destaca Moisés (2006) que a narrativa pode 

sofrer transformações em prosa ou poema, pois o fio narrativo sofre atenuamentos: a tensão 

psicológica se estabelece com as energias do outro ou com o outro interiorizado. O objetivo 

do contista está na alma do protagonista e não somente em suas ações, porque essas vão 

revelando a psique, o conflito íntimo do herói. 

E o teatro circunscreve o conflito no palco, onde as ações acontecem num 

determinado tempo, múltiplas e simultâneas. Esta análise também terá o mesmo propósito, 

mas sabe-se que muitos extras, conforme Moisés (2006), podem contracenar no palco, seja 

como pano de fundo social para a ação do protagonista, ou para figurantes proporcionarem 

mais realidade para o espectador. A linguagem na peça teatral é marcada pelo sincretismo, a 

narração embutida no diálogo, e possui um espectador que definirá sua interpretação pela 

cena e não pela indução do narrador. 

Enfim, o conto vincula-se ao teatro: na leitura requer imaginação e na 

representação ganha presença, identidade. O romance permeia esses gêneros textuais, pois é 

uma obra de arte com suas próprias leis, e a personagem só “parece” ser real quando vive de 

acordo com essas leis. O real não quer dizer igual ao mundo não ficcional, mas real porque 

convence, já que realiza, dentro dos limites do imaginário, o que secretamente o leitor gostaria 

de fazer, mas não o faz pelas leis sociais que o cerca. 

 

3.3 IDENTIDADE: A MULHER DO SÉCULO XIX 

 

A identidade é uma celebração móvel, forma e se transforma dependendo das 

relações que são realizadas ou interpretadas e que, de acordo com Hall (2006), não é definida 

biologicamente, e sim, historicamente. Conforme os sistemas se multiplicam, social e 

culturalmente defronta-se com identidades possíveis; e nelas os seres se identificam por um 

breve espaço de tempo. A riqueza dos enredos e a potencialidade das personagens de Júlia 
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Lopes de Almeida carregam uma identidade moderna, independente e sedutora, enfim, uma 

transcrição das necessidades que ela deixou impressa em suas obras. 

 Outro fator é a condição da mulher na sociedade, pois é uma constante mudança: 

viva, marcada busca pela liberdade, e incansável, pela incompreensão da maioria dos homens 

e, até mesmo, das mulheres. Não haveria necessidade de justificar determinadas ações por 

parte da massa feminina se não houvesse cobrança dos porquês de atitudes e tomadas de 

decisões concretizadas diariamente. 

Segundo Priore,  

 

[...] se isso não bastasse, ainda poderíamos nos perguntar: para que serve a história 
das mulheres? E a história viria simples: para fazê-las existir, viver e ser. E mais, 

fazer a historia das mulheres brasileiras significa apresentar fatos pertinentes, ideias, 

perspectivas não apenas para especialistas de varias ciências-médicos, psicólogos, 

antropólogos, sociólogos etc. -, como também para qualquer pessoa que reflita sobre 

o mundo contemporâneo, ou procure nele interferir. Esta é, afinal, uma das funções 

da história. (1997, p. 9). 

 

Como a análise permeará seis obras, entre o final do século XIX e início do século 

XX, a história das mulheres e da vida privada dessas narrativas tem notável participação nesta 

tese, pois não é possível traçar similitudes nas relações sem conhecer a realidade histórica 

vivida por elas. De acordo com Priore, o século XIX foi o primeiro a ter um romance escrito 

no Brasil por uma mulher e “foi um tempo de desejos contidos e frustrados e se abriu com um 

suspiro romântico e se fechou com um higienismo frio de confessores e médicos. Século 

hipócrita que reprimiu o sexo, mas foi por ele obcecado” (2014, p.63). Ainda, no início do 

século XX, o país viveu um momento de ascensão da classe média, ampliavam-se para as 

mulheres o acesso à informação, ao consumo e ao lazer. 

O discurso sobre “natureza feminina” se formulou a partir do século XVIII e 

influenciou a sociedade burguesa dos séculos seguintes, definindo, de acordo com Priore 

(2009), a mulher como força do bem quando era maternal e delicada, mas quando não se 

utilizava de atividades que não lhe eram atribuídas eram chamadas de força do mal. Dessa 

forma, a criação foi definida como prerrogativa dos homens, cabendo às mulheres a 

reprodução da espécie e sua nutrição. 

À mulher é negada a autonomia e exigida uma vida de sacrifícios e servidão, sem 

história própria. Pode ser caracterizada como musa ou criatura, nunca criadora. Mesmo assim, 

foi a partir do século XIX que um grande número de mulheres começou a escrever e publicar, 

situação difícil, já que se exigia erudição, mas era negada educação superior. Tinham que ler 
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sobre o que delas se escreveu, tanto nos romances quanto nos livros de moral e 

posteriormente rever o que se dizia e a própria socialização. 

Desde Simone Beauvoir, teorias são escritas para justificar e esclarecer o papel da 

mulher e situá-la adequadamente na sociedade. Em seus estudos Beauvoir (1970) afirma que 

os dois sexos, homem e mulher, nunca partilharam de igualdade, são castas diferentes em um 

mundo que torna a mulher vassala do homem. Há certos avanços, mas a distância entre o real 

e o ideal é a grande vilã da sociedade patriarcal, que ainda lança teorias ultrapassadas e 

dicotômicas em relação ao espaço público e o privado, ao salário compatível à competência, a 

valorização social e religiosa, ao respeito às leis e, principalmente, ao momento simbólico 

feminino que o mundo está vivenciando. 

Beauvior (1970, p. 16) afirma que a mulher se conforma no papel do outro, isto 

porque “ao lado da pretensão de todo indivíduo de se afirmar como sujeito, que é uma 

pretensão ética, há também a tentação de fugir de sua liberdade e de constituir-se em coisa”. 

Ela não se identifica como sujeito, submete-se ao homem para não criar intrigas ou perdê-lo; 

tem nele um refúgio, um local para que possa esconder sua força, já que seria uma afronta 

provocar quem a protege. 

É na revolução industrial que as mulheres participam do trabalho, produzindo e 

reivindicando direitos. Entretanto, a burguesia sugere que a solidez moral está na família, 

garantia da vida privada, exige que a mulher permaneça em casa, retardando a emancipação 

eminente devido à sua valiosa contribuição no meio produtor e econômico. Beauvior (1970, p. 

23) evidencia que “todo indivíduo que se preocupa em justificar sua existência, sente-a como 

uma necessidade indefinida de se transcender”, então, como todo ser humano que busca uma 

liberdade autônoma, como a fazer diante do título “outro”? Dessa forma, a mulher busca uma 

resposta/solução entre deixar de ser “inessencial” para ser essencial a quem convive com ela 

e, principalmente, obter liberdade de uma situação em que se vê presa numa suposta 

felicidade imposta pelo homem. 

Beauvior (1970, p.183) compara a mulher a um mito: “ele não se deixa apanhar 

nem cercar, habita as consciências sem nunca postar-se diante delas como um objeto imóvel”. 

Logo, é fonte de vida, força das trevas, Eva, Virgem Maria, a que cura e a que enfeita, é tudo 

o que o homem quer ter, sua negação e sua razão de ser. Nessa dualidade de existência, a 

mulher continua configurando-se uma ameaça, um poder invejável e contraditório. 

Mantendo esse raciocínio, no século XIX, de acordo com Perrot (2005), a mulher 

é o poder que esconde atrás do trono, embora legalmente as mulheres ocupem uma posição 

inferior aos homens, mas, na prática, elas constituem o sexo superior. Ainda, foi possível 
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perceber a crença na capacidade das mulheres, como uma força de regeneração, exaltação; 

entretanto havia o temor: esse século as comparava com um bloco de inércia, pois iria frear a 

modernidade. Enfim, existia a fantasia do poder feminino. 

Perrot (1988) evidencia que a natureza feminina tem dois polos: maternal e 

mágico. O primeiro tem vertente benéfica, benevolente, conforma-se com o papel tradicional 

de dona de casa. O segundo é comparado a sangue, vermelho; negro como o diabo, podendo 

influenciar as decisões de seu marido, desiquilibrando os “papéis” na sociedade. 

Quando os estudos se referem às fronteiras entre o público e privado, percebe-se 

que nem sempre existiram, mudam com o tempo. No século XIX há uma dupla exclusão do 

espaço público: os proletários e as mulheres. Retoma-se, também, a discussão sobre a 

diferença dos sexos apoiada na medicina e na biologia: duas espécies com aptidões 

particulares. “Aos homens, o cérebro (muito mais importante que o falo), a inteligência, a 

razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a sensibilidade, os 

sentimentos”. (PERROT, 1988, p.177). 

Dentre os discursos do século XIX, existia o de que ao homem era reservada a 

madeira e os metais, e à mulher, a família e os tecidos, satisfazendo, desta forma, as 

exigências de uma sociedade patriarcal que percebera o esboço do triplo movimento no 

espaço público: um relativo retraimento das mulheres neste espaço; constituição de um espaço 

privado familiar predominantemente feminino e o superinvestimento do imaginário e do 

simbólico feminino nas representações femininas. 

Também Engels (2010) afirma que o primeiro antagonismo de classes que 

apareceu na história coincide com o desenvolvimento das diferenças entre o homem e a 

mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino. A 

monogamia foi um grande progresso histórico no patriarcado, mas iniciou esse período 

juntamente com a escravidão e as riquezas privadas. Além disso, cada progresso é ao mesmo 

tempo um retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às 

custas da dor e da repressão dos outros. 

Hunt (1991) destaca que as mulheres ficaram exiladas à esfera privada desde o 

final do século XVIII, antes mesmo da Revolução Francesa; mas foi no século XIX que se viu 

uma progressão até então jamais conhecida. A Revolução demonstrou perigo, uma possível 

inversão da ordem natural, associando, dessa forma, as mulheres ao espaço privado, 

auxiliando na evolução decisiva das relações entre os sexos e na concepção de família.  

A mulher se tornou o símbolo da fragilidade que devia ser protegido do mundo 

exterior (o público); tinha se convertido no símbolo do privado; só podiam ficar confinadas 
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em espaços privados, devido à sua fragilidade biológica, e o próprio privado se revelara frágil 

frente à politização e à transformação pública do processo revolucionário. 

Para os cristãos, o homem cuidava da vida pública; a mulher, por seu lado, era o 

centro do lar e da família, e segundo Hall (1991, p. 61), “cada sexo diferente por natureza, 

possuía características próprias, e qualquer tentativa de sair de sua esfera estaria condenada ao 

fracasso.”. Eles acreditavam firmemente que o homem e a mulher nasciam para ocupar 

esferas diversas, sendo isso regra da natureza, confirmada pelo costume e pelas relações 

sociais.  

O que interessa não é fazer a história das mulheres que apenas conte a saga em 

heroínas e mártires, isso poderia ser um terrível engano, conforme Priore (1997). Importa, 

sim, enfocar a mulher brasileira, através dos tempos em suas tensões e contradições 

estabelecidas nas diversas épocas, entre elas e o seu tempo, entre elas e a sociedade em que 

estavam inseridas. 

 

3.4 O DESEJO  

Na sequência destas reflexões, observamos que o despertar do desejo feminino 

permeia as obras analisadas de Júlia Lopes de Almeida. De fato, o conhecimento e a 

independência deste sentimento já fora manifestado em outros romances de grandes escritores 

brasileiros; mas a possibilidade de extrair as similitudes e distanciamentos que delineiam os 

primeiros momentos de uma relação amorosa, de forma livre e espontânea, em um romance 

de uma escritora oitocentista brasileira, ainda regida sob o sistema de patriarcado do final do 

século XIX e as mudanças significativas iniciadas no século XX, instiga a curiosidade de 

conhecer as evoluções e desatinos do desejo nos registros de Júlia Lopes de Almeida. 

Para explicar a origem da palavra, Chauí (1990) afirma que vem do verbo 

desidero, que deriva de sidus/sidera (constelações). De sidera vem considerare  (examinar 

com cuidado, respeito) – e desiderare  (cessar de olhar ou deixar de ver os astros). 

Desiderium pertence ao campo da astrologia e insere-se entre Deus e os corpos e almas 

habitantes dos corpos. Pelo corpo astral nosso destino está escrito nas estrelas e  considerare é 
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consultar o alto para guiar o destino. Desiderare é o contrário: abandonar ou ser abandonado 

pelo alto. 

Então, há duas formas clássicas do significado da palavra desejo: cessando de 

olhar para os astros “desiderium” é ter vontade própria, tomar o destino nas mãos, o que os 

gregos chamam de bóulesis. Porém, deixando de ver os astros há o “desiderium” que significa 

uma perda, privação, chamando-se de carência, uma busca fora de si para preencher esse 

vazio, o hormê. Consequentemente, tem-se uma ambiguidade do desejo, que pode se 

apresentar como decisão ou carência. 

Então, “o laço que prende o desejo à ausência tornou-se gradualmente a definição 

do próprio desejo”. (CHAUI, 1990, p. 24). A falta instiga desejar o que não se tem, como a 

recordação de alguma coisa, ou alguém que trouxe uma grande felicidade. A lacuna aflige a 

alma e transforma o mundo do desejante incompleto e do desejado acomete a sedução. 

Chauí ressalta que somos desejo natural. Há o phátos, a paixão, “disposição 

passageira e móvel que afeta o corpo e a alma do homem”. (CHAUI, 1990, p. 32).  E existe o 

éthos, o caráter de cada pessoa. Logo, é do éthos, o caráter, ser desejantes e desejosos, e o  

phátos  seres errantes e vulneráveis, ora tristes, ora alegres, ora sensuais, ora frígidos. Então, o 

desejo é móvel, reversível, múltiplo, instável – arte inata. Ao contrário é a vontade – arte 

refletida – exclui o desejo, pois este é heterônomo, “faz do agente paciente que tem fora de si 

a causa de sua ação”. (CHAUI, 1990, p. 32). 

E outro termo define o desejo que temos atualmente: conatus. É a essência atual 

do homem, movimento de autoconservação na existência, é o poder para existir e persistir, 

apetite de que temos consciência. “Somos desejo e nossos desejos são nós”. (CHAUI, 1990, p. 

33). 

Ainda sobre o desejo, Ostrower fala que o desejo parte de nós, sem objetivos 

determinados. Tem sentido global, é uma força elementar que mobiliza as aspirações das 

pessoas e os caminhos que potencializem sua realização. De certa forma, “corresponde à 

busca de realização de certas potencialidades inatas à pessoa e à busca de sua identidade”. 

(1990, p. 481). Logo, em cada um existe uma força singular, que move, impulsiona o 

indivíduo a vida inteira. 

Outro aspecto do desejo é a possibilidade construtiva ou destrutiva da tríade 

desejo-paixão-traição. Construtiva, porque dessa forma o enredo torna-se interessante sob o 

ponto de vista do leitor, já que a trama amorosa rende uma teia de sensações que podem 

transparecer e fazer comparar verossimilhança nos detalhes da narrativa. Ora destrutiva, 
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porque, legitimamente, ninguém gosta de ser enganado, traído; isso gera insatisfação, já que é 

difícil atingir a felicidade fazendo outrem infeliz. 

A imaginação também faz parte desse conteúdo complexo do desejo, pois ela 

pode confundir imagens e ideias, tanto na parte corporal quanto na intelectual. A paixão mora 

nessa confusão e nela se enreda o desejo. Por consequência, os desejos imaginários são 

ilusões das imagens que são criadas para amar e odiar a mesma coisa, afirmar e negar ao 

mesmo tempo. O desejante acredita que o desejado é a causa do desejo, anulando sua 

identidade e deixando eminente a frustração causada pela insaciável carência.  

Compreender o desejo e sua origem é a ação da alma, pois quando se percebe o 

porquê do desejo é iniciado o processo da passagem da paixão desejosa à ação desejante, isto 

é, quando a alma está apta a interpretar por si mesma o sentido do desejo, sua causa, seu 

efeito, enfim, saber que o ser é a causa desejante que institui o desejado. 

Para tanto, a independência feminina e o desejo se unem para perturbar o sistema 

patriarcal, pois, de acordo com Priore (2005), o homem é o sexo forte, nobre; a mulher é frágil 

e bela. Ele tenta deixá-la tão diferente possível dele, para que este seja dominante e ela 

oprimida. No patriarcado, desde as músicas, as pinturas, o corpo feminino serve como de 

alguma coisa deliciosa, que o excite e aumente sua capacidade de gozo. A literatura também o 

expressa dessa forma: um erotismo impulsionado pela dominação masculina, desejos só 

possíveis de se tornarem paixões se o homem permitir, na hora que quiser. 

Do coberto ao descoberto, o corpo sempre foi o objeto de desejo por parte do homem e 

sedução por parte da mulher. No decorrer dos séculos é possível encontrar diferentes critérios 

de beleza tanto física quanto intelectual, mas o que mais encorajava o homem, quase 

completamente, é o fetiche sexual.  Conforme Priore (2005), o corpo feminino era moldado 

por espartilhos, que mesmo esmagando e triturando, deixavam a cintura mais fina, os peitos 

mais empinados, e as “anquinhas” aumentavam o traseiro. A teoria de Bataille (1987, p. 94) 

também assinala tal afirmação: 

 

A imagem da mulher desejável, que se nos oferece como tal, seria insípida — ela 

não provocaria o desejo — se ela não anunciasse, ou não revelasse, ao mesmo 

tempo, um aspecto animal secreto, de uma enorme sugestão. A beleza da mulher 

desejável anuncia suas partes pudendas. 

 

Entretanto, transformações foram ocorrendo e as mudanças quanto ao desejo e à 

sedução também. O amor toma para si novas e audaciosas características nos séculos XIX e 

século XX. Priore (2005) conclui que o amor e a sexualidade têm momentos próprios, que, 
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aparentemente, não se relacionam com política e economia. O amor e o prazer são 

obrigatórios desde então. Não há mais repressão do prazer e o erotismo entrou em cena para 

tornarem-se prioridades. Ambos podem se realizar sem sentimentalismos e fora do casamento. 

 E nos interditos das paixões, nos romances das obras analisadas, pode-se 

concordar com Giorgi (1990, p. 133), quando afirma que “desejar é ter a certeza da ausência, 

da ausência, não tenho o que eu quero e por isso eu desejo, então desejar, na sua origem, quer 

dizer com grande realismo reconhecer que você não tem o que quer.” 

Na construção do universo sentimental o amor e o desejo podem representar 

caminhos opostos para o ser que ama e sofre. Para Bauman (2004), o desejo consome, 

aniquila seu objeto, autodestruindo-se; entretanto, o amor possui, cresce e dura, 

autoperpetuando-se. 

E na dependência de acreditar em soluções e/ou explicações para crises amorosas, 

o sujeito dependente dos sentimentos fica perdido nas emoções. Barthes (2000) afirma que 

quaisquer que sejam as saídas, elas podem ser enganosas e catastróficas, pois dão ao sujeito 

apaixonado um descanso passageiro, uma tranquilidade que durará pouco. 

Cada criação proporciona o retratar de histórias de desejos, frustrações e 

conquistas das mulheres através dos séculos. No trajeto de cada relação, aspectos se delineiam 

e registram esses sentimentos que não mudam, mas se transformam. 

Investigar a extensão dos diálogos entre as obras e seus enredos protagonizará os 

possíveis interditos que tais sensações reproduzem, não só às suas personagens, mas também 

aos leitores que se identificam por meio delas.  

Propiciando uma atualização da literatura oitocentista, Bauman (2004, p. 23) 

afirma que “o desejo é a vontade de consumir. Absorver, devorar, ingerir e digerir – aniquilar. 

O desejo não pode ser instigado por nada mais do que a presença da alteridade.”. Em 

contrapartida, observa que “o amor, por outro lado, é a vontade de cuidar, e de preservar o 

objeto cuidado. Um impulso centrífugo, ao contrário do centrípeto do desejo.”. Para finalizar, 

pontua “que o amor é ingerir, absorver e assimilar o sujeito no objeto, e não vice-versa, como 

no caso do desejo.”. 

E não é por acaso que as paixões deixam marcas profundas nas relações amorosas 

e servem de registros para as narrativas históricas, revelando nas personagens, reais ou 

fictícias, o lado mais vivo e secreto do desejo humano. Novaes (1990) afirma que o que 

acontece com a liberdade é o mesmo com os afetos e desejos, pois estes provocam um estado 

de delírio, perturbação, perda de atenção.  
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Não distante, a fase seguinte é a sedução. A necessidade de manter o objeto 

desejado perto de si injeta estratégias para facilitar a aproximação e, consequentemente, a 

apreensão do (a) amado(a). 

 

O que se diz de imediato sobre a sedução é que é um jogo. Caçada silenciosa entre 

dois olhares; captura numa rede perigosa de palavras. Jogo arriscado e fascinante – 

angústia e gozo – onde o vencedor não sabe o que fazer de seu troféu e o perdedor 

só sabe que perdeu seu rumo: um jogo cuja única possibilidade de empate se chama 

amor. (KEHL, 2006, p. 411). 

 

Neste universo de conquistador e conquistado, o destaque da figura feminina foge 

à realidade, projetando-se na ficção, pois, em diversos momentos, a necessidade de extrapolar 

os sentimentos não se condiciona no espelho da rotina. 

Lebrun (2009) traz alguns conceitos de paixão: é como viver na dependência 

permanente do outro, uma pulsão interna da alma, modificação e desvalorização do presente 

quando percebe que a paixão transforma o mundo em algo luminoso, verdadeiro, próximo; 

estado de espírito menos equitativo que há no mundo, cego às advertências. Afirma também, 

em algumas civilizações acontecera o conceito de que é por meio da representação 

(phantasia) que nasce a tendência irracional, que submete a conduta ao prazer ou dor. Pode-se 

dizer, então, que o apaixonado é um ser que comete um engano: é um alucinado que dá as 

costas à razão.  

Em sociedades mais evoluídas houve uma neutralização da paixão, aparecem as 

noções de pecado e vício. Não aparece como componente do caráter da pessoa, mas como 

perturbação do comportamento. Transforma o indivíduo apaixonado em um doente. 

Chauí (2009) ratifica que o desejo é a própria essência do homem, não envolve a 

consciência quando se sabe a causa do apetite. Quando a causa é imaginária, isto é, quando a 

responsabilidade é depositada no desejado e não no desejante, o desejo é chamado de paixão. 

Quando a causa é real, então, o próprio desejante, o desejo é ação.  

O ser humano procura representar o equilíbrio entre suas ações e emoções, e a 

literatura cria uma estrutura significativa que constrói essa ponte imaginária. A evolução 

histórica é relatada de diversas maneiras através da narrativa. É evidente que a Literatura 

transforma o cotidiano, podendo intensificá-lo segundo propósitos de expectativa tanto do 

narrador quanto do leitor, já que esse último representa a mudança constante do ponto de vista 

de interpretação de qualquer obra em diferentes épocas. 

A noção de desejo se torna mais pulsante quando são injetadas, na realidade, 

estratégias para alcançar o que se almejou durante o caminho percorrido entre o perceber e o 
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realizar. A sensação de descobrir o prazer durante o percurso incentiva a busca de novos 

desejos, e assim, durante boa parte da vida a satisfação resulta em aspirações individuais 

eternas. 

A afirmação de Chauí (1990), quando diz que o laço que prende o desejo à 

ausência tornou-se gradualmente a definição do próprio desejo, ratifica a incansável e ao 

mesmo tempo prazerosa busca pela satisfação existencial. Essa ausência pode ter uma relação 

originária com o outro, peculiar, porque originalmente queremos ser o objeto de desejo para 

ele, “desejamos ser desejados”. 

O poder ou não diante dos fatos não justifica o certo ou errado, o permitido ou 

proibido. O desejo e a sedução inibem a razão, acrescentam elementos da natureza humana, e 

se desconhece a limitação para tal não acontecer. Novaes destaca que, para Spinoza, “os atos 

dos quais não somos propriamente autores, não são ações, mas paixões.” (1990, p.17). 

Geralmente, é depositado no outro o que quer o desejante. O desejado se torna um 

espelho de interesse egoísta e particular. A imagem que se constrói do ser desejado é que 

torna a conquista um objeto da paixão. Parece que o inalcançável se torna mais prazeroso, dá 

sentido à vida. Às vezes, a construção dessa imagem revela um aspecto da pessoa do qual 

temos forte necessidade e a profusão com que se encerra essa busca pode levar a perda de 

identidade do ser desejante. 

Também há o(a) amante, característica de quem ama, também sinônimo de amor 

que vive comumente a outro amor. Participa efetivamente de uma traição, se preciso for. 

Aparentemente, ignora a reação do traído e revela um egoísmo próprio do enamorado, sujeito 

dominado pela paixão e pelo desejo. 

Quando alguém é trocado por outro numa relação amorosa, o sofrimento é intenso 

e é difícil elaborar essa perda. Lins (2017) corrobora que, em muitos casos, a troca ocorre 

porque a pessoa objeto da nova paixão possui algum aspecto que satisfaz inconscientemente 

uma exigência momentânea do outro sem haver uma vinculação necessária com o parceiro 

rejeitado. 

Na Bíblia, segundo Levy (1990), o desejo era sinônimo de alienação ao Mal, uma 

espécie de escravização humana ao invés de ser uma possibilidade de autonomia. O 

significativo ato de comer a maçã se constituiria em desobediência ao Criador, subjetivamente 

um desejo não contido. 

Revela, também, que a “tradição religiosa judaico-cristã reconhece no desejo o 

lugar de uma não-determinação objetiva; o lugar de uma liberdade perversa e destrutiva, 

quando não libertina e até mesmo liberticida”. (LEVY, 1990, p. 158). Sendo assim, a 
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liberdade só vai acontecer na medida em que os desejos se concretizem, sejam colocados em 

ação, antes disso é apenas um desejo insatisfeito, deixando os agentes sem autonomia. 

Novaes (1990, p.11) cita que “acontece com os afetos e desejos o mesmo que 

acontece com a liberdade: uma prodigiosa desatenção, perda de intensidade, um estado de 

perturbação provocado pela imaginação delirante.” O poder de transformação gerado pelo 

desejo articula ações para atingir a satisfação do que se deseja, caso contrário, a frustração 

pode desencadear outra vertente que não a vida, e sim a morte. 

Os amantes, sem o saber, sem o querer, desejam a morte porque ela “prolonga a 

paixão, eterniza a paixão, supera o limite que a mata, põe fim ao fim” (WISNIK, 2009, p. 

241). Logo, a liberdade pode estar na união em vida ou após a morte, porque para os amantes 

a realização do estado amoroso prevalece, seja como for. 

E nos interditos das paixões, nos romances analisados, pode-se concordar com 

Giorgi (1990, p. 133), quando afirma que “desejar é ter a certeza da ausência, da ausência, não 

tenho o que eu quero e por isso eu desejo, então, desejar, na sua origem, quer dizer com 

grande realismo reconhecer que você não tem o que quer”. 

A máxima de que desejar é ter a certeza da ausência da ausência e por isso 

reconhecer que desejar é não ter o que quer, será encontrada nas atitudes das personagens, 

pois elas reconhecem que não têm o que desejam, marcam o seu objeto de busca, desligam-se 

da ideia de prisão do destino e conquistam. 

A traição nas relações amorosas tem, aparentemente, uma justificativa histórica. 

Para Abbott (2016), o concubinato seria uma espécie de precursor da condição de amante. Ele 

nasce com o casamento e da intolerância da infidelidade masculina. Os homens tinham 

liberdade de usufruir das concubinas e exibi-las como símbolo de prestígio e riqueza. 

Também servia para os homens solteiros desfrutarem de um relacionamento considerado 

“inferior”, já que muitas dessas mulheres não eram adequadas para casar. 

Mesmo a sociedade evoluindo, modernizando-se, e as mulheres percebendo que 

estavam sendo exploradas ou enganadas, a infidelidade conjugal continua existindo, não 

somente pela atuação masculina, mas feminina também. Outra característica importante é o 

vínculo sexual que as amantes têm com seus parceiros. Todas sabem que esse é o diferencial 

da vida matrimonial, já que muitas mulheres casadas são obrigadas ou se sentem na obrigação 

de saciar sexualmente, todos os dias, seus maridos. O “variar” estimula a masculinidade e 

fortalece o cotidiano conjugal, deixando as mulheres destituídas de seu próprio prazer. 

De acordo com Abbott (2016, p. 606), “o amor só perde para o sexo no léxico das 

amantes.”. Historicamente, os homens sempre escolheram mulheres jovens e bonitas para 
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serem suas amantes e, às vezes, apaixonam-se por elas. Mas a condição de amante, depois do 

feminismo e igualitarismo passou por transformações, pois a mudança de posição no âmbito 

familiar, social e amoroso, resultou no posicionamento da mulher. Não se trata de revanche, 

mas de escolha: se não é possível ser feliz no casamento, quem sabe fora dele. Hoje, a mulher 

pode se entregar a uma paixão como um simples prazer, uma aventura erótica, ou em total 

estado de sentimentos. 

A pertinência das relações e do prazer sexuais à conjugabilidade legítima fora a 

nova problematização do adultério. Foucault (1985, p.171) destaca que “o adultério era 

juridicamente condenado e moralmente reprovado a título de injustiça que era feita por um 

homem àquele cuja mulher ele desencaminhava”. Então, o que era problema de fato era a 

mulher ser casada, propriedade do homem, ele ser casado não interferiria, era um problema 

entre os dois homens, ou seja, “o que se apoderava da mulher e o que tinha sobre ela os 

direitos legítimos”. 

Analisar o desejo na literatura é perceber o quanto ele é essencial para a criação 

do ser que deseja e o que é desejado, até porque, não existiria uma narrativa completa sem o 

aparecimento dessa subjetividade inerente ao imaginário do leitor. O desdobramento das 

formas de desejo revela, ainda timidamente, a nova sexualidade conjugal e redefine as 

condutas de venalidade. 

Percorrendo as etimologias e teorias acima é possível sintetizar e formular uma 

fundamentação sobre o desejo que permeará as análises: o desejo se constrói em um 

agenciamento, em um conjunto, para tanto necessita do outro. Já que está na ausência o 

potencial do desejo, o desejado representa o desejo em si, assume várias faces para dar conta 

de registrar a construção de identidade do ser desejante. 

Foucault (1985) assegura que há certa estrutura no desejo: existe um objeto de 

desejo e nele uma inquietação: como fazer, do objeto de prazer, o sujeito de seus prazeres? 

Afirma, ainda, que existem dois tipos de desejo: o de conjunção que é a relação sexual, e o da 

união, que é a comunidade de vida. Portanto, é preciso entender que o desejo pode ser 

fundamental e originário do ser humano e “que concerne tanto à aproximação física quanto ao 

compartilhar da existência”. (p. 154). A relação entre os sexos faz parte do mesmo plano 

racional que as relações que ligam dois indivíduos entre si pelo mesmo interesse, a afeição e a 

comunidade das almas. 

Enfim, nas obras de Júlia Lopes de Almeida as personagens femininas têm o perfil 

libertário e forte, o que justifica suas atitudes: elas acreditam em seus desejos e seguem seus 

objetivos. Existem barreiras sociais, familiares, econômicas e outros termos que nomeiam a 
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vida em sociedade, todavia, grande parte supera ou desconsidera a existência dos “achismos”, 

pressões psicológicas e financeiras e um grande agravante: a família. 

 

3.5 AS REPRESENTAÇÕES DO DESEJO 

Ao refletir sobre a palavra desejo evidenciamos que esta aparece em cena e traz 

consigo diferentes efeitos para quem está na condição de ouvinte ou de agente desse 

sentimento necessário à satisfação humana. Esse anseio pode não ter razão ou explicação, mas 

incentiva o ser a deixar sua vida mais sedutora e contagiante, inquietando a alma em busca de 

realizações que deixem o cotidiano vívido e prazeroso. 

Descobrir quais os modelos de realização dos desejos pode ser uma viagem vida 

afora, constituindo uma busca de identidade e de potencialidades da existência humana. 

Entretanto, ter a ideia de que o encontro revitalize, pode não se realizar, pois nem tudo o que 

se deseja se concretiza.   

Amores, paixões, lugares paradisíacos, bens luxuosos, nem tão luxuosos, um 

filho, um livro; enfim, desejos comuns mobilizam pessoas comuns, induzem eventuais 

caminhos para suas realizações e estruturam energias que antes não haviam sido descobertas. 

Pode-se dizer que querer é diferente de desejar, e nunca foi tão sedutor o poder do 

desejo. Até a palavra insinua e alimenta o imaginário do ser que aguarda as manifestações 

desse estado de alma, que, segundo Bachelard (1993) a palavra alma é imortal, muito 

significativa comparação com o desejo, pois sem ele a fonte de nossas inspirações não 

existiria. 

O filósofo Epicuro (1958) afirma que mesmo preso, ainda se poderia fugir do 

inimigo se a pessoa não fingisse em não ver os defeitos do espírito e do corpo daquela que se 

deseja, pois é isso que quer na maioria das vezes um homem cego de desejo: atribuir 

qualidades àqueles que realmente não as têm. Para ele o desejo se origina de uma falta, 

natural ou frívola.  

Para o filósofo, o desejo pode ser dividido em: natural e necessário, são os desejos 

que saciam o corpo; o natural e não necessário, os que surgem da vontade de mudar, variar; e 

o não natural e não necessário, aqueles que são falsos, categorizados por pecados capitais. 
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Já para Fayga Ostrower (1990) o desejo é algo enraizado nas entranhas do ser 

humano e ele não sabe o que é, mas sente que existe e procura todo tempo sua realização. 

Entretanto, não existem modelos para concretizar desejos. Cada um vai ter que descobrir à sua 

maneira, empreendendo buscas nas sensações, realizações, frustrações, enfim, no decorrer da 

vida e na existência da alma (anima). Desse modo, será possível revelar identidades, 

recuperar sentimentos, alinhar o que é e o que deseja. 

Para Elisabeth Badinter (1986, p. 266) temos um triplo desafio, “conciliar o amor 

por si próprio e o amor pelo outro; negociar nossos dois desejos de liberdade e simbiose; 

adaptar, enfim, nossa dualidade à do nosso parceiro”. Sentimentos esses que podem gerar 

conflitos, desarmonias e, sobretudo, questionamentos ainda não amadurecidos em uma 

relação. 

Para esse estudo, as representações do desejo se caracterizam de maneira objetiva 

e diversa, porque há mudanças sugestivas de acordo com a necessidade da ação de cada 

personagem. Há, também, a possibilidade de interpretações, já que vários teóricos e 

pesquisadores registraram essa multiplicidade de sentidos para o desejo. Desta forma, sugere-

se o desejo sexual, aquele que provém da saciedade carnal; o desejo da paixão, ter o que é 

quase impossível ou o que não pode ser; o desejo de liberdade, não ter compromisso, apenas 

ser livre; o desejo de simbiose, ter e ser de alguém e o desejo de identidade, aquele que 

investe no processo de autoconsciência e reconhecimento de mundo. 

Esse conjunto de significados procura ajustar as hipóteses e o objetivo deste 

estudo, além de caracterizar o desejo e suas representações nas personagens femininas das 

obras de Júlia Lopes de Almeida; levando em consideração as variáveis de construção de 

identidade das personagens ficcionais analisadas. 
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4 LINHAS DA BIOGRAFIA DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 

Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, na época capital federal, em 24 

de setembro de 1862 e faleceu, de malária, aos 72 anos, no dia 30 de maio de 1934, depois de 

oito dias de haver chegado de uma viagem à África para buscar a filha mais nova, Lúcia 

Lopes de Almeida, que adoecera. Quinta, dos cinco filhos do médico Valentim José da 

Silveira Lopes e de Adelina Antônia do Amaral Pereira, ambos portugueses que migraram 

para o Brasil. Seu pai foi fundador do Colégio Anchieta e recebeu o título de Visconde de S. 

Valentim. Sua mãe tinha a inteligência voltada para as coisas do espírito e cantava. A família 

Silveira Lopes tinha prestígio, dava grandes saraus onde a sociedade fluminense comparecia 

para apreciar arte e música. 

Começou a escrever quando seu pai descobriu seu talento nas letras. Pregou uma 

mentira dizendo que o editor da Gazeta de Campinas pedira-lhe uma crônica sobre Gemma 

Cuniberti
12

. Publicado no dia 07 de dezembro de 1881, tornou, aos 19 anos, Júlia Lopes de 

Almeida colaboradora oficial do jornal. Foi pioneira na literatura infantil quando lançou 

juntamente com sua irmã Adelina Lopes Vieira, em 1886, seu primeiro livro Contos infantis; 

um ano depois Traços e Iluminuras, uma coletânea de contos,  que ele continha os primeiros 

escritos os quais, mais tarde, se transformaria no romance A falência. 

 O primeiro romance foi Memórias de Marta, seguido por A Família Medeiros. O 

Livro das Noivas teve edições esgotadas, fato inédito para época no Brasil, quanto menos de 

uma mulher. Em 1885 conheceu Filinto de Almeida. Na época, foi fundador do primeiro 

Seminário Literário do país intitulado A Semana. Desse grupo surgiu a proposta de fundar a 

Academia Brasileira de Letras, e Júlia Lopes de Almeida foi convidada a participar dessa 

elaboração.  

Casou-se em 28 de novembro de 1887, em Lisboa, na Igreja de São Domingos. 

Isso aconteceu porque Filinto de Almeida teve uma missão na Europa e Júlia Lopes de 

Almeida lá estava com seus pais. Foram morar no Rio de Janeiro e, nos últimos dias de 1888, 

nasceu o primeiro dos seus seis filhos. Não moraram muito tempo no Rio, porque seu marido 

foi convidado para ser diretor do, então, A Província de São Paulo, que mais tarde, na gestão 

de Filinto de Almeida passou a se denominar O Estado de São Paulo. Os filhos Afonso, 

                                                
12 Foto do texto original em anexo. 
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Valentina e Adriano (falecidos logo depois do nascimento), Albano, Margarida e Lúcia 

moraram no bairro Santa Teresa e chamavam a casa de “Lar Bendito”. 

 

Figura 1 – Foto da família Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 

 

De acordo com Margarida Lopes de Almeida
13

 (ALMEIDA, 2015) sua mãe 

escrevia sem cessar, criou seis filhos e nunca interrompeu suas inspirações. A peça teatral 

Quem não perdoa foi escolhida para a estreia da primeira temporada oficial do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, em 1917. Devido a esse fato, um colega de trabalho do jornal O 

País ficou com inveja e publicou duas a três crônicas contra Júlia Lopes de Almeida, fazendo 

com que esta se retirasse após vinte e dois anos de colaboração. Colaborou com periódicos 

para O Estado de São Paulo, Gazeta de Campinas, Jornal do Commercio, A Semana, A 

mensageira, Revista Feminina, O mundo literário, entre outros. 

Em 1913, em Paris, Madame Jeanne Catulle-Mendès, da Société des Gens de 

Lettres promoveu um banquete em homenagem à Júlia Lopes de Almeida e que 

                                                
13 Margarida Lopes de Almeida é filha de Júlia Lopes de Almeida. Foi uma importante declamadora e escultora 

do final do século XIX e início do século XX. Segundo Cláudio Lopes de Almeida, não casou e não teve 

filhos. Muito querida por ele, foram vizinhos durante anos e, quando Margarida morreu, Cláudio herdou sua 

casa na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Foto em anexo de Júlia Lopes de 

Almeida e Margarida Lopes de Almeida. 



53 

compareceram, dentre 400 convidados, grandes nomes das letras da época: Gyp, Daniel 

Lesueur, Séverine, Rachilde, Edward Rostand, redatores do Temps, de Journal, Figaro e Le 

Matin. Olavo Bilac estava presente e disse que o discurso de sua amiga, Júlia Lopes de 

Almeida, foi sóbrio, elegante, escrito em puríssimo francês. 

 

Figura 2 – Convite do Banquete realizado em Paris para homenagear Júlia Lopes de Almeida 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 

 

 

No Brasil, poetas e prosadores realizaram no salão do Jornal do Comércio, em 

1915, uma homenagem à escritora. Estavam presentes Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, 

Augusto de Lima, João Luso, Lindolfo Xavier, Hermes Fontes, Osório Duque Estrada e 

Ernani Bilac. 

Segundo Almeida (2015), “a obra de Júlia pode ser dividida em três classes: a 

imaginosa, a educativa, a pacifista”. (ALMEIDA, 2015, p. 205). À primeira pertencem seus 

romances: A falência, conta a dramática história de uma família que vive do comércio e que 

perde tudo por causa do encilhamento; A família Medeiros, acompanha a vida dos escravos e 

a futura abolição; A intrusa e Cruel amor, romances ambientados nas areias de uma 

Copacabana de pescadores e natureza próxima; Memórias de Marta, A Silveirinha, A Isca e 

Pássaro Tonto, além de dois livros de contos, Ânsia Eterna e Traços e Iluminuras. 
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A fase educativa conta com o livro Contos Infantis, com participação de sua irmã 

Adelina; A Árvore, escrita com seu filho Afonso; Correio da Roça; Jornadas no meu País; 

Jardim Florido; Livro das Noivas; e o Livro das Damas e Donzelas. 

Da terceira, pacifista, um volume chamado Maternidade que reúne uma série de 

conferências. Seu último romance O funil do Diabo, foi escrito em Paris e veio a público uma 

semana após o falecimento da autora, mas não foi publicado naquela época. 

De acordo com Sharpe (2004), a escritora participou ativamente de uma série de 

conferências públicas, inauguradas por Coelho Neto e Olavo Bilac no Rio de Janeiro, em 

1905, e sua participação levou a criar a Legião da Mulher Brasileira. Registra, de acordo com 

Júlia Lopes de Almeida, que “a verdadeira emancipação da mulher não resultaria só do direito 

ao voto, mas maiores oportunidades educacionais e profissionais fora do lar”. (2004, p. 196). 

Ainda afirma que o sucesso incontestável da obra de Júlia Lopes de Almeida teve efeito de 

diminuir as tensões vividas pelas mulheres da época e como escritora também passa a ter 

visibilidade diante de uma sociedade que ainda via “com desconfiança o atrevimento daquelas 

que ousavam ultrapassar os limites da esfera privada”. (ALMEIDA, 2015, p. 207). 

 

Figura 3 – Primeira edição das obras – Cruel Amor de 1911 e A Intrusa de 1908 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Fotografia do acervo da pesquisadora, fotos tiradas do arquivo da ABL (2018). 
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Figura 4 – Cadernos da Academia Brasileira de Letras. 

 

 

 
 

 

 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 

 

 

 

Destaca que d. Júlia Lopes de Almeida possuía um estilo irônico, mas sutil em 

suas obras que pode ser visto como um mecanismo de defesa, pois dependendo das 

personagens criadas poderia sofrer discriminações ou críticas da sociedade dos séculos XIX e 

XX. Classifica a autora como “uma voz de ruptura na história da literatura brasileira, voz que 

ousou transgredir e discutir as limitações dos marginalizados e suas representações no 

imaginário social da última metade do século XIX e início do XX”. (SHARPE, 2004, p. 207). 
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Segundo o depoimento de Cláudio Lopes de Almeida, Júlia Lopes de Almeida foi 

alfabetizada em casa pela sua irmã mais velha, Adelina Lopes de Almeida, seu pai a 

influenciou com a Literatura Portuguesa e sua mãe acentuou sua sensibilidade para a música e 

as artes. Filinto, seu esposo, a introduziu na Literatura Francesa, moldando assim a 

singularidade de seu estilo como escritora. 

 

Figura 5 – Busto de Júlia Lopes de Almeida. Escultura feita por sua filha, Margarida Lopes 

de Almeida. Cópia idêntica foi enviada para Lisboa. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 

 

 

 

Filinto de Almeida viveu mais onze anos de saudade de sua esposa e decidiu 

reunir versos sobre a amada em um volume que deu o nome de Dona Júlia, pois todos a 

respeitavam e nunca deixavam de colocar o adjetivo “dona” antecedendo seu nome. Júlia 

Lopes de Almeida patrocina a cadeira número 26 da Academia Carioca de Letras que, 

posteriormente, foi ocupada pelo seu filho Afonso Lopes de Almeida
14

. 

                                                
14 Em entrevista, Cláudio Lopes de Almeida destacou que  Júlia Lopes de Almeida foi alfabetizada em casa pelas 

sua irmã mais velha, Adelina Lopes de Almeida, seu pai a influenciou com a Literatura Portuguesa e sua mãe 
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Aqui um excerto da transcrição de um documento de palestra no acervo da 

escritora depositado na Academia Brasileira de Letras
15

: 

 

Por mais imperiosa que seja a vocação das mulheres à arte, quando a professam, 

ficam quase sempre em meio caminho. Aos nomes rutilantes de uma Vigée Le Brun 

de uma Rose Bonheur, de uma George Sand ou Mmes Ackerman e pouco mais, faz 

fundo uma onda imensa de outros nomes representativos de merecimentos 

verdadeiros e de tenazes esforços, mas que não chegaram nunca a atingir o Zenith da 

arte e raramente alcançaram mesmo nivelar-se aos maiores artistas masculinos seus 

contemporâneos. Para uma mulher conseguir em arte metade do que consegue um 
homem, de igual talento e de igual vontade, tem que despender o décuplo do 

esforço, não só porque o mundo preparou melhor a competência masculina, 

desenvolvendo-lhe, progressivamente e constantemente, a inteligência, como 

também porque ele conta com maior simpatia das populações e o estímulo sugestivo 

dessa predisposição! É evidente que nem estas escritoras nem todas as outras que de 

algum modo tenham recebido manifestações de apreço, foram agraciadas pelo 

simples motivo de serem senhoras, mas porque não lhes puderam negar o que elas 

conquistaram à força de talento, que não tem sexo, embora o mundo teime em vesti-

lo de calças quando o quer adular! O das mulheres como disse o poeta Castilho: “foi 

atirado para a roda dos enjeitados”. Mas da roda ou do cárcere, quando tenha 

nascido o filão luminoso do sonho, ele despertará cedo ou tarde, torcendo grades ou 

arrancando fechaduras. Tudo se pode escravizar no mundo, menos o pensamento de 
Júlia Lopes de Almeida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 
acentuou sua sensibilidade para a música e as artes. Filinto, seu esposo, a introduziu na Literatura Francesa, 

moldando assim a singularidade de seu estilo como escritora. 
15 Texto retirado do livro O funil do diabo, edição de 2015, descoberta feita pela pesquisadora Zahidé Muzart. 

Está na contracapa da obra. 
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Figura 6 – Conferência de Júlia Lopes de Almeida na Escola de Belas Artes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 

 

 

 

Em uma conversa entre os personagens Argemiro e Adolfo Caldas, na obra A 

Intrusa, o primeiro tem a seguinte reflexão: “Fiquei desde então convencido de que a ficção, 

como a realidade, obedece a leis de imprevisto e fatalidade” (p. 126). Inusitado seria se Júlia 

Lopes de Almeida não fosse a alma dessa frase transpondo a concretização de suas obras. 
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5 JÚLIA LOPES DE ALMEIDA: AS LINHAS E ENTRELINHAS DOS DESEJOS 

A rigor, a literatura, como produto cultural, foi sempre o lugar das grandes confissões, 

porque nela o desejo sempre expôs sua ânsia de realização.  

Escrever é desejar. 

  

Affonso Romano de Sant’Anna 

 

 

Neste capítulo são desenvolvidas as reflexões sobre as obras de Júlia Lopes de 

Almeida em estudo. Como desenho para composição das reflexões, apresentam-se os resumos 

e as considerações/análise das obras em perspectivas macro e microestrutural, elucidando os 

desejos listados nos objetivos. O desenho proposto nesta tese segue a seguinte sequência: os 

romances em ordem cronológica de edição, o conto e a peça teatral.  

Cabe destacar que a separação das obras visa evidenciar suas singularidades em 

relação aos registros históricos e individuais de cada personagem feminina, para revelar seus 

desejos íntimos, seus interditos e suas paixões, dessa forma, os excertos apresentados 

justificam o diálogo com essas teorias. Posteriormente, uma avaliação das similitudes e 

distanciamentos do processo de construção das personagens e a relação com o desejo. 

 

5.1 A FALÊNCIA (1901) 

5.1.1 O ENREDO 

O romance A Falência teve seu “nascimento” em forma de conto, publicado, 

primeiramente, no livro Traços e Iluminuras. Júlia Lopes de Almeida afirmava que essa 

narrativa poderia encher-se de riqueza de fatos e decide, depois de alguns anos, dar vida à 

ideia. Então, em 1901 o conto se transforma em um dos seus melhores romances, segundo 
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Peggy Sharpe (2004) e alguns recortes de jornais
16

 colecionados pela filha Margarida Lopes 

de Almeida. 

O narrador é onisciente e oscila entre os personagens, foco de sua narrativa. 

Francisco Teodoro, cafeeiro, rico, protagonista casado com Camila; Camila, jovem senhora, 

bonita, de boa educação; Dr. Gervásio, médico da família e amante de Camila; Nina, sobrinha 

bastarda da família e governanta da casa; Raquel e Lia, filhas gêmeas e mais novas; Ruth, 

filha do meio, possui alma de artista, tocava violino; Mário, filho mais velho, gasta a fortuna 

com viagens e festas; Capitão Rino, amigo da família e apaixonado por Camila; entre outros 

que aparecem para o desenrolar do enredo. 

A ação se passa no Rio de Janeiro, 1891, época de especulações, bolsa de valores 

e grande prospecção da indústria do café. Francisco Teodoro aparece já rico, produtor de café 

e a procura de uma esposa para deixar sua herança. No decorrer da narrativa, é possível 

conhecer a vida dele, sabe-se que foi pobre e precisou trabalhar muito para conquistar tudo o 

que teve até aquele momento. Dava valor ao esforço e, de certa forma, era honesto dentro de 

suas limitações e da sociedade em que precisava confiar para administrar seus negócios.  

O personagem Francisco Teodoro conheceu a família de Camila e por uma 

questão de negócio, casou-se com ela. A princípio não se amavam. Para ele era necessário ter 

uma esposa perante a sociedade; para ela, uma questão de necessidade e obrigação. O casal 

teve quatro filhos: Mário, Ruth, Raquel e Lia. Criam a filha do irmão de Camila, Joca, 

chamada Nina. Dr. Gervásio frequentava a casa diariamente, como amigo, médico da família 

e amante de Camila. Francisco Teodoro mantinha relações extraconjugais, mas nunca sentiu 

remorso, já que nada faltava para sua família. Festas, saraus, boa comida e educação, tudo que 

um burguês, do final do século XIX e início do século XX, podia oferecer. 

No decorrer da narrativa, acontecem fatos inerentes ao cotidiano: 

desentendimentos entre pais e filhos; Mário descobre a traição de sua mãe, mas não tem 

coragem de contar; Capitão Rino percebe que não tem chances com Camila e parte mar 

adentro em uma viagem sem data de retorno; Dr. Gervásio se apaixona cada vez pela esposa 

do cafeeiro, mas não a assume. A certa altura, Francisco Teodoro foi incitado a investir na 

bolsa de valores, e mesmo sem entender como funcionava, aceitou o desafio. Faliu. Ficou 

desesperado e, para não sentir nova humilhação e ser julgado pela família, optou pelo 

suicídio. 

                                                
16 Recortes de jornais importantes da época que tratam sobre a obra A Falência está incluso nos anexos. 
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Mário casou-se com uma moça rica e foi embora. As mulheres ficaram sem 

dinheiro, herança e onde morar. Foi a sorte que, em um momento de bondade, antes de 

Francisco morrer, doou uma casa simples a Nina, em agradecimento a sua dedicação e 

prestação de serviços para com sua família. Todas foram morar lá e tiveram que trabalhar, 

inclusive Camila, que não teve ofício quando solteira, apenas o de costurar. Cada uma 

assumiu o lar como pôde e Gervásio obrigou-se a contar para Camila que era casado, mas 

separado porque a mulher o traíra. 

 

5.1.2 A falência: as tramas do desejo no universo social   

A trama de A falência é diferente das outras obras de Júlia Lopes de Almeida, pois 

revela um amadurecimento e uma percepção especial em relação ao universo familiar e as 

outras classes que o cercam. Há uma preocupação com a economia, a educação e o não 

privilégio das classes menos abastadas. Nota-se a distinção do espaço público e privado, as 

competências e responsabilidades de cada gênero, contextualizadas no século XIX. 

Alguns trechos da obra revelam a posição da mulher na sociedade burguesa do 

século XIX e seu comportamento diante aos desafios que a família tardava, mas sofria de 

forma significativa, pois os desvios e falsas condutas que o responsável pela organização 

patriarcal não realizasse de acordo com as boas maneiras, representaria dor e sofrimento para 

todos os envolvidos, principalmente, à mulher, cúmplice do matrimônio. “A característica da 

sociedade patriarcal, em sua forma mais absoluta, reside no estrito controle da sexualidade 

feminina”. (BADINTER, 1986, p. 95). Desse modo, as privações e inaptidões eram garantidas 

às mulheres, tornando-as submissas a um controle criado pelos homens para garantir sua 

permanência no poder da sociedade. 

Um desses exemplos aparece quando o personagem Francisco Teodoro, em uma 

conversa entre amigos e familiares afirma: “Sei, sei... a vida foi feita para as mulheres. E 

ainda elas se queixam! Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas... A mulher 

nasceu para mãe de família. O lar é o seu altar; deslocada dele não vale nada! (p. 81
17

). 

                                                
17 Nas análises das obras as páginas farão referência à obra em evidência. 
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Reduz, assim, a personalidade feminina ao social privado, descaracterizando-a de qualquer 

tipo de mudança ou emancipação. 

Paralelo ao pensamento patriarcal e egoísta do homem oitocentista, a mulher 

parece aceitar sua condição, mesmo infeliz, acredita que merece o destino que traçaram para 

ela: “Compreendia muito bem que o sentimento e a imaginação nas mulheres só servem para 

a dor. Colhem rosas as insensíveis, que vivem eternamente na doce paz; para as outras há 

pedras, duras como aquelas palavras do seu filho adorado”. (p. 109). Essas palavras se 

concretizam em desespero quando o filho de Camila, Mário, descobre que a mãe traía seu pai 

com o médico da família. A protagonista se pune, não precisa que alguém lhe diga o que 

pensar ou fazer; ela tem seus argumentos. 

 

“Quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres, amado outros corpos... e aí 

estava como dele só se dizia bem! Ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo 

crime; ela só se desviara para um homem, depois de lutas redentoras; e porque fora 

arrastada nessa fascinação, e porque não sabia esconder a sua ventura, aí estava boca 

de filho a dizer-lhe amarguras...” (p. 110). 

 

A justificativa de sua ausência no matrimônio reflete nos desejos que sente por 

Gervásio. A personagem Camila não pretende ser a vítima, mas age como tal. Há uma 

contradição em relação às suas atitudes na presença feminina de seu caráter no enredo do 

romance e às decisões que resumem sua opção por ter um amante. Ela quer ser desejada, 

procura realizar seus desejos nos desejos do outro; mostra o quanto uma mulher pode assumir 

quando contempla o poder que lhe é próprio, entretanto, descarta uma reação positiva quando 

é confrontada. 

Aparece essa antítese quando uma mulher misteriosa encara o dr. Gervásio em 

uma vitrine da cidade. Camila “fingiu aceitar a promessa; no fundo duvidou dela, mas para 

que tentar uma recriminação, se a sua língua fraca não lhe sabia traduzir os sentimentos 

fortes? Ficaria no seu papel de mulher: esperaria calada...” (p. 139). O “fingir” aceitar a 

promessa porque o médico disse que não conhecia tal mulher e que ela estaria equivocada ao 

sentir ciúme daquela cena. Novamente, a protagonista ensaia o discurso da casada perfeita – 

assume seu papel de mulher – ficar calada. Aparentemente, assume uma metáfora de bigamia: 

aceitar uma traição do amante. 

 

“O casamento, como mecanismo de ordenamento social, e a família, como palco 

para uma revolução silenciosa de comportamentos, fechavam-se em torno da 

mulher, impondo-lhe apenas e lentamente o papel de mãe devotada e recolhida. 
Cortavam-se-lhe todas as possibilidades de insurreição, e um discurso renitente 
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sobre o caráter hipócrita da mulher procurava dar conta das insubordinadas, logo 

tachadas de devassas”. (PRIORE, 2009, p.116). 
 
 

Depois da falência e morte de Francisco Teodoro, Camila sentia-se frágil e 

desprotegida. Demonstrava gratidão e remorso para com seu falecido marido. Isso 

atormentava os sentimentos do dr. Gervásio, que agora confundia paixão com carinho, e 

Camila arrependida do que fizera bons anos de sua vida, saciando seus desejos com o amante, 

descobre que ele era casado, mas não vivia com ela, não a perdoou, pois o traíra. Então, 

questionava-se como a respeitaria se não perdoou a mulher pelo mesmo ato de traição: 

 

“Era casado, e desprezara a mulher pela mesma culpa! Que seria ela também aos 

olhos dele? Oh! Ser honesta, viver honesta, morrer honesta, que felicidade! Se 

pudesse voltar atrás, desfazer todos aqueles dias de sonho e ebriedade, recomeçar os 

labores antigos na insossa domesticidade de esposa obediente, sem imaginação, sem 

vontade, feliz em ser sujeita, em bem servir um só homem, com que pressa voltaria 

para evitar esta humilhação, pior que todas as mortes, porque vinha dele, que ela 

amava tanto! Amava ainda. Ainda!” (p. 353). 

 

O mundo particular de Camila era conhecido por todos que a cercavam, apenas 

seu marido o desconhecia, mas ela não tinha remorso porque sabia que ele também a traía. 

Casou-se com Teodoro para ser um fardo a menos para sua família e agradar seu pai. Engels 

(2010, p. 100) afirma que “antes da idade média, não se pode dizer que existisse amor sexual 

individual. Óbvio que a beleza pessoal, a intimidade, as afinidades, etc. deviam despertar nos 

indivíduos de sexos diferentes o desejo de relações sexuais”. Mas desse ponto até o amor dos 

dias atuais há uma grande distância. Em toda a antiguidade, são os pais que combinam os 

casamentos, em vez dos interessados; e estes aceitam, tranquilamente. O pouco amor conjugal 

que os mais antigos conhecem não é “uma inclinação subjetiva, e sim, mais concretamente, 

um dever objetivo; não é a base, e sim o complemento do matrimônio”. 

Aparentemente, Gervásio a desejava mais, Camila parecia ter um sentimento de 

“fuga da realidade”, isto é, ter um amante ajudava a esquecer e ao mesmo tempo a manter a 

realidade conjugal. Sentia falta do médico em dias que não visitava a casa, mas era uma 

ausência acomodada, pois sabia que ele retornaria, tanto quanto seu marido. Não queria saber 

das fofocas da sociedade: “as mentiras que meu marido me pregou me deixaram sulco e eu 

paguei-lhas com teu amor!” (p.70). Então, Camila diz que quanto mais amava Gervásio, mais 

estimava o marido. 

Júlia Lopes de Almeida desenrola a traição com maestria e competência, que se 

não vivesse no século XIX e que não fosse de admirada e respeitável índole, é provável que 
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algum ávido crítico ou leitor pensasse: “essa mulher conhece uma vida extraconjugal...”. 

Descreve os olhares insinuantes e apaixonados dos amantes, o que cada um desejava no 

momento em que se encontravam; não limita a imaginação do leitor, favorecendo o 

enriquecimento das cenas e desdobramentos inusitados. Em um momento da narrativa, 

Gervásio entrega um romance para Camila e diz que a história era parecida com a deles. Ela 

diz que não quer ler porque: “os senhores romancistas não perdoam às mulheres, fazem-nas 

responsáveis por tudo – como se não pagássemos cara a felicidade que fruímos”. (p.71) 

As representações do desejo aparecem no romance por vezes na clareza dos fatos 

e declarações, outras vezes nas entrelinhas e interditos das ações. A análise se deu a partir da 

protagonista Camila como objeto de desejo e ela como desejante e desejada. Em uma análise 

microscópica, é possível perceber que a personagem Camila se mostra plana, parece que 

mantém as mesmas ideias, sem evolução em suas características iniciais, entretanto, essa 

construção se dá nas aparências que ela mesma constrói ao longo da narrativa. 

Profundamente, ela é forte, abusa de sua liberdade ao mesmo tempo em que esconde sua 

personalidade em dois homens: seu marido – por tirá-la da pobreza; seu amante – por fazê-la 

desejada. 

 

Como é bom ficar no desejo de exceder, sem ir até o fim, sem dar o passo. Como é 
bom ficar longamente diante do objeto desse desejo, nos mantermos em vida no 

desejo, em vez de morrer indo até o fim, cedendo ao excesso de violência do desejo. 

Sabemos que a posse desse objeto que nos queima é impossível. De duas coisas 

uma, o desejo nos consumirá, ou seu objeto cessará de nos queimar. (BATAILLE, 

1987, p. 93) 

 

Sem dúvida a realização de ter o amante por perto, quase todos os dias, faz com 

que sua vida fique plena de satisfação: não ignora o desejo que o médico sente e o provoca 

com uma sedução quase infantil: “Nina, encostada à grade, via Mário afastar-se; e lá em cima, 

no terraço, ao lado do marido adormecido, Camila curvou-se para o dr. Gervásio e beijou-o na 

boca”. (p. 59). Percebe-se claramente o atrevimento ao saciar seu desejo – quanto mais difícil 

é a situação de possuir, mais o desejo se materializa. 

O capitão Rino era apaixonado por Camila e também sabia do romance dela com 

o Dr. Gervásio. Assim, ela sabia desse desejo, mas desconsiderava qualquer aproximação, 

reproduzindo cenas de carência e sedução que personificavam a “quase” loucura que o capitão 

vivia: 

 

“Camila abandonava-se, parecia provocar essa grande palavra, como se não 

bastassem à sua vaidade de mulher os amores do amante e do marido. Assim 
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imaginou o capitão Rino, todo penetrado do aroma e do encanto dela. A mão de 

Camila pousara no banco, e ele então, com o mesmo gesto esquivo e assustado, 

apertou-a de leve; ela levantou-se, com modo brusco, sacudida pelo arrependimento, 

culpando-se pela sua leviandade, partiu logo para a luz clara do luar.” (p. 87). 

 

As descrições da personagem Camila situam o leitor em uma mulher 

extremamente sedutora, surgindo, de certa maneira, um estereótipo do desejo: perfeita, bela, 

cheirosa, provocante em seus gestos e dissimulada (sabe de suas qualidades e espera que 

surtam efeitos): “Vendo o lindo rosto, sempre tão fresco e tão moço de Mila, os seus cabelos 

negros, o seu colo cheio, os seus olhos de veludo, provocantes e apaixonados, toda aquela 

figura de mulher amorosa, quente e grave, que ele não se cansava de estreitar nos braços”. (p. 

119). De acordo com Bataille (1987), as mulheres não são mais desejáveis que os homens, 

mas se propõem ao desejo, provocam porque sabem provocar. Então, a imagem que Gervásio 

constrói de Camila, aparentemente, corrobora com as pretensões da personagem e os desejos 

que expressa dialogam com a arquitetura sofisticada da criação. 

Outra situação que a autora planeja confrontar em sua obra é a contradição. Um 

exemplo: “Quem pode confiar na lealdade de uma mulher? Ninguém, e a justiça era que ela o 

enganasse e o traísse, como por ela traía e enganava o esposo...” (p. 128). Em dado momento, 

há justificativas para saciar os desejos que a personagem Camila tece ao longo do romance, 

entretanto, punições são conferidas de forma autônoma durante os diálogos. Ela não é 

convencional para seu tempo, confere, assim características de uma personagem redonda, pois 

se mostra complexa e forte. 

“Devia pensar em outras coisas; esforçava-se por isso. Desejar Mila, para quê? 

Não tornaria a vê-la...” (p. 197). Esse pensamento foi um dos muitos que o capitão Rino teve 

durante as visitas que fazia à família. “Trocados os cumprimentos o moço seguiu também seu 

caminho, enfraquecido, todo embebido no aroma dela, todo deslumbrado por aquele ar de 

deusa inatingível.” (p. 198). “Deusa inatingível” – característica totalizadora que converge 

para uma das teorias do desejo: a ausência da ausência, desejar o que não se pode ter. Ela 

existe e ao mesmo tempo inexiste dentro das possibilidades de interação, isto é, não é possível 

tê-la, para então possui-la. 

Na sequência da análise, momentos antes da falência familiar e de propriedades 

acontecer, Francisco já pressentia o maior erro que já cometera e o quanto isso lhe custaria. 

Camila desconhecia qualquer situação, desse modo, seus encontros secretos rendiam 

saciedade sexual e afetiva: “Durante o jantar só ela falava, muito risonha, respondendo à 

essência com que Gervásio a pulverizara pouco antes no chalezinho da Lagoa, onde 
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escondiam seu amor.” (p.269). E, na completa paixão quase não conseguia esconder a 

satisfação que o médico lhe dera: “Aquele perfume era como que a alma dele que ela 

trouxesse consigo.” (p.269). O desejo é contemplado e descrito de maneira romântica e sem 

punição, pois é o único trecho em que Camila expõe sua felicidade na frente de seus 

familiares. 

Quando Francisco revela os motivos de sua preocupação e a falência de sua 

empresa, é possível verificar a falência de outros aspectos: a credulidade, a lealdade, a 

compaixão e a cumplicidade: 

 

Aquelas esquivanças não o atormentavam, ele sentia que a ia amando com menos 
amor e mais amizade; era como uma irmã, necessitada do seu amparo e de seu 

conselho, que ele não podia deixar de ver todos os dias; o calor da sua mão e o som 

da sua voz já não lhe alvoroçavam os sentidos adormecidos; e bem percebia que no 

coração dela a paixão também estava apaziguada, e que para Camila ele ia já sendo 

apenas amigo. (p. 333). 

 

Nessa parte da narrativa a punição se revela e se concentra em Camila. O único 

desejo convertido em desespero era o de morrer. Morte de Francisco Teodoro e do amor que 

um dia, em algum momento, acontecera entre ele e Camila. Desejos pouco realizáveis na 

presença do marido, pois ele não acumulava as características construídas na memória afetiva 

da personagem, até porque, ela convertia todos os seus desejos para o amante, pouca chance 

tinha o marido em saciá-la. Bataille (1987) afirma que o amor não é o desejo de perder, mas o 

de viver no medo de sua perda possível, o ser amado mantém o amante à beira do 

esgotamento. 

Mesmo assim, diante da entrega de Camila, Gervásio parece ter rompido 

discretamente com o que os unia: a adrenalina de ter o que não podia possuir, sinônimo do 

desejo. Agora que ela poderia ser só dele, parece ter perdido o encanto. A descoberta da 

esposa fez com que o médico recuasse e pouco investia no romance, já que não era mais 

proibido. Passadas algumas semanas, a reciprocidade do desejo aflora entre os personagens: 

  

Era já noite quando ela acompanhou Gervásio ao jardinzinho da entrada. Ele sentia-a 

trêmula, numa comoção de virgem, como se aquele velho amor  pecaminoso fosse 

um amor nascente. A sua voz, lenta e grave, tinha inflexões tímidas, e a brancura da 

sua carne tantas vezes beijada por dois homens, parecia-lhe, na sombra, de uma 

imaterialidade puríssima. (p. 337). 

 

Entretanto, todo esse ardor dura pouco, pois quando Camila decide tornar-se noiva 

e sair pela segunda vez da humilhação e pobreza, descobre que o médico era casado. Percebeu 

que seu corpo já não mais seduzia, suas mãos envelheciam e sentia-se velha para ser desejada 
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e, desta vez, a amante. Nesse momento, surge uma nova Camila: vai embora sem olhar para 

trás, recolhe seu orgulho que havia fragmentado nas mãos de Gervásio e toma as rédeas da 

sua vida. Decide, então, voltar para a “casinha”, como assim chamava, e ao sentar ao lado de 

Ruth, pede que lhe dê algum trabalho, pois precisava começar vida nova, características de 

uma personagem redonda. 

Surgem nesse instante as duas formas clássicas do desejo: bóulesis que os gregos 

chamam de tomar o destino nas mãos e o hormê que significa perda, carência. A personagem 

Camila sobrevive, subconscientemente, em hormê, pois necessita preencher um vazio que 

desconhece em outras pessoas, se priva de sua liberdade e é punida por escolher a carência 

como forma de expressão sentimental. Entretanto, a revelação de verdades e a falência que se 

instaura, discretamente, desde o início da narrativa, faz com que não fique na obscuridade de 

mais uma mulher enganada, viúva e descartada em vida. A reação, bóulesis, sobressai ao 

esquecimento, e esse desejo de inaugurar uma nova etapa de sua vida, transcende as punições 

sociais em que vive. 

Outro elemento da narrativa é o espaço, a casa grande onde viveu Camila e sua 

família na maior parte do enredo, é o palco das revelações, romances, dúvidas e discussões. O 

jardim era onde todos fugiam para meditar e refletir sobre suas atitudes. O quarto foi o 

cômodo mais descrito, e como afirma Bachelard (1993), é onde se escondem os segredos, as 

desconfianças, tristezas e alegrias; sentimentos que fazem parte da construção da alma e que 

dela se desprendem quando não são mais ouvidos. 

Em relação ao tempo, a história inicia-se marcando o calor de dezembro de 1891. 

Os acontecimentos levam meses, mas não tardam acabar em um ano. As noites quentes são 

repetidamente registradas, bem como o perfume das flores, os pássaros cantando, as folhas 

caindo, o vento agitando tudo. É final do século XIX, surgimento do capitalismo e das 

grandes corporações. A industrialização e o comércio são ferramentas para o enriquecimento 

de poucos e geração de empregos para o restante da população. O trabalho é fonte de 

manutenção da família e a mulher, de certa forma, exige ser reconhecida como uma 

colaboradora em potencial. 

A linguagem é a sintonia do pensamento e imaginação do autor com a expectativa 

do leitor. Destarte, Júlia Lopes de Almeida traduz essa escrita-arte com uma maestria 

singular. É bem escrito, dinâmico e ao mesmo tempo a preocupação com as formas é mais um 

ingrediente para registrar seu estilo inovador. 

O narrador é em terceira pessoa e onisciente, e para Moisés (2006, p. 245) “a 

descriação onisciente implica em onisciência por parte do narrador que penetra aonde quer e 
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vigia suas personagens por toda parte”. Enfim, Júlia Lopes de Almeida mapeia o 

subconsciente das suas personagens e, principalmente, se utiliza de suas vozes para dialogar 

com seus leitores. Em certos momentos, faz uma pausa na descrição dos fatos e dá voz a uma 

identidade oculta por meio da personagem Camila para revelar, de forma discreta e indireta, 

conceitos sobre a mulher e a sociedade em que vive. 

Os acontecimentos ocorrem simultaneamente: Francisco Teodoro não realiza bons 

negócios; Capitão Rino vive uma paixão platônica por Camila; Nina é apaixonada por Mário, 

mas não se atreve em dizer, vivendo em uma reclusão amorosa; Ruth é a personificação da 

liberdade através da música, pois todos querem ouvi-la quando estão preocupados ou 

agitados; dr. Gervásio é casado, mas não revela isso a ninguém, porque fora traído tempos 

atrás. Enfim, no elemento ação, como afirma Moisés (2006), as células dramáticas ligam-se 

solidariamente, como na vida real. A autora preocupa-se com a interação e nenhuma célula 

dramática se sobrepõe a outra em termos de importância. É um romance polifônico e ao 

mesmo tempo linear, porque há um diálogo das personagens, que mesmo de forma constante, 

a trama segue em harmonia com as diferentes ações internas. 

 

5.2 A INTRUSA (1908) 

5.2.1 O ENREDO  

A narrativa se passa no bairro Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro, final 

do século XIX e início do século XX, auge da Belle Époque. Argemiro Cláudio de Menezes, 

descendente de nobres de Portugal, “era um homem ainda moço, forte, de carnes sólidas e uns 

olhos negros... barba preta, talhada rente ao rosto pálido, o cabelo muito curto desenhava uma 

cabeça redonda e forte” (p. 8), é o personagem principal. Viúvo há nove anos de Maria, a filha 

de Barões do Cerro Alegre. Assediado por mães casamenteiras, ele permaneceu irredutível em 

sua viuvez, mantendo retratos da formosa falecida pela casa toda. Sua filha, Maria da Glória, 

mora com os avós em um sítio, retirado da cidade, deixando, assim, distância e saudade entre 

pai e filha. Como há funcionários em sua casa que não economizam e pouco colaboram com a 
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organização, decide, então, colocar um anúncio no jornal para contratar uma governanta. 

Desse modo, veria sua filha com mais frequência, e sua casa teria alguém responsável para 

deixá-la de acordo com suas vontades. 

Aparece Alice Galba, moça simples, discreta e bem educada; um ombro mais alto 

que o outro e “feições que não viu, porque vinham cobertas com um véu bordado e ficavam 

contra a claridade” (p. 15). Não percebeu se era feia ou bonita, apenas um rosto magro e 

pálido, e levava “botinas roas e tinha os tornozelos delicados” (p.19). Argemiro entrevista a 

moça e exige que ela nunca cruze seu caminho, fora ou dentro de casa. Eles nunca 

interagiriam, ela seria uma sombra, ou um fantasma. 

Padre Assunção era  conselheiro de Argemiro e ficou encarregado de investigar a 

vida de Alice. A avó de Glória não gostou da contratação: “Meteu em sua casa, na casa da 

minha filha, uma mulher por anúncio! E quer confiar-lhe a sua filha!” (p.39). Num primeiro 

momento Argemiro também concorda: “A senhora repare que esta mulher é uma mulher 

mercenária, uma alugada, pouco mais do que criada, não passa disso...” (p. 41). Apesar de 

muitas reclamações e suspeitas, a moça foi contratada. 

No primeiro encontro entre Glória e Alice houve tensão e falta de educação por 

parte da menina mimada, por sinal. Mas a governanta soube lidar com a situação e começou 

ensinando crochê para ocupar o tempo. Argemiro percebe diferenças pela casa: arrumação, 

móveis dispostos de maneira diferente, flores espalhadas pelas mesas e varandas, cheiro de 

roupa limpa, casacos com botões nos lugares, frutas frescas e o que o advogado mais queria: 

contas em dia. 

Chama mais a atenção de Argemiro a discrição de Alice. Ele nunca a vê e ao 

mesmo tempo a percebe em todos os lugares, tendo sensações que há muito não sentira, e 

outras, que nunca teve. Sente desejo em conhecê-la. Tem curiosidades, mas logo desaparecem 

por conta dos retratos da esposa falecida espalhados pelos cômodos. Além da sogra, que ele 

insiste em chamar de “mamãe”. A baronesa é ciumenta e tem uma raiva da governanta que 

não consegue explicar, mas sabe que é por esta ocupar o lugar da filha amada e que ela diz 

nunca ter morrido. 

Chega um dia em que a baronesa decide ir morar com o genro para tirar 

definitivamente Alice da casa de sua filha. Seu marido não aceita, mas cede. Argemiro fica 

transtornado e arranja como pretexto uma viagem de trinta dias, assim fica longe da confusão 

que a sogra armara. 

Com maus tratos e provocações Alice sofre nas mãos da avó de Glória, mas nada 

a destitui de suas responsabilidades. Certo dia, a baronesa manda chamar a neta e esta demora 
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a atendê-la, pois está lendo com Alice. A senhora irrita-se, entra no quarto de maneira 

grosseira e demite a governanta. Nada muda até Argemiro chegar, pois Alice está irredutível e 

irá embora após acertar as contas com seu patrão. 

Quando ele retorna ouve ambos os relatos e decide por não mandar Alice embora, 

mas pedi-la em casamento. Descobre-se, também, que o padre Assunção era apaixonado pela 

falecida mulher de Argemiro e une-se à baronesa na dor da saudade. 

5.2.2 A Intrusa: desejos e paradigmas  

O romance A Intrusa já carrega em seu título uma prévia do que será a vida de 

Alice Galba na casa de Argemiro Cláudio de Menezes. A princípio, o rico advogado promete 

zelar pelo compromisso de nunca mais casar-se, pois amava imensamente sua falecida esposa 

Maria. Situação complicada para um homem jovem, cheio de ansiedades e desejos a serem 

contemplados em uma trajetória de sucesso que vinha construindo com dedicação. 

Em seguida, a necessidade de uma mulher para lhe cuidar da casa e de sua filha. 

Ficava cada vez mais complicado conhecer alguém, já que todas gostariam de casar-se com 

ele. Decidiu criar um anúncio e publicar em um jornal da cidade. Primeira atitude inusitada e 

inovadora da autora Júlia Lopes de Almeida para, provavelmente, quebrar um paradigma 

social e provocar perturbações aos críticos e aos leitores. 

A mulher no século XIX recriava sua identidade feminina, já que nunca desistiu 

de tê-la. Todos os detalhes que pudessem agregar a uma nova proposta eficiente de 

emancipação e valorização sustentariam argumentos contrários. A independência cultural e, 

principalmente, financeira, destacaria o poder quase extinto da mulher, de forma mais 

eficiente. Kreps (1992, p. 175) corrobora com essa questão, afirmando que “uma pessoa não 

existe ‘para’ a outra, mas como um ente distinto como seus próprios direitos para ser  

valorizado como tal e não apenas como um meio visando a um fim ou um adjunto”.  

Destarte, Alice Galba surge como ferramenta desse pensamento moderno e 

precursor. É uma personagem redonda, aquela que surpreende em suas atitudes, podendo 

sugerir que representou esse desejo feminino de liberdade social. Discreta e inteligente, sabe o 

momento certo e os arranjos adequados para seduzir e apaixonar, fazendo com que Argemiro 

a deseje, mesmo sem perceber:  
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O que me delicia é sentir a alma dessa criatura, que aqui tenho debaixo do meu teto, 

sem que nunca os meus olhos a vejam nem de relance... ela se esconde, ao mesmo 
tempo em que se espalha pela casa toda. É a mulher-violeta, positivamente, não há 

outra comparação! (p. 75). 

 

Então, a partir do momento em que fora escolhida para cuidar da casa e ajudar na 

educação de sua neta, a baronesa desatinou e proibiu tal decisão: “Era só o que me faltava... 

Glória dormir fora de casa, entregue a uma mulher saída Deus sabe de onde! Uma mulher de 

anúncio! Uma...” (p. 39). O julgamento antecipado e preconceituoso tem raízes seculares, 

mesmo o discurso sendo construído por outra mulher. A insegurança revela o pior de seus 

temores. 

Argemiro corrobora com essas descrições, para apoiar e, principalmente, não 

discordar com “mamãe” – jeito carinhoso que decidiu chamar sua sogra: “A senhora repare 

que esta é uma mulher mercenária, uma alugada, pouco mais do que criada, não passa disso... 

o lugar de Maria é insubstituível no meu coração”. (p. 41). 

Praticamente, todos os diálogos em torno de Alice e Argemiro acontecem na casa 

do advogado. A sala, a cozinha e o jardim são os lugares que reuniam as características que 

delineavam a governanta escolhida por um anúncio de jornal. Aos poucos, flores, móveis 

consertados, roupas bem lavadas, orçamento em dia, surgiam de forma harmoniosa com sua 

discrição, pois o combinado era dela não aparecer em hipótese alguma na frente de seu patrão, 

tanto que ele a desconhecia fisicamente: “Confesso-lhe até que a sua fealdade me 

desconcertou. Eu desejaria uma governanta bonita, ou pelo menos graciosa. A beleza 

sugestiona e dá a tudo que a rodeia um movimento de elegância”. (p. 21). Não sabia ele que o 

oposto se revelaria. 

Além da ausência de Alice proposta por Argemiro, a educação da filha era 

prioridade para ele: “A mulher hoje precisa ser instruída, solidamente instruída, e eu quero, eu 

exijo que minha filha o seja”. (p. 37). Nesse trecho o desejo de liberdade toma forma e pode 

representar, não apenas na ficção, mas de fato na vida das leitoras, a provocação do 

pensamento potencial que cada mulher dispõe em seu percurso profissional. Um 

agenciamento urgente parece nascer no limite entre o ser e o ter da mulher oitocentista. 

O casamento começara a dar sinais de mudança na forma de seu contrato. Havia 

uma preocupação em relação à possibilidade do divórcio ser aceito no Brasil. Algumas moças 

ou mulheres recusavam-se em aceitar possíveis anulações: 
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A manhã era de revelações! Ela acreditara sempre que os laços do matrimônio eram 

indissolúveis... a grande poesia do casamento parecia-lhe estar na perpetuidade do 

amor e na perpetuidade do voto. Que era o casamento, então? Um contrato 

quebradiço sujeito a ser violado ao primeiro amuo? (p. 99). 

 

Ainda, a Constituição de 10 de novembro de 1937 reiterava que o casamento era 

indissolúvel. Apenas em 1977, por meio da emenda constitucional número 09, 

regulamentada pela lei 6515 de 26 de dezembro do mesmo ano
18

 a situação mudou. 

Todos que moravam e frequentavam a casa de Argemiro percebiam que Alice já 

tomara conta daquele lugar: “A mesa estava bem posta; desde que Alice entrara não deixara 

de haver flores e frutas no jantar”. (p. 49). Também há aqueles que não desejavam importunar 

o advogado: “Deus me livre! Seu doutor parece que está enfeitiçado... não admite que a gente 

diga nada. Também ela pode fazer o que quiser”! (p. 109). Nesse ponto as intrigas surgiam 

como incessantes provocações e desafiavam o humor e a paciência do viúvo. 

Entretanto, ele começara a perceber a presença de Alice, senti-la, mesmo na 

ausência: “A verdade, que ele sentia que o penetrava por todos os poros, era que a sua casa 

nunca lhe parecera tão aconchegante. Havia um conforto novo, um aroma de malva ou de 

pomar florido, melhor luz, melhor ar”. (p. 73). Uma antítese de sentimentos que Argemiro não 

se dera conta do envolvimento que a governanta despertava. 

Havia uma agitação de desejos incontidos no personagem Argemiro, esses mais 

descritos pela autora. Em relação à Alba, esses desejos eram traduzidos em ações sutis, como: 

“Desde que esta mulher entrou em minha casa eu sou outro homem, muito mais tranquilo e 

muito mais feliz. Nunca a vejo, mas a sinto; a sua alma de moça enche essas salas vazias de 

juventude e de alegria”. (p. 129). A docilidade feminina aliada à sedução desencadearam 

interditos amorosos que ambos desconheciam. 

Argemiro estava seduzido pelos desejos imperceptíveis de Alice. Ele tentava se 

esquivar dos grilhões do amor, mas não conseguia: 

 

“Desejo e amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede lançada sobre 
a eternidade, o desejo é um estratagema para livrar-se da faina de tecer redes. Fiéis a 

sua natureza, o amor se empenharia em perpetuar o desejo, enquanto este se 

esquivaria aos grilhões do amor.” (BAUMAN, 2004, p.25). 

 

                                                
18 Até o ano de 1977, quem casava, permanecia com um vínculo jurídico para o resto da vida. Caso a 

convivência fosse insuportável, poderia ser pedido o 'desquite', que interrompia com os deveres conjugais 

e terminava com a sociedade conjugal. Disponível em:<https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-

trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-estado-democratico-de-direito >. Acesso em: 22 jan. 

2017. 

https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-estado-democratico-de-direito
https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-estado-democratico-de-direito
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A governanta sabia o queria. Era inteligente e astuta, não apenas para 

impressionar, mas porque era de sua natureza feminina. Diferente de sua ex-mulher, Alice 

tinha identidade própria e uma personalidade definida, construída em vivências familiares, 

dificuldades financeiras e um profundo otimismo da vida. 

Esses aspectos refletiam em sua presença/ausência, e, tal como o desejo, sublinha 

Giorgi (1990) é ter a certeza na ausência da ausência, isto é, quando não se tem o que se quer, 

se deseja. Reconhecer que não se tem o que se quer acontece com Argemiro em relação à 

Alice: ele a quer, mas ainda não sabe. 

As transformações que a paixão fabrica na identidade do apaixonado, as ilusórias 

similitudes na convivência das personagens são significativas e perturbadoras: “Eu estava 

mofado, tinha bolor na alma. Depois sentindo a influência dela, percebendo os seus gostos 

finos, que em tudo se demonstravam, comecei a exigir de mim hábitos mais corteses e a tratar 

minha pessoa com mais consideração e maior carinho”. (p. 130). Desejar ser desejado era o 

que Argemiro voltou a querer. Alice fez isso com ele, pois sua vicissitude o animava, deram 

ânimo depois de um longo período de luto. 

Começam, então, os sintomas que o desejo provoca: “Se não a queria ver antes 

por prudência, não a quero ver agora, por egoísmo, para não desfazer esta ilusão agradável e 

esquisita, mas bem sincera”. (p. 131). A fuga da realidade faz com que a imagem criada se 

perpetue, transfigurando a mulher dos sonhos: “A minha governanta é perfeita! Se tem 

defeitos, nunca os deixa transparecer... nem é possível que os tenha...”. (p. 170). A beleza 

começou a ser traduzida em gestos sutis e sedutores. 

“Só se alegra quando entra em casa... já não olha com o mesmo olhar saudoso 

para o retrato de Maria. Se a governanta sai, estando ele em casa, logo se aborrece. É 

esquisito. Não a ouve... não a vê, mas sente-a”! (p. 159). Quando Foucault (1985) afirma que 

há uma estrutura no desejo, isto é, um objeto de desejo e uma inquietação: como transformar 

esse objeto em sujeito de seus prazeres, demonstra o quanto Argemiro vive em conflito 

quando percebe a importância de Alice em sua vida. Ela se torna o sujeito de seus prazeres. 

O padre Assunção observava as mudanças tanto físicas quanto psicológicas de 

Argemiro: “Ama-a... ele ainda não o sabe... mas a verdade é que ela já lá está dentro...”. (p. 

165). Alice conquistou o amor do advogado na singularidade de sua presença/ausência, 

traduzindo o desejo que ele sentia por ela: 

 

Para mim basta-me a sua representação, neste aroma, peculiar dela e que paira 

sutilmente por toda a minha casa; nesta ordem, que me facilita a vida, e no gosto 

com que ela embeleza tudo em que toca e em que pousa a vista. É uma educada. 
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Parece-me que ela deve ter estudado à sombra de castanheiros ingleses, entre 

campos de tulipas e jacintos, tão diversa ela me parece ser das outras mulheres. (p. 

170). 

 

Os sentimentos são expressos por um homem, partem de um ponto de vista 

masculino, mas, provavelmente, a autora expressa dessa forma o desejo do poder feminino na 

representatividade de Alice: “Nunca a vi, mas a conheço, adivinhei-a; abstraí da 

personalidade. Ela é o meu conforto; a minha segurança, a minha felicidade”. (p. 209). O 

“adivinhar” simplifica argumentos e reproduz o desejo contido, aquele que sobrevive de uma 

atração pouco explicável. 

Há um trecho que, de certa forma, propõe construir uma identidade de mulher 

consciente dos seus direitos e autenticidade em suas atitudes: “Aquela criatura que tenho em 

casa não é uma mulher; é uma alma, que não constrange absolutamente em nada. Amo a 

liberdade sobretudo!” (p. 161). O desejo de ser livre em relação às ideias, aos direitos legais, 

ao amor, à paixão, entre tantos outros negados às mulheres, faz-se articulado em sutis 

expressões, para que sejam compreendidas em seu duplo sentido. 

Até o momento em que Argemiro não conhecia Alice, imaginava e via defeitos, 

como: uma perna mais curta que a outra, muito branca, um pouco corcunda, entre outros que 

imaginava. Com passar do tempo e das provas de sedução inconscientes que Alice deixava 

pela casa, Argemiro foi construindo uma personalidade diferente, e quando a viu, já 

apaixonado, percebeu que se enganara quanto à beleza física. A paixão a transformou em uma 

bela moça. Em vista disso, pela primeira vez, Argemiro procurou, através das venezianas do 

seu quarto, ver se descortinava pelo menos o vulto da sua governanta: “Aumentara-lhe a 

curiosidade pela sua pessoa. Sentia um enorme desejo de matar a saudade de uma 

desconhecida!” (p. 215). E completou a devoção, com elogios significativos, comparando-a, 

como sempre, a cheiros e sabores: “Ela é deliciosa! E aspirava num deleite o aroma que vinha 

dela, aquele cheiro de cidrilha, de malva ou flor de fruta e que constituía já uma das suas 

necessidades”. (p.228). 

Por fim, após saber o que sua sogra fizera com Alice, Argemiro decidiu pedi-la 

em casamento, até porque, quando se aproximaram pela primeira vez: “Alice levantou com 

espanto os olhos para Argemiro. Ele os fixou com ternura. Estremeceram ambos”. (p. 228). O 

tremor de ambos é característica própria de indivíduos atraídos pelo desejo. Bataille (1987, p. 

86) afirma que “o objeto do desejo não poderia ter respondido à expectativa masculina, não 

poderia ter provocado a conquista, sobretudo a preferência, se, antes de se esquivar, não se 

tivesse feito notar pela expressão ou pelos adornos”. É de fato uma teoria recorrente, 
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entretanto, no caso de Alice isso não acontece, pois o advogado pouco a percebeu na 

entrevista e nunca mais lhe pusera os olhos. Desse modo, o oposto acontece na narrativa: a 

sua ausência o seduz. 

Dentro de uma análise microscópica, o narrador está em terceira pessoa e é 

onisciente, conhece profundamente os sentimentos das personagens. Por meio do discurso 

direto os protagonistas expressam ao leitor seus dramas e aflições. Moisés (2006) afirma que 

o romance apresenta uma visão global do mundo, recriando uma realidade, reconstrói o fluxo 

de consciência com meios próprios, e Júlia Lopes de Almeida o engendra com uma linguagem 

coesa e dinâmica, recorrendo a vocábulos adequados à proposta inovadora de seu estilo. 

O tempo é marcado por amanheceres e entardeceres iluminados por descrições 

detalhadas, já que o olhar de Alice é detalhista e articuloso. Meses se passam desde sua vinda 

para a casa de Argemiro e não há nenhuma data comemorativa para sinalizar alguma outra 

demarcação temporal. A casa do advogado Argemiro e as ruas do Cosme Velho são o palco 

do romance. As salas e a cozinha são os cômodos mais citados e onde a maioria dos diálogos 

acontece. As refeições que acontecem são recursos de vasculhar a intimidade de Alice, para 

tanto, as flores, as louças, os cheiros, a limpeza são detalhes que agregam a personalidade da 

personagem. 

Júlia Lopes de Almeida perpetuou nesse romance o desejo inquieto de uma 

mulher autêntica e inteligente, que apesar das intempéries da vida, soube ser resiliente, 

manteve a essência feminina e sedutora que pertence a todas as mulheres.  

 

5.3 CRUEL AMOR (1911)  

5.3.1 O ENREDO 

A princípio, Cruel amor
19

 foi publicado no Jornal do Comércio em folhetins, em 

1908, e é o oitavo dos onze romances de Júlia Lopes de Almeida. Schmidt (2015, p. 9) afirma 

                                                
19 Recortes de jornal da época que falavam sobre o romance Cruel Amor estão em anexo. 
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que a obra “delineia uma imagem diferenciada da história da brasilidade”, pois a autora faz 

um recorte importante das primeiras transformações e reformas modernizantes que 

aconteceram na capital do país, a mudança da orla anteriormente habitada por pescadores, e 

que passa a ser um espaço urbano; as desigualdades sociais, os preconceitos e os estereótipos 

de mulheres e família, assim revelando segredos e interditos.  

Nas primeiras páginas do romance, aparecem descrições minuciosas da 

vestimenta dos pescadores, barcos, paisagens e da própria pescaria, ofício em evidência nos 

primeiros capítulos, já que o espaço é a orla de Copacabana, Rio de Janeiro, no início do 

século XX. A comunidade de pescadores é constituída de portugueses pobres, negros e 

mestiços. Durante a narrativa os personagens pescadores começam a perceber que suas casas 

são compradas e substituídas por mansões na orla de Copacabana, Leme e Ipanema. Sobem 

para os morros, já que não podem mais usufruir da orla. 

As personagens aparecem conforme acontecem os fatos, começando por João 

Sérvulo, pescador, mestre da Canoa Guanabara; Dona Fortunata, esposa de João Sérvulo; 

Marcos, pescador, branco, tez queimada pelo sol, boca larga e rosto glabro – um dos 

protagonistas da narrativa; D. Maria da Conceição, mãe de Marcos; Flaviano, pescador, 

mulato escuro, esbelto, cabelos negros, luzidios - outro protagonista, chamam-no também de 

mestiço, tido como o mais incontestável dos companheiros; Pedro Mudo, homem de uns 50 

anos, mudo, sabia da vida de todos, mas não podia contar nada a ninguém - a autora o 

comparava ao “fundo do mar, sabe mas não diz nada”; Dona Rola, mãe adotiva de Ada, 

costureira, era uma mulher de 38 anos, alta e esguia, de olhos tristes e cabelos lisos; Rui, filho 

do coronel Mangino, tinha estatura mediana, moço magro, de mãos pequenas, queixo 

quadrado movimentos febris e um fino buço negro que ameigava a boca rubra e forte, estava 

cursando o terceiro ano de Direito, namorado de Ada – outro protagonista; Coronel Mangino, 

pai de Rui, homem de 50 anos, magro e pálido, olhos gateados, boca séria; D. Delfina, esposa 

do senador Guidão; D. Leonor, “amiga” de Ada, filha de D. Delfina e Senador Guidão, 

maioria das costuras que dona Rola fazia era para ela, e Ada sempre levava e tirava prova; 

Ada, filha adotiva de dona Rola, moça bonita, alegre e extrovertida, ajudava a mãe nas 

costuras, amorada de Rui – outra protagonista; Maria Adelaide, filha da viúva Tobias, tinha 

duas irmãs, engomadeira, de beleza modesta, tímida, noiva de Flaviano – outra protagonista. 

A narrativa apresenta a relação de duas famílias e os que convivem com elas: a 

família de Ada, filha de costureira e namorada eterna de Rui; e a família de Maria Adelaide, 

engomadeira, que fica noiva de Flaviano por necessidade e promessa da mãe em tempos 

difíceis. Há outros núcleos de personagens que relatam como era o Rio de Janeiro no final do 
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século XIX e início do XX. A relação amorosa entre Ada e Rui é simples: Rui ama Ada desde 

os tempos de infância, ela é vaidosa e bonita,  Rui sabe disso. Os pescadores comentam que a 

filha do D. Rola “alumia tudo”.  Ele promete uma vida cheia de amor e devoção. Trabalhará 

muito para dar tudo para sua amada, já que ainda mora com o pai, Coronel Mangino, e vivem 

da aposentadoria dele.  

Ada finge que acredita, pois sabe que será difícil ficar rico trabalhando 

seriamente. Ela participa ativamente da casa do senador Guidão, já que dona Leonor é sua 

freguesa mais assídua. Lá, conhece Eduardo Guedes, sobrinho do senador, e este se apaixona 

por Ada. Não contrário, Ada fica fascinada pelo entusiasmo e sofisticação do “Eduardinho”. 

Surge uma paixão que a faz fugir de casa e livrar-se das amarras de uma sociedade que 

sempre a humilhou. 

Rui sofre, no sentido literal e doentio da palavra, pois tem febres, alucinações e 

fica enlouquecido quando descobre que Ada o deixou. Não sabe que o que causou a fuga 

inesperada da amada foi seu pai. O coronel a odiava: era uma moça que não tinha família, 

leviana e oferecida. Ele desconfiava ser pai dela, porque em um momento da vida teve um 

caso e acredita que seja possível ter acontecido uma gravidez indesejada com uma cantora 

italiana, que estava de passagem pelo Rio. A mãe de Ada cuidou de Rui desde bebê. Fora 

morar perto da casa do coronel e a mulher dele. Dona Ângela precisava de alguém que a 

ajudasse com a casa e com a criança. O pai de Rui odiava dona Rola, pois ela tinha sido 

confidente de sua falecida esposa. Vira todas as maldades que ele fizera a ela, inclusive 

violência física: “arrastava no assoalho e a prendia pelas tranças aos puxadores da cômoda 

grande do oratório”. (p.56). Dona Rola presenciava momentos de fúria do coronel e violência 

contra a mulher. Dizem que era ataque de ciúmes, tanto que a internou em um hospício. Não 

sabe se a internação foi por ciúmes ou loucura própria da mulher que não aguentava mais a 

convivência com um marido tempestuoso e instável.  

Em outro núcleo, a promessa de casamento entre Maria Adelaide e Flaviano, feita 

pela mãe dela, é desfeita. Marcos demonstra certa estranheza por Flaviano, quando este fala 

da noiva, Maria Adelaide. Ficava inconformado por aquela “flor”, como ela a chamava, fosse 

se casar com aquele “mestiço desafiador e indolente”. (p.27) 

Marcos vira Maria Adelaide apenas uma vez, quando ela estava passeando com 

suas irmãs. Não sabia o porquê de ela inquietar tanto seu espírito. Dizia que ela não era 

bonita: “ar de resignação, rosto comprido, e uma palidez enluarada, em que se refletiam raças 

opostas; e o corpo fino como uma haste de flor” (p. 27). Ele se sentia um pervertido por se 

apaixonar pela noiva do companheiro, situação inadmissível, pois havia um código de 
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confiança entre os pescadores. Maria Adelaide e Marcos se apaixonam. Não conseguem 

disfarçar, tanto que Flaviano percebe. Nesse instante a narrativa fica tensa, pois a cada 

encontro entre os pescadores há uma provocação não explícita, uma competição velada. Maria 

não pode mais com as carícias de Flaviano. Agora não gosta mais da cor da pele e dos olhos 

mestiços que a fitam. Adoece, emagrece, foge da promessa. Quando fica sabendo da coragem 

de Ada, decide fazer o mesmo: procura Marcos e se entrega para viver com ele. Cauteloso ele 

pede para ela voltar para casa que irá tomar as providências: avisar a mãe dela e Flaviano de 

sua decisão – casar-se com Maria Adelaide. 

Não deu tempo, Maria adiantou-se e contou a Flaviano a conversa que teve com 

Marcos. Fez isso porque temia a reação que o noivo teria quando seu pretendente o fizesse 

sozinho. Teve pouca sorte: se não fosse do pescador não seria de mais ninguém – esfaqueou-a 

no coração. Prenúncio no início da narrativa. Não foi condenado nem pela justiça, nem pela 

sociedade: a mulher era sua propriedade. Depois da fuga e do assassinato, a vida segue 

normalmente na comunidade de pescadores. Entretanto, Marcos tem olhar vazio e Rui uma 

contemplação pouco romântica da vida. 

A autora termina a obra com esse pensamento: “O eterno desespero do homem 

escravizado ao ignoto, sempre há de existir no fundo do teu ser um sonho insatisfeito!...” 

(p.398). A relação com o desejo é clara, pois quando fala “um sonho insatisfeito” é a prova do 

que foi desejado não se concretizou, já que desejar não é querer. 

5.3.2  Cruel Amor: sobre palavras e a costura dos desejos 

Ada e Maria Adelaide são corajosas. Personagens do início do século XX, vivem 

experiências que se materializam, diferentemente de outras de sua época. Júlia Lopes de 

Almeida não apenas cria personagens, ela dá voz às que não puderam existir, seja por 

opressão social, falta de atitude ou desconfiança na própria existência, como figura feminina 

atuante. 

Nas atitudes das duas personagens é possível compreender melhor o que Chauí 

afirma que não desejamos o outro, mas desejamos ser objeto de desejo para ele, isto é, 

desejamos ser desejados: “o desejo é desejo do desejo do outro”. (1990, p. 25). 
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A firmeza que Ada tem em relação ao que deseja impressiona desde sua postura 

simples de costureira até sua audaciosa fuga. Não temia conceitos injustos: a vida era dela, de 

posse e direito. É uma personagem redonda, porque, devido às suas atitudes, surpreende a 

todos do início ao final da história. Era tempestuosa e intensa, cativava pela espontaneidade e 

alegria.  

Maria Adelaide também pode ser classificada como uma personagem redonda: 

tinha a timidez como escudo para sua defesa, não preservava um espírito tão livre quanto o de 

Ada, mas não admitiu opressão – queria liberdade para amar. Cedeu à sociedade, à família, ao 

noivo, mas ceder não significa aceitar para sempre. Soube disso no momento em que se 

encantou por Marcos e a ameaça do noivo não a impediu do sacrifício para realizar o desejo 

de sentir paixão. Então, se desejamos mais do que se pode perceber no outro, de acordo com 

Henry Miller (1990), é porque existe uma sensação secreta do desejo que ninguém revela 

inteiramente. 

Outro detalhe: o fim de Maria Adelaide não é o mesmo que o de Ada, pois a 

primeira enfrenta o medo, o ciúme, a raiva; desafia tanto quanto ama. A segunda foge, se 

despede deixando um bilhete, enfrenta o futuro sem olhar para trás. 

Em relação ao espaço, os fatos transcorrem em uma comunidade de pescadores no 

Rio de janeiro, na possível praia de Guanabara e Copacabana, pois um dos barcos levava o 

primeiro nome, na Avenida Beira-mar, Copacabana e Botafogo. A descrição das casas é 

singular: todas simples, mas decentes; são envoltas de areia e terra. Todos moram perto uns 

dos outros, apenas no núcleo da família de Eduardo têm-se casas mais luxuosas porque são 

personagens burgueses, donos de fábricas e de comércio. As festas acontecem na rua e a 

igreja é o ponto de encontro da maioria dos que convivem na comunidade. 

A relação com o mar é metafórica, representa a vida e suas oscilações: o 

ambiente, as relações sociais, amorosas, conflitos, saudades, promessas, enfim, ele está 

presente nas ações das personagens. Por exemplo: Marcos olha para o mar e sofre de paixão 

por Maria Adelaide; Rui, devido ao ciúme, joga o vestido de Ada ao mar, como que jogasse 

fora os sonhos dela; D. Rola e a sensação que a todo momento uma onda levaria a filha 

imprudente. Em outra parte, Ada foge como Eduardinho depois de ser humilhada na casa da 

amiga, D. Leonor. Lá estava também o coronel Mangino. Rui estava na casa de D. Rola, foi 

relatar o que seu pai contou na casa do senador Guidão, pois estava lá naquele momento. 

Dona Rola ficou transtornada e “confessava não ter cabeça para nada e só tem um desejo: o de 

se atirar ao mar, das pedras da Igrejinha.” (p. 362). Há uma citação de Novaes que elucida o 

mar com o desejo: 
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O mar alegra nossa alma porque ele é, como ela, aspiração infinita e impotente, élan 

rompido sem cessar e quedas, lamento eterno e doce. Ele nos encanta também com a 
música que não traz como a linguagem a marca das coisas, que nada diz dos 

homens, mas que imita os movimentos da nossa alma. Nosso coração, enlaçando-se 

às suas vagas, caindo com elas, esquece assim suas próprias fraquezas, e se consola 

em sua harmonia íntima entre sua tristeza e o mar, que confunde seu destino com o 

destino das coisas [...]. (1990, p. 15) 

 

Os personagens vivem no Rio de Janeiro, a maioria se identifica com o mar e a 

convivência gera uma dependência, ao mesmo tempo uma cumplicidade que parece fazer 

parte da vida deles. A representação de liquidez expressa o quanto a existência pode ser 

efêmera. 

Outro elemento de análise da obra é o tempo, predominantemente, cronológico e 

em alguns momentos aparecem traços do psicológico. Na maioria das vezes, os fatos 

acontecem à noite: em uma missa ou festa da igreja, aniversários, encontros furtivos atrás de 

casa. No âmbito psicológico, as lembranças e divagações de Rui e D. Rola marcam esse 

tempo. O percurso do enredo é linear, com poucas digressões, e quando acontecem é porque 

Rui se lembra da mãe e dona Rola, o quanto sofreu nas mãos do coronel Guidão. 

O foco narrativo está em terceira pessoa. Há discurso direto, direto e indireto e 

indireto livre.  A linguagem é simples, com autenticidade na reprodução da fala dos 

pescadores. Percebe-se um cuidado em relação a essa transcrição, pois ela determina a 

identidade das personagens, pontuando a regionalidade e os costumes da época. Um exemplo 

é a conversa de João Sérvulo e outro pescador sobre a existência do mudo: “- Homem, vancê 

tá doido! Conheço o Pedro mudo desde assinzinho! Em pequeno era ruim como a tintureira, 

mas sempre foi mudo: nem ele tinha paciência para calar tudo no coração.” (p.35). 

Antes de começar o delineamento das representações do desejo, abre-se um 

espaço para transcrever situações que demostram exemplos de patriarcado e teorias sobre a 

mulher. Não há rompimento com o objetivo, apenas alguns esclarecimentos da própria autora 

acerca de alguns comportamentos que podem justificar atitudes tomadas durante a narrativa. 

Maria Adelaide conheceu Flaviano nos bancos do colégio. Depois de alguns anos 

voltaram a se encontrar. O pai dela havia morrido e a mãe desejava um genro para aliviar a 

carga de uma das filhas. Assim, acabaram se aproximando novamente, de repente até para 

sempre. Um primeiro momento foi quando o personagem Flaviano, negro, tem consciência 

que Maria Adelaide lhe “pertence”: 
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Neste momento Flaviano se sentia a autoridade, o único homem da família. Vaidoso 

da noiva branca, que lhe tinha caído na rede como um peixinho inexperiente, ele 

dava-se ares de superioridade, para retê-la na sua submissão de mulher, que é única 

verdadeira. (p. 68). 

 

A historiadora Françoise d’Euboone (1997) afirma que o patriarcado é um regime 

baseado na célula familiar onde o homem é o procriador e rei, possui uma semente divina que 

dá origem aos filhos, seus herdeiros. A mulher é um vaso que recebe essa semente, então deve 

ser vigiada para manter a pureza em questão. Desta forma, Flaviano precisava cuidar de seu 

“vaso” já que Maria Adelaide receberia sua semente. 

Em uma conversa sobre a possível traição de Marcos com Maria Adelaide, entre 

João Sérvulo e Lino, ambos pescadores, o primeiro afirma: 

 

Parece que o Marcos foi iscado pela songamonga da Maria Adelaide. Ele anda 

cozinhando a paixão dentro do peito; como é leal, fugiu para a cidade... a moça está 

prometida a um companheiro: é sagrada. Por ele eu ponho as mãos no fogo; agora 

pela moça... não; porque é sonsa, e mulher sonsa é mais perigosa numa casa, que 

baiacu numa rede... (p. 164).  

 

Nesse trecho a personagem converte toda a culpa da paixão em Maria Adelaide, 

como se Marcos não tivesse participação na relação. A culpa é da mulher. 

A mãe de Maria Adelaide ficara viúva e com três filhas para criar, cheia de 

dívidas que o falecido deixara. Prometeu Maria Adelaide a Flaviano para diminuir seu fardo. 

Mas somente entregaria a filha se ele arranjasse casa para morar. O tempo passou, demorou, e 

as contas e os problemas foram resolvidos. Já não era tão certo o casamento: “Só sei que este 

casamento não ata nem desata, a culpa é sua, e quem mais sofre é minha filha, que enquanto 

espera pode perder outro casamento, - que ela não é peixe podre...”. (p. 179). 

Nesse contexto, percebe-se que a promessa de casamento ainda é uma solução; 

que moça é entregue ao rapaz e não é possível desfazer tal promessa, um pacto que sucederia 

uma desgraça. Pouco importa o que Maria Adelaide deseja. O que deseja, para Flaviano não 

interessa. Já sua mãe é decidida e prática. Sem casa para morar, sem casamento. Uma atitude 

pouco peculiar para as mulheres da época. 

No cenário de Ada, outra teoria sobre a mulher: “Essa Ada sem pai nem mãe, 

surgida da lama e revolvendo na lama o seu lindo corpo de criatura impura, feita e criada para 

a devassidão.” (p. 67). Essa é a fala do pai de Rui em relação à Ada, antes do encontro com a 

mãe dela na casa de D. Delfina, mulher do senador Guidão. Ele não admitia a paixão do filho 

pela órfã e fazia de tudo para prejudicar uma possível relação amorosa significativa, já que 

Rui não conseguia efetivar um “possível” namoro. 
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Dando prosseguimento à análise, aparecem alguns sintomas do desejo quando se 

fala em olhos, cheiro, sensações táteis. A princípio, o corpo atua como uma pulsão imediata 

do que se sente:  

Flaviano sentiu um baque no peito. Desagradava-lhe o encontro, não sabia por quê. 

Os olhos de Marcos não pararam nele; foram logo direitinhos a Maria Adelaide; 

Flaviano voltou-se, mas a noiva, vermelhinha como uma rosa, tinha abaixado os dela 

para a areia do chão. (p.69). 

 

Há um momento em que Maria passa próxima a Marcos e ele cheira seus cabelos 

lustrosos de brilhantina. Na mesma festa ele sente “o cheiro de Adelaide, aquele cheiro 

inconfundível de óleo de coco e bogarim, que ela costumava por nos cabelos, parecia 

impregnado em todo o ambiente da chácara.” (p.142). 

Outro momento aconteceu na noite em que Maria Adelaide foi ver Marcos, logo 

após Flaviano ter ido à sua casa para tirar satisfação do casamento com sua mãe: “A noite 

estava calada e cheirosa. Os cajueiros começavam a florir e o seu aroma de mel aveludava a 

atmosfera mórbida.” (p.184). A descrição da personagem sentencia o desejo que sentia:  

 

Maria Adelaide, hirta, entre as duas irmãs, olhava, adivinhando o rosto de Marcos 

todo voltado da canoa para ela, e aspirava com força o ar suave da noite morna, 

como para sorver os beijos que ele lhe mandasse e que ela sentia sobre a sua carne 

amorosa. (p.190). 

 

Ela não conseguia disfarçar o que a estava sufocando, pouco conhecia de 

sentimentos, mas sabia que não era igual ao que sentia por Flaviano. O desejo, perto de 

Marcos, parecia ter um significado real e forte para ignorá-lo. 

Um cenário inusitado que visa novamente ao cheiro foi uma visita à casa de D. 

Leonor, quando Ada encontra Eduardinho na entrada:  

 

Ada viu-se sozinha ao lado do homem de quem determinara fugir... Ele envolveu-a 

toda num olhar que ardia mais que a ponta em brasa do seu charuto. Todo ele 

rescendia a tabaco fino e a um discreto aroma de água de toilette. (p.319). 

 

Também, quando Ada vai passear de carro com Eduardo e dona Leonor, “Aos 

lados do automóvel ondulava um tapete humano num arfar quente e rumoroso de que se 

desprendia um cheiro acre de febre que sensualizava o ambiente...” (p.325), a referência às 

fragrâncias é outra marca relevante na narrativa. 

Uma explicação científica para essas sensações é que a variedade genética é uma 

característica evolutiva, o que leva as pessoas a buscarem parceiros diferentes entre si. De 
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acordo com o site Veja
20

, uma pesquisa feita nos anos 1990 mostrou que as mulheres são 

capazes de perceber odores sexys e diferentes dos seus nas roupas dos homens. É uma escolha 

natural do sistema imunológico, como se fosse programado para escolher alguém distinto para 

manter a prole, aumentando a resistência às doenças. 

Na sequência, inicia-se o processo de classificação das faces do desejo e, uma 

delas é o sexual. Em certas ocasiões é complicado entender quando o corpo dá sinais físicos e 

a reação é imediata, impossível de controlar, disfarçar o que está escondido. A intensidade da 

revelação é demonstrada instintivamente, fazendo com que o outro perceba e, por vezes, 

retribua com a mesma volúpia. No excerto abaixo, em uma das festas da comunidade Maria 

Adelaide encontra Marcos e a descrição que a autora faz do encontro entre as duas 

personagens retrata um processo químico de descontrole emocional e físico: 

 

Os seus olhos ardentes acertaram logo a figura pálida da Maria Adelaide, encolhida, 

sozinha, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Já ela o vira. Era como uma chama 

escondida em um bloco de neve, a traspassá-la sem o dissolver, devorando-se, 

consumindo-se... (p.281). 

 

Na mesma festa de pescadores, Maria Adelaide fica frustrada com as atitudes do 

personagem Marcos: “De que lhe servira ter empapado os cabelos de óleo cheiroso e ter posto 

um anel em cada dedo, se o Marcos nem ao menos cedera à tentação de a beijar?...mas como 

tremiam as suas mãos e que calor na sua voz!” (p.385). Mesmo assim, o desejo de tê-lo perto 

e sentir o que emana de seu corpo, a fez ter delírios de paixão. 

Maria Adelaide e Flaviano entram na igreja e “a ideia de que a mão grande e 

calosa do pescador tocasse na sua mão, que o seu braço enlaçasse a sua cintura delicada e os 

seus olhos se fixassem demoradamente nos seus, dava-lhe desmaios de gozo.” (p. 275). 

Diante dessa descrição, o desejo se inscreve como um condutor de prazer, deixando a 

personagem entregue às sensações de seu corpo. 

No outro núcleo de personagens, em uma manhã ensolarada, quando Eduardo 

ensina Ada a nadar, o mar reaparece e traz uma sequência de elementos metafóricos que 

ilustram o desejo sexual: 

 

O Eduardinho a seu lado, em pé, olhava-lhe todo curvado para a carne nua do colo, 
dos braços, dos artelhos e dos pés... até que, reagindo, e debatendo-se na onda, ela 

procurava levantar-se, sacudindo sobre ele as madeixas dos cabelos empapados... A 

água espreguiçava-se numa volúpia, deitando-se na areia em ondas cansadas. Toda 

manhã era como um suspiro de amor... (p. 311). 

                                                
20 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/ciencia/a-quimica-do-amor/ >. Acesso em: 22 out. 2017. 

https://veja.abril.com.br/ciencia/a-quimica-do-amor/
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Em outra situação, Ada visita D. Leonor e encontra Eduardo na entrada: “Ada viu-

se sozinha ao lado do homem de quem determinara fugir... Ele envolveu-a toda num olhar que 

adia mais que a ponta em brasa do seu charuto. Todo ele rescendia a tabaco fino e a um 

discreto aroma de água de toilette.” (p.319). Em um passeio de carro, na Avenida de 

Copacabana, a possibilidade de aproximação preenchia o desejo que pulsava no corpo de 

Ada:  

Mas eles não contemplavam cousa nenhuma, sentiam-se apenas, adivinhavam-se, 

esmagando-se um de encontro ao outro num contato amoroso e perverso, que fazia 

vibrar pela primeira vez o corpo de Ada num estremecimento de volúpia que a 
enlanguescia. O Eduardinho era um revelador: o único homem, cuja pele lhe parecia 

ter voz. Um simples aperto da sua mão suave segredava-lhe mistérios atraentes que a 

enlouqueciam mais e melhor do que os versos sentimentais do Rui... (p.325). 

 

O erotismo está ligado a essas sensações que o desejo produz e, às vezes pode 

justificar a traição já que, segundo Alberoni (1986), é de natureza contínua para a mulher, 

pois ela deseja prolongar seu estado de excitação e satisfazer seu amado da forma mais 

completa possível. Contrário é o homem, pois a descontinuidade faz parte de sua complexa 

existência em relação ao sexo oposto. Um exemplo para essa teoria é o trecho em que Maria 

Adelaide se arruma para Marcos e ele não a pode tocar. 

 

De que lhe servira ter empapado os cabelos de óleo cheiroso e ter posto um anel em 

cada dedo, se o Marcos nem ao menos cedera à tentação de a beijar?... Era todo de 

escrúpulos... lealdades... mas como tremiam as suas mãos e que calor na sua voz! 
(p.385). 

  

Outro desejo é o passional, e que se sustenta no sexual, pois este é a primeira 

sensação que um indivíduo compartilha com o outro. Parece não interessar o assunto 

“compromisso” com outrem quando o objetivo é saciar uma vontade “proibida”, aquele 

desejo que se converte em sede de paixão. No excerto abaixo Maria Adelaide tem a intenção 

de conversar com Marcos e saciar o que lhe consome: 

 

Com os olhos parados, fixos na nudez do quarto, Maria Adelaide voltava a pensar 

em cousas já bem pensadas, morta por fugir dos braços de Flaviano, doida por 

alcançar com sua boca fremente de virgem amorosa, a boca do pescador branco... 

(p.182).  
 

Outro trecho corrobora esse desejo:  

 

E de repente, acudiu-lhe a ideia de ir à praia provocar um encontro com o Marcos... 

já uma grande saudade a impelia para esse desejo e uma absoluta necessidade de o 
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ver... Era a última prova; queria sentir os olhos dele nos seus olhos, ler-lhe a alma na 

expressão do seu rosto. (p.184). 

 

Marcos e Maria Adelaide conversam sobre a fuga irresponsável dela e que, a 

partir daquele momento, a situação iria mudar: 

 

Quero que entre por esta porta com seu véu de noiva... minha mulher! Minha 

mulher!... Maria Adelaide ergueu para ele o rosto, à espera do beijo tão 

profundamente desejado. Marcos fechou os olhos e repetiu numa súplica... (p.383). 

 

 

Certamente, não aconteceu o que ela havia esperado após uma confissão que 

desejava tanto ouvir. O desejo passional trai a si mesmo, pois espera no outro uma realização. 

Em outro momento, Eduardo, Ada e D. Leonor passeiam por Copacabana: “Na 

certeza de que as mulheres preferem os audaciosos, o Eduardinho sentou-se ao lado da moça e 

comeu-a com olhos de faminto. O automóvel rodava, como se fosse levado pelo vento.” (p. 

323). Nesse momento o personagem revela sua paixão, mas ainda está controlado pela 

situação de Ada em relação a Rui. Ele a deseja, mas espera. 

Dona Fortunata, uma amiga da família do Rui, descreveu Ada: “A outra... a outra 

é a Onda, que ora se ergue como uma torre, ora se desfaz como uma renda... Ela mata... ela 

enleia, ela seduz, ela salva...” (p.124). O trecho retoma a comparação com o mar, personagem 

coadjuvante da narrativa, presença na ausência, como o desejo: “O laço que prende o desejo à 

ausência tornou-se gradualmente a definição do próprio desejo”. (NOVAES, 1990, p.24). 

 A princípio, Ada é a outra. A traição é presença constante no romance. Nesse excerto, 

Marcos, durante a noite, sente um desejo incontrolável de ver Maria Adelaide: 

 

 Perseguido pela imagem da moça, fugira para as chalanas dos portugueses de Santa 

Luzia, mas lá a saudade crescera-lhe tanto no peito, que o sufocaria se não viesse de 

noite rondar o terreno de Maria, com a esperança de a ver sem ser visto, só para 
acalmar a febre do coração... (p.194). 

 

O desejo busca, por meio de alucinações ou recordações, realizar-se no presente, 

confundindo o indivíduo em relação ao próprio desejo, já que ele não consegue distinguir o 

que é real ou ficção, afirma Novaes (1990). Então, o objeto de desejo se torna um sistema de 

signos, porque é obscuro e confuso, transformando em um fantasma o ser que ele idealizou. 

Toda a concretização do erotismo tem por fim atingir o mais íntimo do ser, no 

ponto em que o coração nos falta. Bataille (1987) salienta que a passagem do estado normal 

ao de desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa do ser constituído na ordem 
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descontínua. O encontro de Ada e Eduardo na casa de D. Leonor elucida essa abordagem 

teórica: “Todo o corpo lhe tremeu no momento em que, fixando os seus olhos de veludo nos 

olhos dele, ouviu Eduardinho murmurar sofregamente: Adoro-te!” (p.320). Maria, saindo da 

casa de Marcos e indo para a casa de Flaviano, de madrugada mostra o quanto o desejo 

encoraja a personagem: “Seu corpo, sacudido nos derradeiros tempos por tanto ataques 

consecutivos e que se endurecia todo a qualquer temor ou qualquer dúvida, agia agora nessa 

crise de alucinação com absoluta calma.” (p.387). 

Na página 196, Marcos chama o sentimento que tem por Maria Adelaide de 

“paixão criminosa”: “Quando as canoas partiram, no silêncio pacífico das águas, ele remava 

na Guanabara, com os olhos postos nessa amaldiçoada, que parecia ter correntes que o 

enleavam e puxavam para si...” (p. 380). O personagem tem consciência do perigo que correrá 

se concretizar seu desejo. Ele a teme mais e nesse contexto Maria Adelaide não tem uma 

representação frágil, pelo contrário, ela perturba a razão de Marcos. 

Na obra existe a relação da mulher e a tentação, uma representação do diabo, 

levando a um desencadeamento dos desejos sexual e passional. Em um trecho, Marcos 

passava horas pensando em Maria Adelaide e se questionava o quanto estava preso em um 

sentimento que o fazia sofrer, ao mesmo tempo em que desconhecia a solução para tal 

problema, já que ficava extasiado só em pensar nela:  

 

Deveria evitá-la. Ela era o diabo em figura de mulher, vindo ao mundo só para tentá-

lo. Já tivera outros amores, nenhum o perturbara assim, nem lhe tirara dias de alegria 

e horas de sono... Até já pensava em se fazer embarcadiço, fugir para sempre 

daquele fruto proibido, que cada vez mais lhe atiçava a gula. (p.195). 

 

Em outra situação, ao sair da igreja, o vestido de Maria Adelaide roça os joelhos 

de Marcos e “os seus olhos de cordeiro manso levantaram-se para o seu rosto queimado de sol 

e dos ventos do mar. Ele tinha um ar triste e luminoso ao mesmo tempo; ela empalideceu, 

como se lhe dera uma vertigem.” (p. 75). A reação do corpo desencadeia o desejo velado. 

Ainda sobre a tentação, há um comentário de Flaviano quando fala que Dona Rola 

foi apanhada sozinha com Rui. Dona Fortunata diz que apanhado é peixe e que Dona Rola é 

uma santa. Transcorre o diálogo: “Flaviano respondeu:- É mulher. - Que novidade, gente! Ser 

mulher é crime? - A mulher é perdição do mundo. - E o homem é a tentação do diabo!” (p. 

75). Em seguida, Dona Fortunata dá conselho à Maria Adelaide procurar outro noivo, porque 

aquele pensa que “mulher é sardinha e que é tão fácil passar a navalha em uma como em 

outra.” (p. 76). 



87 

No outro núcleo, Rui afirma que Ada provoca admiração e desejo em Eduardinho: 

“Ideia bem justa; não serias tão linda se não quisesses ser bonita, não atrairias a atenção de 

ninguém se fosses mais simples e modesta... Lembras-te agora de que já te pedi, já te 

supliquei que te fizesses feia, feia para os outros, bela só para mim?” (p.228). Castrar a 

projeção social é uma das formas de manter-se dominante na relação amorosa, e o 

personagem Rui representa o autêntico ciúme desnecessário, reforçando a fragilidade de sua 

personalidade como homem. 

O pai de Rui dizia que Ada era “o próprio fingimento em forma de mulher.” 

(p.72), protagonizando o executor do sentimento do filho. Mesmo assim, Rui procura Ada na 

igreja e a encontra entre um grupo pálido de virgens veladas:  

 

A sua figura ressaltava num destaque sensual, com seu vestido escuro, degolado 

mostrando-lhe o pescoço roliço e branco, todo nu, o cabelo negro e abundante 

enrodilhado na nuca num rolo traspassado por um prego doirado e um enorme 

hibisco escarlate sangrando-lhe o peito arredondado, feito para o amor. Parecia uma 

Vênus de joelho, castigando a sua carne de pecado e redimindo a sua alma no anseio 

desesperado das súplicas católicas. (p. 72).  

 

Para associar essa passagem do enredo à teoria, Giorgi (1990) explica que a 

palavra desejar é uma raiz van, ven que está na palavra venus.  No começo, Venus, em latim, 

significava apenas desejo. Certo tempo depois, passou a ser desejo sexual, o ato sexual, daí a 

versão de doenças venéreas. Em grego está assimilada à deusa do ato sexual – Afrodite. 

Segundo ele, Afrodite nunca foi deusa do amor, quem recebera esse título fora Eros. Então, a 

deusa do ato sexual e da libido é Vênus. Existiu também o cupio, que para os romanos era 

uma palavra básica e significa desejar. Então, tem o cupio, tem o antigo verbo ven, que deu 

vens, vênia, que mudaram de sentido, e tem o desiderare, que é o mais recente para exprimir o 

desejo. 

Na continuidade, Rui conversa com Ada sobre seu comportamento que o tenta. 

Ele pede para que ela use roupas menos decotadas e mais comportadas. Que se arrume 

somente para ele, sem despertar cobiça em outros homens. Pede para ela fazer-lhe feliz,  

“disfarçando tua beleza... Tens colo de deusa, nunca o mostres, sobe as golas dos teus 

vestidos, guarda-o só para o teu espelho... A brancura do teu pescoço sugere ideias que me 

torturam; deves cobri-la...” (p.87), como se isso bastasse para estancar o que fluía da 

personagem. 

Em alguns trechos, identifica-se o desejo de identidade, tão natural quanto manter-

se em sociedade, e outros aliados ao termo “posse”, já que a obra é temporalmente analisada 
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no final do século XIX, início do XX. Um exemplo foi quando Ada assumiu atitudes 

desafiadoras perante seus familiares e amigos. Vestidos, decotes, braços nus violavam regras 

sociais para moças da sua idade e situação financeira que vivia: 

 

De repente, a atenção de todos voltou-se para a porta, num estremecimento de 

surpresa. Ada aparecia, com o colo e os braços nus, em toilette de gala. No meio dos 

vestidos afogados que enchiam o salão, o seu assumia ares de petulância e de 

desafio, pelos seus tons flamantes e formas ousadas. (p. 97). 

 

Diante de tal formosura e ousadia, Ada sabia quais eram suas chances em uma 

sociedade que a olhava com desprezo e pouca confiança. As mulheres a esnobavam e os 

homens a desejavam fisicamente:  

 

No fundo adivinhava tudo, revoltada contra aquela miséria que a sujeitava a tantos 

comentários... A verdade era que se as mulheres olhavam para ela de soslaio, os 

homens abandonavam as outras para a rodearem de perto, como mariposas 

fascinadas pela luz... (p. 97). 

 

Há uma situação em que o narrador descreve a sensação de Rui em relação aos 

aparecimentos de Ada perante os outros homens e ele se questiona: “Ele saberia ser forte e 

resistir. Desejava vê-la? Queria vê-la?” (p. 99). A dúvida é verdadeira, porque há diferença 

entre desejar e querer. Desejar tem seu princípio no inconsciente, na vontade de materializar, 

no plano não realizável, já o querer nasce da consciência, do pensamento realizável. Para 

acontecer o equilíbrio, o desejar e o querer precisam atuar juntos, transformando o sonho 

numa realidade possível. Um dos excertos mostra a certeza de que Maria Adelaide era de 

Flaviano, porque só ele a queria: “Ser temido alegrava-o; queria que a fraqueza daquela 

mulher vivesse acorrentada e arrastada pela sua força...” (p.144). 

Segundo Engels (2010 p. 87), “a monogamia surge sob a forma de escravização 

de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, até então, 

na pré-história”. Para tanto, os comportamentos de Rui e de seu pai são esclarecidos 

historicamente, mas não se justificam no contexto social da época que estavam vivendo. 

Há outros argumentos de Rui em relação ao comportamento de Ada: 

 

Porque tua perfeição não é só do corpo: vem de dentro, da tua vontade. És pobre e 

veste-te como uma mulher de sociedade, o teu penteado, o teu sorriso, o teu andar, o 

decote dos teus vestidos, o polimento das tuas unhas, denotam preocupação em 
seduzir. Desejava que fosse mais simples, mais sossegada, porque tenho ciúmes... 

sim, tenho ciúmes, porque tenho medo e sobretudo porque te quero para minha 

mulher. (p.228).  

 



89 

E, também, no excerto: “Sou ciumento e queria que o fosses também e que 

renunciasse a tudo só para seres minha!... És de toda gente... Porque desejas agradar a toda 

gente. É isso que me desespera, não te basta o meu amor e a minha admiração.” (p.231). 

Todavia, manter uma pessoa sob ameaça não edificará nenhuma conquista, quanto muito uma 

relação apaixonada. 

Nos trechos seguintes, emoldam-se o desejo revelado na paixão, na sensação de 

sofrimento de não estar junto, de não saciar a intensidade do sentimento que envolve os 

personagens.  Um deles foi quando os pescadores estavam embarcando e Marcos só de ouvir 

o nome de Maria Adelaide: 

 

Foi como se o mar tivesse recuado diante dele infinitamente e a terra o elevasse para 

tornar a baixá-lo a outra superfície. Perdeu a noção de tudo, esqueceu o juramento e 

voltou-se a sofreguidão. Na sombra da noite só divisou Maria Adelaide, vestida de 

branco, como os olhos luzindo, a traspassá-lo, como a quererem ver-lhe o coração! 
(p.201).  

 

De acordo com Badinter (1986, p. 280), “sentimos a paixão como uma doença da 

alma, que entrava nossa liberdade, mais que qualquer tipo de ligação. Desejamos ‘cair’ 

apaixonado, ao mesmo tempo em que escapamos dos desregramentos que alienam nossa 

pessoa”. Não importava mais nada naquele momento para Marcos. Simplesmente, o desejo 

dele era ficar naquele mundo apaixonado e aproveitar a melhor sensação que já sentira na 

vida. 

Marcos e Maria Adelaide isolaram-se do mundo, nada mais importava além de 

poderem realizar seus desejos.  Kreps (1992) afirma que o processo de apaixonar-se é 

involuntário em seus aspectos mais significativos. O estado de paixão é autoisolador, porque 

você vê o que os outros não veem e autoestimulante, pois você não consegue perceber o que 

os outros de fato veem: 

 

Pouco se importava ele com o pescado nem com a fortuna. Para ele só havia no 
mundo uma cousa digna de interesse: a Maria Adelaide, calada, cheirosa, de saias 

engomadas, alvejando entre os vultos esguios das irmãs vestidas de escuro, como 

um anjo tumular entre os dois ciprestes... Nem calculou o tempo que esteve no mar. 

Agora o relógio da sua vida era o amor. (p. 203). 
  

Nos excertos que seguem é possível perceber o desejo de simbiose, isto é, um é o 

outro, a necessidade de ter alguém para compartilhar, sentir-se amada (o), enfim, desejar estar 

com o outro. Assim, quando Rui descreve Ada em seu diário, parece que ele está colocando-a 

em um pedestal e que, futuramente, dividirão o mesmo sentimento: 
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Em vão tento estudá-la e mais em vão entendê-la! Ela é bonança, tempestade, luz de 

raio e luz de estrela, onda que mata e porto de salvamento; volúvel como o vento, 
poderosa como o destino! Nas suas mãos pequeninas serei, bem o sinto, o que ela 

quiser que eu seja...(p.294).  

 

Para esse trecho, Chauí (1990, p.25) afirma que “seja como desejo de 

reconhecimento, seja como desejo de plenitude e repouso, o desejo institui o campo das 

relações intersubjetivas, os laços de amor e ódio se efetuam pela mediação”; desse modo o 

personagem Rui fica perturbado o tempo todo com a espontaneidade de Ada, e desconhece o 

passeio de automóvel em que Ada jurava que as luzes da avenida se acendiam para ela, estava 

admirada com tanta beleza e brilho. Nesse caso, o Eduardinho sabia como seduzi-la: 

  

A mulher que fosse sua só trajaria sedas e rendas e exalaria o odor das mais raras 

essências... Ele adorava as esmeraldas, cada vez mais preciosas... o fulgor dessa 

pedra fazia-o devanear cousas divinas. Daria à sua noiva um colar rutilante de 

esmeraldas quando se casasse... mais tarde, ao sentir-se triste, bastaria repousar a 

cabeça sobre os ombros da amada e ver-lhe a carne moça através do lampejar verde 

das pedras, para julgar-se num astro... (p. 324). 

 

Esse desejo também aparece no relacionamento proibido de Marcos e Maria 

Adelaide e sabia na noite em que ela fugira de casa para ficar com ele que “era bem ela. 

Fugira do seu quarto, para vir ter com ele e ali ficar para sempre, como sua companheira ou 

como sua esposa, o que ele determinasse.” (p.381). 

A fala de Marcos depois de Maria dizer para que veio a sua casa: “O desejo 

impulsionava-o a unir ao coração o vulto branco da moça, por quem vivia a suspirar, havia tão 

largos dias, como por um bem inatingível.” (p.382). O personagem não desconhece o que 

sente e acredita que as atitudes de ambos serão justificadas. 

Já Maria Adelaide tem o seu desejo no outro – Marcos – o que ela desejava era o 

que ele desejava também (suposição dela): 

  

Ela adivinhava o seu amor, como se adivinha que vai chover se o céu está carregado 

e ameaçador, ou que o dia via ser lindo, se a manhã está límpida! Quando os seus 
olhos se encontravam a furto, a expressão que trocavam era de tal modo sincera que 

não podiam restar dúvidas... ele gostava dela, ele ardia no mesmo desejo que a 

consumia como o fogo consome um gravetinho seco... (p. 375). 

 

Flaviano, depois de matar Maria Adelaide, sente um desejo de posse, derivado da 

simbiose: “Se Marcos vier me procurar, diga a ele que Maria Adelaide está na minha cama e 

que é minha mulher. Acenda uma vela lá dentro. Eu vou dizer à mãe dela para vir fazer o 
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enterro...” (p. 392). Nessa situação, parece transtornado como fora julgado pelos seus 

companheiros pescadores, porque sua justificativa não procede aos seus atos. 

Maria Adelaide, depois que ficou sabendo que Ada fugira, sentiu que poderia 

fazer mais pela sua vida, pelo que sentia. Não era possível passar os dias de sua vida casada 

com um homem e desejando outro: 

 

Marcos... Marcos... Essa persuasão clareou-lhe a alma com uma esperança. Por que 

não faria ela o mesmo que Ada? Os braços de Marcos não se negariam a recebê-la 

nem se fechariam senão já sobre o seu corpo, num amplexo de amor... (p. 377). 

 

Em outro momento, Eduardo pensa em Ada e tem a certeza de que o que deseja é 

realmente a realização para sua vida. Ele (desejante) projeta na personagem amada (desejada) 

a solidificação da realização amorosa perfeita: 

 

 ... lá fora o estudante, de olhos semicerrados, antegozava num devaneio o prazer de 

a cingir nos seus braços... Não sairia dali sem tornar a vê-la, sem lhe dizer de um 

modo ainda mais expressivo que a amava. A avó que tivesse paciência... Persuadia-

se de que Ada nascera para uma das melhores horas da sua existência e não se 
resignaria a perdê-la. (p.321). 

 

O desejo de liberdade é pontual e estratégico para traçar o desfecho da obra. 

Quanto a Maria Adelaide e a atitude de Ada fugir: “Ada sorriria nos braços do homem 

escolhido pelo seu amor!... Como devia estar linda na sua felicidade!... Por que haveria a suja 

boca do mundo de censurar aquele ato tão independente?” (p. 374). Então, Maria Adelaide 

começa a desejar a partir da atitude da outra: 

 

As mãos paravam-lhe no trabalho, os olhos seguiam pelo azul do espaço a visão de 

Ada correndo para a felicidade. (p.374). No mesmo pensamento: Que feliz tinha sido 
Ada em desprender-se sozinha de uma situação enredada e partir para o ponto 

desejado, num voo alto, de ave liberta! Um automóvel... um véu branco adejando 

como o único adeus – e aí estava outra vida! (p. 377).  

 

Esse desejo é encontrado na Carta de Ada para a mãe e para Rui: “Perdoe-me e 

diga ao Rui que eu não era digna dele. Não me negue sua bênção quando eu vier bater na sua 

porta... Sigo o meu Destino!” (p.361). Ada prova que é decidida e corajosa, que não se 

importa em perder uma promessa de casamento estável, ao contrário, busca um amor 

autêntico. 

O desejo de liberdade delineia a identidade das personagens Maria Adelaide e 

Ada. Quando se interpreta a atitude que elas assumem com seu destino, percebe-se, com 
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sutileza, o desejo de Júlia Lopes de Almeida. Um momento foi depois de Rui jogar ao mar o 

vestido que Ada ganhou de D. Leonor. Ada diz: 

 

Procure outra mulher, Rui, que o compreenda. Eu sou imperfeita e adoro a minha 

imperfeição, para poder emendar-me. Não nasci para freira, nem tampouco para 

mulher de um homem capaz de me deixar presa em casa pelas tranças... como... 

alguns ciumentos por aí. (p.233). 

 

A paixão vem de sentir o universo escancarado, oferecendo mais possibilidades de 

existência por causa da interação com o outro. Conforme Kreps (1992), também vem da 

sensação de que essa interação faz aflorar algumas qualidades que se deseja desenvolver em si 

mesmo, já que foi possível as conhecer em outros aspectos da vida. 

Depois que Ada fugiu, dona Fortunata foi contar à família de Maria Adelaide o 

acontecido, e teceu: 

 

O diabrete da pequena tinha pinta! Viera com o seu fado ao mundo. Olhassem: pelos 

pescadores ela não seria chorada. Fora sempre ingrata para todos, só querendo saber 

do espelho e das fitinhas... Teria muita graça que só por ter aquele palminho de cara, 
a viborazinha conseguisse entrar na família do Dr. Guidão! (p. 370). 

 

Sabendo disso, Maria Adelaide interpretou o comportamento de Ada:  

 

Ela aprovara o ato de independência da outra. Para que se há a gente fazer escrava, 

quando nasce livre? Obrigar o coração a mentir, não será muito mais feio do que 

atirar-se uma criatura a um abismo, quando isso lhe determine a sua vontade? 

(p.374). 

 

A justificativa da fuga de Maria Adelaide se dá pela atitude de Ada: “O exemplo  

de Ada animava-a; ela não era feita de cera, mas de carne e de osso, como a outra; não se 

sujeitaria a ser só o que o Flaviano quisesse!” (p. 379). Percebe-se que a personagem tem 

noção de ser protagonista da sua vida, não quer e não precisa “obedecer” quem não ama. 

Outra sensação foi quando Maria Adelaide foi à casa de Marcos para propor a 

fuga: “Maria Adelaide sentia uma energia estranha, nada a impediria de ir até o fim. Percebia 

agora ter vivido sempre sob a pressão de um erro hipócrita, na atonia dos resignados.” 

(p.380). E no instante que Maria Adelaide fugia de casa:  

 

Percebia que fechava com aquele ato um período da sua vida. Outra mulher, mais 

decidida, mais forte, ia começar nela outra existência. O anseio que a perturbava, 

sufocado até então por escrúpulo, ia ter enfim doce termo! Dentro daquela hora 

cheia de estrelas, da música das ondas e do aroma das plantas, ela colaria a sua boca 
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sequiosa à boca de Marcos e faria ela mesma a confissão que tanto e tão inutilmente 

esperava dele! (p.379). 

 

A conversa de Maria Adelaide com Flaviano, logo após ter saído da casa de 

Marcos: “Fui eu que desinquietei Marcos. Fica sabendo! Esta noite, antes de vir para aqui, eu 

fugi para casa dele e fui-me oferecer para sua companheira, porque é dele que eu gosto... é 

dele só!” (p.390), representou para ela, naquele instante de vida, um significado único: 

tornou-se dona do seu destino, transformou desejo em realidade e teve consciência de que foi 

a responsável pela sua atitude. 

Ada desejava a liberdade: poderia amar quem quisesse, a paixão que lhe houvesse 

– não temeria em assumir sua identidade. Maria Adelaide desejava a simbiose: libertar-se para 

reatar novamente, viver ao lado do amor que escolheu. Fica claro que a escolha que fizeram 

gera uma dualidade: se se tem liberdade não se tem parceiro; se se tem parceiro não se tem 

liberdade. Conflito do século XIX e XX. Se resolvido fosse não encontraríamos ressonância 

em romances atuais. Têm-se, então, personagens femininas que vivem o desejo de serem 

(livre) e terem (cúmplice) ao mesmo tempo, isto é, o desejo de liberdade e o desejo de 

simbiose.  

O desejo de identidade aparece quando Flaviano mostra ter orgulho em casar-se 

com uma mulher branca, pois ele era negro e pescador, fazendo isso seria respeitado e 

admirado pelos outros companheiros e familiares. Assim, não é um desejo da personagem 

Maria, a desejada, e sim dele, o desejante. Também em Ada fica perceptível a necessidade de 

ascender socialmente, já que se sentia deslocada enquanto pobre e no lugar certo na casa e na 

vida de D. Leonor. 

Júlia Lopes de Almeida fornece pistas, por meio das suas personagens, de seu 

desejo de liberdade entrando em conflito com o de simbiose, já que para a mulher que vive na 

transição do século XIX para o XX, a tomada de decisão ainda não pode ter uma identidade 

feminina. Em relação ao desejo de identidade, Ada representa uma sociedade ascendente que, 

provavelmente, a autora conhecia bem, pois, de acordo com sua biografia, ela foi criada e 

permaneceu em meio à classe burguesa e aristocrata. O desejo sexual e de paixão fazem parte 

do romance e povoam a imaginação tanto da autora quanto do leitor, até porque, não seria 

possível realizar o desfecho sem a provocação de ambos. 

Maria Adelaide vê em Ada o seu desejo, ela produz similitudes nas atitudes que 

deseja e as realiza. O distanciamento enquadra-se no fator delírio, pois Ada procura liberdade, 

não sacrifica ninguém, além dela mesma em uma tentativa de ser feliz. Maria Adelaide, ao 

contrário, acredita que terá liberdade fugindo de Flaviano e casando-se com Marcos, o seu 
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desejo é ele, mas não há correspondência, fica escondido atrás do medo e da sociedade que irá 

julgá-lo. Tanto que o dia seguinte é apenas mais um dia de pescaria para o personagem 

Marcos. 

O desejo na obra de Júlia Lopes de Almeida é pulsante, não pode ser ignorado. E 

esse pode ser descrito dentre vários aspectos: identitário, sexual, passional, libertário e 

simbiótico. Os dois últimos representam o conflito de todos os outros, pois de acordo com 

Badinter (1986) queremos conciliar o desejo de liberdade com o de simbiose – quase 

impossível: ficar livre, fazer o quiser, tendo compromisso com alguém. 

Logo, diante das decisões que as personagens femininas tomaram é possível 

perceber que elas representam esse conflito: Ada desejava liberdade – amava mais a si do que 

a Rui ou a Eduardo. Fugir com “Eduardinho” é a metáfora da vida que sempre desejara: 

vestir-se bem, comer bem, andar na noite e estar na sociedade carioca – ser valorizada pela 

sua beleza estética, pois aparentemente a intelectual não era privilegiada na época. Parece 

frívola, mas a representação das suas atitudes a valoriza e não a desqualifica. Maria Adelaide 

desejava libertar-se da opressão de uma relação sem amor com Flaviano, para outra com 

Marcos, cheia de paixão, simbiótica.  

As reflexões sobre a obra Cruel Amor são desenhadas por recortes que justificam 

as representações do desejo, ampliados de acordo com os recortes teóricos escolhidos. O que 

se pretende, também, é afirmar que as personagens não ficam apenas no plano dos desejos 

alimentados pela fantasia, mas que os concretizam em suas escolhas. Decisões atrevidas, que 

para o final do século XIX e início do século XX sugerem pensamentos e, sobretudo, 

comportamentos emancipatórios das personagens que aqui são analisadas. 
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5.4 O FUNIL DO DIABO (2015) 

5.4.1 O ENREDO 

A publicação do romance O funil do diabo
21

, em um primeiro momento, foi 

adiada por problemas econômicos das editoras com quem Júlia Lopes de Almeida entrou em 

contato. Então, foi arquivado e, devido à pesquisa de Zahidé L. Muzart, a preciosidade do 

enredo teve sua primeira publicação em 2015, pela Editora Mulheres, de Santa Catarina. 

A trama começa com Juliana, filha de Lia Barreto, em frente ao cofre da família, 

aberto, sem as libras de ouro que sua mãe pedira para guardar. Ana Rosa, sua prima, era a 

pessoa que cuidava de tudo na casa, inclusive de Juliana, ficou tão apavorada quanto a 

responsável pelo dinheiro. 

Casada com André, fora morar com a mãe e Pedro, seu padrasto, conhecido como 

Professor, por vontade da família, pois seu marido era engenheiro e poderia cuidar da empresa 

fabril adquirida há pouco tempo. Já que seu padrasto tinha pouca noção de administração, 

acharam melhor unir a família aos negócios. 

Não conseguia encontrar o culpado do furto. Desconfiava do professor, pois ele a 

observava o tempo todo. Sabia, também, que andava apaixonado por ela, pois, às vezes, o 

flagrava com olhares por cima dos livros, nas arestas das janelas, parecia que  cuidava dos 

gestos, das atitudes. Fora ele quem pedira para a senhora Barreto guardar as libras no cofre de 

Juliana. 

Uma ideia aterrorizante passou pela cabeça, caso o marido descobrisse o fato, pois 

ele fora contra guardar o dinheiro dos outros. Decidiu, então, vender algumas joias para repor 

as libras roubadas e, assim, ninguém ficar sabendo do ocorrido. Quando fez isso, sua mãe, 

sem saber do acontecido, pediu o dinheiro de volta. Surpresa para ambas quando Juliana abriu 

o cofre: as libras não estavam mais lá. Teve, então, que contar tudo à sua mãe, que culpou 

Ana Rosa, pessoa que sabia de todos os segredos de sua filha. 

A prima pobre sentiu-se humilhada e a mãe com remorso decidiu, em uma noite, 

enquanto a família ouvia Juliana tocar piano e os homens jogarem pôquer, olhar o que Ana 

Rosa andava fazendo na parte da casa onde poucas pessoas iam. Surpresa, encontrou-a 

                                                
21 Fotografias em anexo da carta que Júlia Lopes de Almeida envia a Jean Durian, e os rascunhos da obra. 
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chorando na sacada da janela. Conversaram e Lia pediu desculpas, nisso ouviram passos. 

Ficaram escondidas e viram que André abrira o cofre e retirara o brasão de ouro da família e o 

relógio de ouro da falecida irmã de Juliana, Carolina. Decidiram esperar a hora certa para 

contar à dona do cofre. 

Numa comemoração de noivado, Juliana decide dar à noiva o brasão da família. A 

senhora Barreto se obriga a contar a verdade e Juliana tira satisfações com o marido. Este diz 

que sofre de compulsão por ouro. Conta que desde criança tem alucinações, que as águas das 

cachoeiras pedem ouro a ele. Já se tratara num sanatório na Suíça quando adolescente. 

Tempos depois, na faculdade, teve outra crise. Fugiu. Então, encontrara Juliana e nos últimos 

quatro anos nunca mais tivera desejo de furtar. 

A não ser naqueles últimos dias. Decidem ir para Suíça novamente. Nesse tempo, 

a senhora Barreto conversa com o marido, o professor, e este afirma que já havia hipnotizado 

André e sabia de toda a história e que Juliana não deveria ir embora com um lunático. Lia 

percebe, dentre outros momentos de observação, que seu marido estava apaixonado pela filha. 

Enquanto Juliana arrumava as malas com a ajuda de Ana Rosa, um funcionário da 

fábrica comunica que o patrão, André, pedira para montar uma máquina nova, encostou e 

ficou preso nas correias, morrendo no local. 

5.4.2 O funil do diabo: desejos e interditos  

É uma narrativa de suspense e a trama parece ser inocente, mas não é isso que 

acontece: o padrasto de Juliana era apaixonado por ela, não gostava de André, seu marido, 

mas o bajulava para não levantar suspeitas. Pediu ao genro que cuidasse da fábrica, mas já 

sabia da doença e poderia tirar proveito disso. Então, teve a ideia de guardar as libras no cofre 

de Juliana e pedira para a senhora Barreto escrever uma carta dizendo a quantia que estava 

guardando. Sabia que Juliana iria mostrar ao marido e este ficaria ciente do ouro que estava 

no cofre, à sua disposição. 

Roubar a primeira vez e perceber que podia mais deixou André compulsivo 

novamente e se não fosse o flagrante de dona Lia, continuaria a roubar. O professor induziu o 

final trágico: o genro, perturbado pela descoberta descuidou-se, ou não, e morreu de forma tão 

brutal quanto sem sentido, já que ele era o engenheiro da fábrica. 
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Provavelmente, a última obra de Júlia Lopes de Almeida, que morreu em 1934.  

Na página 29 há o seguinte registro feito por Lia Barreto, mãe da personagem Juliana: “na 

manhã de hoje, 08 de abril de 1933, entregarei a minha filha Juliana para que os guardasse em 

seu cofre até novo pedido meu, doze rolos de libras esterlinas contendo dez moedas cada um 

deles”. Portanto, a importância dessa narrativa se revela tanto na sua autenticidade, quanto na 

criatividade visionária e desejosa de presenciar e ser mulher atuante em momentos históricos 

por que passava o Brasil. 

Os conflitos decorrem simultaneamente e, de acordo com Moisés (2009, p. 173), 

“como na vida real ninguém consegue ficar muito tempo à margem do que se passa com o 

próximo e com o mundo inteiro, de forma tal que seu caso individual se articula a uma vasta 

malha de situações análogas”. São dois núcleos que possuem diferentes interesses, mas 

trabalham para o mesmo fim: administrar o negócio da família. 

 O nome do livro pode ser justificado, porque perto da casa e da fábrica, já que 

ambas ficavam em um sítio, havia uma cachoeira em forma de funil. Todos a chamavam de o 

funil do diabo, já que tudo que caísse ali morreria ou sumiria. Além disso, o que causou a 

loucura de André foi ter morado ao lado de uma cachoeira que o irritava muito, dessa forma, 

levando, novamente, a ter alucinações.  

A narrativa está em terceira pessoa, com narrador onisciente e o ponto de vista 

mais expressivo é o de Juliana. Como personagem principal, as opiniões partem dela, não 

sabe dos planos do professor, mas sente o desejo em seu olhar, a paixão com que ele a 

observava. 

É uma personagem plana, mantém-se carinhosa e delicada grande parte da 

história, até mesmo na hora de acusar Ana Rosa e o marido, característica própria da esposa 

dedica e fiel, que parece inabalável e intransponível em seus sentimentos.  

O desejo, nessa obra, aparece sob dois aspectos: o desejo carnal de Pedro por 

Juliana e o desejo de André por ouro. A morte para ambos é a concretização de um querer em 

não ter. Desde sempre, André se martirizava pelas alucinações que tinha, como senhoras com 

baldes na cabeça, no fundo da cachoeira, pedindo que ele jogasse ouro, e cada vez mais o 

instigava a cometer delitos que o levaram a um final trágico. A morte, em Bataille (1987), 

apresenta o objeto como um "interdito", ele é sagrado, e é a interdição que pesa sobre ele que 

o conduz ao desejo. Em vista disso, a sucessão de negações perante o que não entendia ou 

considerava um interdito, o leva ao extremo para provar e saciar seu desejo, nesse caso, a 

morte.  
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Juliana, como esposa de André não demonstra sensibilidade, a indiferença 

percorre toda a narrativa, como se a única preocupação fossem os olhares e desejos de seu 

padrasto e as fusões do passado e do presente, representando um futuro incerto para a família.  

O professor, estudioso e perspicaz em seus planos, percebeu desde o princípio, 

que André seria suscetível ao seu projeto, acataria suas ordens e não desconfiaria de suas 

manobras para enredá-lo no trauma de sua juventude. Tirar o genro do caminho seria uma 

forma de ter a enteada só para si, sem entraves. Chauí (1990) aponta que a imaginação faz 

com um mesmo objeto proporcione, dependendo da situação, diferentes tipos de desejo, ou 

seja, os múltiplos processos afetam pessoas diferentes, e dependendo “da maneira e das 

circunstâncias, neles produziremos diferentes desejos ou os mesmos desejos”. (p.56). Desse 

modo, o objeto de desejo é Juliana, real para André, idílico para Pedro. 

Houve um momento em que a família foi visitar o funil do diabo e o padrasto 

pediu para André jogar seixos e assim avaliá-lo: “embora seu tipo não fosse mefistofélico, o 

seu espírito parecia-lhe diabólico. Era essa a sua impressão ao relembrar como nessa mesma 

noite, quando jogava no salão, ele observava por detrás das cartas, com atenção dissimulada, 

os movimentos do André...” (p. 53). Bataille (1987) afirma que “o desejo de matar questiona 

toda a organização das comunidades sociais, fundadas no trabalho e na razão. Daí o 

nascimento dos interditos, aos quais se acrescenta a sua superação necessária: as transgressões 

aos interditos”. Júlia Lopes de Almeida pode propor uma reflexão sobre a liberdade de 

somente “desejar” a morte de alguém para sentir-se liberto, transgredir e conquistar o objeto 

de desejo anunciado pela situação. 

A manifestação do desejo em relação à Juliana já é percebida, pois não conseguia 

mais esconder o que queria: “durante o jantar, por duas vezes, Juliana sentiu o olhar do 

padrasto fixar-se nela de modo singular. As suas impressões afirmavam-lhe que já não podia 

ter ilusões. Porque a olharia ele daquele modo? Amá-la-ia a um tal ponto que já não pudesse 

disfarçar o seu sentimento”. (p. 96). 

Em outro momento, Juliana sente que tem manchas na pele porque os olhos do 

padrasto a queimavam enquanto falava sobre política e governo, e finalizou: “estava morta 

por vir-me embora. Quando me poderei ver livre?...” (p. 102). Percebe-se que não há 

reciprocidade na relação e que o desejo expresso pelo professor é particular e opressivo, por 

certo, ele não é o pai biológico, mas deveria respeitar como tal. Bataille (1987, p. 165) tem 

uma teoria de que “o desejo do erotismo é o desejo que triunfa do interdito. Ele supõe a 

oposição do homem a si mesmo. Os interditos que se opõem à sexualidade humana têm em 

princípio formas particulares, referentes, por exemplo, ao incesto”.  
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Nesse sentido, a autora expõe, de forma sutil, porém perturbadora, a possibilidade 

de uma atração expressamente proibida, mas não desconhecida pelos padrões da sociedade 

tradicional. Aparentemente, é um assunto mais divulgado e próximo ao século XX, entretanto 

não descarta a possibilidade de ser usual no século XIX. Em seu meio jornalístico, como 

colunista de um jornal importante do Rio de Janeiro, possivelmente, entrou em contato com 

narrativas não fictícias sobre esse assunto. 

Diferente dos outros romances analisados, as características desses dois desejos 

são sutis e não são explícitas as intenções do narrador em justificar os atos pelos fatos. Parece 

ser tudo coincidência e, se fosse o contrário, o professor não seria culpado por manipular as 

situações que levaram ao fim trágico de André. 

A presença do olhar como manifestação do desejo é o que mantém a narrativa em 

suspense e conduz o sentimento do professor em relação à Juliana: “houve um momento em 

que os seus olhares se cruzaram como dois floretes em um duelo súbito, para logo se 

desviarem, o dela com disfarce, o dele com indiferença... seria crível que aquela comédia 

ainda durasse por muito tempo?” (p.130). 

A senhora Barreto também percebera algumas atitudes que evidenciavam o desejo 

que o professor expressava sem perceber que estava sendo notado: “surpreendera uma vez o 

marido a fingir que lia, no terraço com os olhos por cima do livro voltados para Juliana e para 

o André... outra ocasião ele  não pudera reprimir um gesto de aborrecimento ao ouvi-la 

elogiar o genro.” (p. 152). 

Dentro da análise microscópica, há uma afirmação de Moisés (2006, p. 240) que 

se encaixa perfeitamente na arte de Júlia Lopes de Almeida: a luta pela expressão não 

significa escrever de forma rebuscada, mas de modo brilhante e raro para, então, “moldar suas 

ideias, encontrar soluções verbais adequadas e tão novas quanto são as intuições e as 

descobertas”.  Isto posto, sua escrita é tão ambiciosa e inovadora quanto suas ideias. 

O ambiente em que vivem as personagens é concentrado na casa e na fábrica têxtil 

da família, já que estão construídos no mesmo espaço. Lugar esse que carrega uma 

ambiguidade: a tradição de uma casa de família tradicional em confronto com a visão 

moderna que uma fábrica e seus empregados impregnam ao contexto histórico registrado na 

narrativa, visto que a obra é situada nos anos de 1930. 

Em relação ao registro do tempo, observa-se uma linearidade com pinceladas de 

nostalgia, trazendo do passado momentos que justificam os fatos que se sucederam durante os 

momentos vividos no presente pelas personagens. Como foi adquirida a propriedade, a 
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situação da administração, o casamento de Juliana, os delírios de seu marido André e a 

obscuridade da presença do professor são descritos no passado. 

O roubo é o protagonista sem ser o personagem principal. O fato desencadeia uma 

mudança e retira a família Barreto da sua zona de conforto. A narração é feita em terceira 

pessoa, narrador onisciente, breves diálogos e descrições pontuais acerca das personagens e 

do espaço. Júlia Lopes de Almeida opera com maestria as intervenções psicológicas, elevando 

a verossimilhança de forma gradativa e magistral. 

A tríade desejo-paixão-traição é revelada nesse romance de uma forma perversa e 

manipuladora. O professor planejou desde o princípio o desfecho inusitado para Juliana e 

trágico para André. Para alcançar o que desejava, fixou seu plano no desejante, tendo por 

teoria a ação, não deixou a paixão incriminá-lo, caso contrário o desejado seria o dominante 

de suas artimanhas. 

 

5.5 O ÚLTIMO CAPÍTULO (1916) 

5.5.1 O ENREDO 

O conto Último capítulo foi publicado na revista Atlantida
22

, em 15 de novembro 

de 1915, em Portugal. Foi Zahidé Lupanacci Muzart, dentre tantas obras de Júlia Lopes de 

Almeida, que revelou ao público a preciosidade dessa obra. Há uma hipótese do fato de, até 

então, não ser conhecida, pelo provável erro de digitação no sumário inicial (número 1) da 

revista, em que aparece Júlio ao invés de Júlia. No sumário do meio (número 3) o nome de 

Júlia Lopes de Almeida aparece corretamente. Além disso, é o segundo conto impresso e na 

                                                
22 Partes dela estão inclusas nos anexos. Atlantida, mensário artístico, literário e social para Portugal e Brazil ─ 

publicou-se entre 1915 e 1920, em Portugal e no Brasil, sob a direção de João de Barros e de João do Rio, 

respectivamente. A eles se juntou, a partir de 1919, Graça Aranha, em Paris, França. O editor e co-

proprietário da empresa, até 1919, é Pedro Bordalo Pinheiro. Esta seria “um órgão de aproximação 

recíproca”, capaz de “erguer até ao conhecimento perfeito e amorável das suas tendências e dos seus esforços 

as duas nacionalidades”. Disponível em:< http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/FichasHistoricas/Atlantida.pdf>. Acesso em: 22 mar.  2017. Em anexo. 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/Atlantida.pdf
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/Atlantida.pdf


101 

sua quinta página está a impressão da escultura O desterrado de Antonio Soares dos Reis
23

, 

de 1872. 

O texto tem quatro páginas e como personagens a narradora (podendo ser a 

própria autora, indícios deixados pelas circunstâncias do encontro) e dona Emiliana Serpa. É 

narrado em primeira pessoa e começa com a protagonista recebendo um cartão de visita de 

dona Emiliana, para que a recebesse em sua casa para uma conversa importante. De 

lembrança não reconhecia a figura pelo nome, mas quando a encontrou, sem dúvida, a 

conhecia: na oportunidade em que a encontrara estava rica e feliz em uma festa da sociedade 

fluminense, usando um colar de esmeraldas. Pensou que estivesse ali para pedir caridade, mas 

não, veio pedir ajuda para finalizar um romance: o dela.  

Então, começa sua confissão: tinha trinta e seis anos, uma filha de dezenove, 

casada há dois anos com um rapaz decente. Desde que enviuvou, tratou-se com discrição e 

pouco vaidosa, mas, mesmo assim, seu genro a olhava e a desejava silenciosamente. De uns 

tempos para cá, ele avançara o proibido e o perigo estava a rondando. Começou a sentir a 

mesma coisa e agora não sabia o que fazer, queria um desfecho para seu drama. 

A protagonista dá a sugestão de uma viagem para se afastar e acalmarem os 

ânimos, mas ela disse que ele iria atrás e a situação poderia piorar. Dona Emiliana acredita 

que a única solução, depois de tudo, seria a morte. A narradora nega essa possibilidade e 

insiste para que se afaste dele por meio de uma viagem. A viúva vai embora e uma semana 

depois a narradora lê no jornal que dona Emiliana Serpa, por acidente, havia morrido. 

5.5.2 Último capítulo: desejos em diálogo 

O conto, como texto literário, possui uma estrutura própria e carrega consigo a 

brevidade, podendo ser complexo e profundo. As protagonistas do Último capítulo são duas 

mulheres: Dona Emiliana possui características de personagem redonda, pois no decorrer da 

narrativa percebem-se mudanças em seu comportamento, desde a viuvez até o suicídio. A 

narradora, não nomeada, é plana, porque desde que recebe a viúva em sua casa e lê a notícia 

                                                
23 Segundo Pedro Lapa a escultura representa “a consciência dolorosa da nostalgia de um tempo 

impresentificável”, instaurando uma ruptura entre o ideal e a forma e a pré-modernidade nas artes plásticas 

em Portugal. Disponível em: < http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/pt/pecas/ver/441/artist> . Acesso 

em: 22  mar. 2017.  

http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/pt/pecas/ver/441/artist
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de sua morte, não apresenta modificações em sua personalidade. Não que esta última não 

tenha uma participação significativa no enredo, pelo contrário, revela-se o equilíbrio de um 

drama inconsequente. 

A conversa entre as duas mulheres acontece no salão da narradora, que se sente 

perturbada diante de uma estranha, num momento atípico e com um pedido mais contraditório 

que a própria história contada por dona Emiliana. 

O tempo é linear, num presente objetivo. Sabe-se, pela formalidade do diálogo e 

da linguagem utilizada, que o fato acontece no final do século XIX e início do século XX, já 

que a repressão e autopunição ficam explícitas na conversa.   

É narrado em primeira pessoa. O diálogo é direto e todos os detalhes são descritos 

a partir da confissão da personagem dona Emiliana. Não há uma profusão nos sentimentos de 

ambas, existe apenas o fato, sem delongas. 

A linguagem é clara, sem expressões rebuscadas e se não fossem os detalhes da 

ortografia e palavras usuais da época em que foi escrito, poderia se passar por um conto 

moderno, pois possui características expressas, como: dinamicidade dos atos, agilidade nas 

descrições, clareza ao situar o leitor e, principalmente, eleger o verossímil como construção 

da narrativa. 

O título Último capítulo traz uma semântica instigadora, pois sugere que a autora 

conte o final de uma história, e isso acontece de duas formas: quando dona Emiliana chega à 

casa da narradora, vem confessar o que acontece em sua vida privada e implora que a ajude a 

solucionar o problema que a perturba e ameaça a paz familiar – para tanto, suplica que dê um 

fim ao drama; outra forma é narrar a morte de uma mulher apavorada por sentir-se desejada e 

apaixonada por alguém proibido, último capítulo de uma paixão silenciosa e improvável. 

Desde a primeira imagem que vem à memória da narradora quando se lembra de 

dona Emiliana em uma festa, com seu busto exposto, adornado por uma joia caríssima, já se 

sabe que se trata uma mulher desejada, sedutora, atraente e que, mesmo viúva, encantara a 

muitos. 

Alguns sintomas de paixão e desejo são registrados quando a viúva começa a 

descrever as atitudes do genro: “Meu genro, sempre tão amante da mulher, começou a 

esquivar-se de acariciá-la ao pé de mim... tinha devaneios, distrações inexplicáveis”. (p. 207). 

Chauí (1990) afirma que aflição e desejo são perturbações que roubam a saúde da alma, sendo 

assim, o genro já não conseguia controlar seu desejo perante a sogra. 

São nítidas as sensações e manifestações do desejo descritas nesse conto: 

“Percebia-lhe por vezes o olhar pousado no meu rosto com tal concentração que eu sentia na 
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pele um ardor, como se lhe tivessem aproximado uma brasa”. (p. 207). Bataille (2006) afirma 

que uma forma de espalhar e multiplicar todos os tipos de desejo é impor limites a eles. D. 

Emiliana tem tudo o que é de proibido em uma paixão: é a sogra sedutora que convive 

diariamente com o casal, isto é, praticamente intocável, inatingível e se for, a punição será a 

última para ambos. 

A personagem, por vezes, tentara se enganar, demostrando indiferença, recusando 

em embelezar-se, tornando o descuido com o corpo e roupas quase que uma fuga da realidade 

que enfrentava todos os dias ao encontrar o genro:  

 

Hesitei ao princípio; mas a continuação daquele olhar furtivo, daquela tristeza sem 
remédio, da ansiedade com que me esperava se eu saía, ou com que em meias 

palavras me dizia coisas banais, acabaram por esclarecer-me: meu genro amava-me, 

não com o respeito de um filho, mas com a paixão ardente, insaciável, terrível com 

que um homem pode amar uma mulher que lhe é vedado possuir e em cujo contato 

está diariamente! (p. 207). 

 

Quando Novaes (1990) afirma que o desejo é o desejo do desejo do outro, parece 

que a expressão dissimulada fica mais clara. Primeiro, a viúva tenta fugir; segundo, ela finge 

e, terceiro, rende-se ao proibido, porque de tanto desejo simulando uma relação, torna-se 

impossível não sentir a mesma coisa: “Fingi sempre não perceber o fogo em que ele se 

consumia, mas tenho a certeza, essa certeza instintiva, inteligente, terrível, de que não ha 

segredos entre nós dois e que, portanto, ele conheceu a minha dissimulação”. (p. 207). 

É interessante como se desenrola a confissão de dona Emiliana, porque não tem 

vergonha de falar abertamente do desejo de ambos, quase implorando para que permitissem 

viver uma paixão, que para ela, na essência, não seria um erro, quem sabe uma contravenção: 

 

 Ah, você não pode imaginar a tortura que é para uma mulher a presença constante 

de um homem que a adora, que a deseja, que respira a curta distancia da sua boca, 

que a envolve num olhar de mistério e de muda solicitação, que lhe beija as mãos 
nos comprimentos familiares, que não diz nada que não seja digno e correto, mas em 

quem, atrás dessa dignidade e dessa correção, se sente uma labareda de sensualidade 

crescer na ameaça de tudo destruir! Ele continha-se. Eu disfarçava. (p. 207). 

 

Bataille (2006) afirma que a interdição é o que liberta o desejo. O subjetivo faz 

exceder as experiências que foram proibidas, e como faz bem não ir até o fim, somente curtir 

o objeto de desejo, manter em vida no desejo, enfim, ficar no desejo de extrapolar, mas não 

findar. “A posse desse objeto que nos queima é impossível. De duas coisas uma, o desejo nos 

consumirá, ou seu objeto cessará de nos queimar”. (BATAILLE, 2006, p. 93). Diante disso, 

mantendo o objeto do desejo intocável, assegura-se viva a paixão. 
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A personagem dona Emiliana sente que negar acende mais o desejo entre ambos: 

“Este retraimento mais lhe ateia o amor sopitado. Também em mim o medo é maior”. (p. 

208). Compartilhar esse segredo com a narradora e pedir um final para o drama que se 

instaurou, solidifica o pensamento de que: 

 

da mesma forma, é o próprio caso de amor – o romance e a paixão, a onda de desejo 

e sua arrebatadora satisfação – que importa. Embora a culpa conviva com a 
excitação da aventura sexual e o desafio de enfrentar as normas sociais, nem por isso 

é negada a força da ligação que se estabelece através do segredo compartilhado e da 

confiança mútua que o embasa. (ABBOTT, 2016, p. 26). 
 

“À noite, mal dou um passo, acendo as lâmpadas do caminho. Às vezes, no 

silêncio dos serões, ouço pancadas do seu coração e as do meu, no mesmo ritmo; mas se 

queremos fugir um do outro, vem minha filha beijar-nos e solicitar a nossa presença!” (p. 

208). Nesse trecho, tanto a escuridão quanto o silêncio são protagonistas invisíveis dessa 

paixão, pois os medos se escondem nos labirintos secretos da mente e não há melhor espaço 

para expor os mais secretos desejos quando são chamados pela noite e pela ausência. 

No instante em que a viúva revela que “a minha presença é o veneno que ele 

necessita injetar nas veias a todas as horas...” (p.208), confirma-se que, dificilmente, a 

narradora conseguirá encontrar um fim não trágico para esse romance. Bataille (2006) diz que 

os interditos determinam o movimento explosivo da transgressão, dessa forma, 

inevitavelmente, o ciúme é o próximo passo para eclodir essa paixão e todos ficarem sabendo, 

momento este que a viúva não permitirá, mesmo que tenha que se matar para evitá-lo. E isso 

acontece. 

Ao propor uma viagem à dona Emiliana, a narradora, que é a autora do conto, já 

que a viúva procurou a escritora de romances para dar um final digno para sua história, 

proporciona a ideia de fuga. Certamente, seria uma maneira de desviar olhares e seduções, 

entretanto, isso não a convenceu, porque, provavelmente, ela também não queria distanciar-se 

dele. Uma mulher que foi pouco amada, enclausurada em sua beleza, porque seu falecido 

marido tinha ciúmes, teve a possibilidade da liberdade de viver a plenitude da pouca 

juventude que lhe restava, pois estava com 36 anos, agora se via apaixonada e presa 

novamente. 

A inconsequência de desejar e, sem dúvidas, ser desejada, a inebriou de uma 

felicidade e ao mesmo tempo de um medo terrível. E os fatos que se encadearam para 

transformar uma vida real em um possível conto verossímil, perfaz a composição dessa obra 

de modo que o final se tornou um ato de liberdade. Como afirma Bataille (2006), a 
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personagem cedeu ao excesso de violência do desejo, preferindo a morte a viver uma paixão 

proibida e escandalosa.  

A identidade feminina da protagonista se constrói quando revela sua 

personalidade à confidente, a narradora. A preocupação em relação à moral e honra da filha 

parece ser de responsabilidade dela. Então, a morte parece ser uma solução adequada para 

uma mulher que seria expulsa da sociedade e da própria família. 

O diálogo entre as personagens pode ser interessante: por um lado é uma 

protagonista e sua ouvinte, que é a narradora do conto; por outro lado pode ser a autora e uma 

de suas leitoras precisando de conselhos da escritora renomada e experiente em realizar finais 

possíveis e felizes em seus romances. A questão polifônica fica evidente quando essas vozes 

têm a possibilidade de mutação e se estender além da ficção. A forma criativa com que Júlia 

Lopes de Almeida escreveu esse conto, redobra a afirmação de ser uma grande romancista 

brasileira. 

 

5.6 QUEM NÃO PERDOA (1917) 

5.6.1 O ENREDO 

Quem não perdoa é uma peça teatral em 3 atos, com uma página de música 

original de Alberto Nepomuceno. Foi representada pela primeira vez na temporada oficial do 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1917. Nela atuam quarenta e dois personagens, dentre 

eles Dona Elvira, mãe de Ilda; Ilda, moça talentosa, ambiciosa, inteligente, casa-se com 

Gustavo Ribas; Gustavo, engenheiro, filho de fazendeiros abastados; Fausto, amigo de 

Gustavo; D. Ângela, tia de Gustavo; Jacinto, casado com dona Ângela, tio de Gustavo; 

Cardoso, amigo e amante de d. Ângela; Manoel Ramires, amigo e amante de Ilda.  

Todos os atos acontecem em uma sala de visitas: no primeiro ato na casa de dona 

Elvira, modesta; no segundo e terceiro atos na sala da filha Ilda, mais burguesa. A primeira 

cena mostra dona Elvira vendendo o piano para pagar as contas, pois mora sozinha com a 

filha Ilda e começa a ter dificuldades financeiras. Ilda decide dar aulas para ajudar no 
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orçamento da casa. Apresenta Gustavo Ribas por quem diz estar apaixonada. Antes do 

casamento, a mãe de Ilda faz o genro prometer nunca separar mãe e filha, era essa sua 

condição.  

Dez anos se passaram e inicia o segundo ato na casa de Ilda. Lá mora ela, seu 

marido, sua mãe e os empregados. Ilda insiste para sua mãe comprar utensílios que estão 

faltando em casa, nisso chegam Fausto, Cardoso e os tios para falar com Gustavo. Ilda fica 

impaciente com todo aquele povo inesperado em sua casa. Fausto fica sozinho com Gustavo e 

confessa que todos estão falando que sua mulher tem um caso com Manoel Ramires. Decidem 

sair para conversar melhor. Fica só Ilda em casa. 

Neste momento chega Ramires para despedir-se de Ilda, pois irá ficar fora do país 

por muito tempo. Beijam-se. Quando o marido chega em casa, vê o vulto de Ramires saindo 

pela outra porta. Parte para cima de Ilda e a mata com um punhal. Fica dois anos preso. Sai 

como inocente. Todos estão prontos em casa para recebê-lo com uma grande recepção. 

Gustavo agradece, mas não suporta tamanha falsidade. Todos vão embora e entra em cena 

dona Elvira, de preto, desfigurada. Acusa Gustavo de quebrar a promessa de jamais separar 

mãe e filha e o apunhala no peito. Abre a janela e grita que acabara de matar um homem de 

bem. 

5.6.2 Quem não perdoa: desejos entre as linhas e vozes 

Nessa peça teatral, o desejo parece oscilar entre as personagens e o leitor, isto é, a 

subjetividade no teatro pode ser maior que na leitura de um romance. Se representada, ganha 

“vida”, “personalidade” do ator que a encena. A interpretação contribuiria no desenho da 

identidade da personagem, possibilitando também a despertar sentimentos nos expectadores. 

Analisando macroscopicamente, o título Quem não perdoa, propõe uma reflexão 

acerca de quem é o “quem”, isto é, quem não perdoa? Júlia Lopes de Almeida, possivelmente, 

conhece o contexto social e econômico que vivem as famílias que convivem com Ilda. Os 

julgamentos, as condições, as regras morais que se aplicavam no final do século XIX e início 

do século XX, pilares na construção identitária das personagens que compõem o enredo da 

peça teatral, principalmente, a de Ilda.  
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Obter conhecimento técnico e ter a possibilidade de receber dinheiro em troca é 

uma conquista pouco acessível para uma mulher no início do século XX, ainda mais em um 

lar onde não havia marido ou pai, como era o caso de Ilda. A personagem decidiu dar aulas 

particulares para ajudar no orçamento, já que seu pai era falecido e sua mãe estava vendendo 

os móveis da casa, a fim de manter o padrão em que estavam acostumadas a viver. 

Com essa atitude, Júlia Lopes de Almeida já demonstrava o desejo de liberdade 

que a maioria das mulheres buscava em relação à vida profissional, ao reconhecimento de 

suas capacidades cognitivas e sociais num campo pouco ocupado pelo sexo feminino. Era o 

começo da independência financeira almejada por uma classe oprimida, com capacidades 

plenas dentro de um limite respeitável aos padrões que a sociedade burguesa capitalista 

aceitava. 

Não que não fosse possível anteriormente, ou que já não existisse. A diferença é 

que naquele momento a literatura expressava essa representação do desejo, que timidamente 

povoava o consciente feminino e instigava o diálogo entre a realidade e a ficção. Essa 

necessidade representada em uma peça teatral, para um público homogêneo, configurou uma 

conquista sutil, mas com precedentes históricos para os movimentos feministas.  

Nessa dimensão de vozes, a teoria de Bakhtin, a qual afirma que o autor pode 

dialogar e multiplicar o que se propõe ao disseminar uma ideia por meio de suas personagens, 

é percebida na obra de Júlia Lopes de Almeida, pois desde o título há uma promessa 

pluralizada de identidades e consciências fluindo para a proposta da autora: emancipar a 

liberdade feminina. De fato, essa não é conseguida sem sacrifícios, pois a dramaticidade com 

que a autora encerra a narrativa inquieta as tentativas manifestadas ao longo do enredo em 

relação aos sentimentos e conquistas de Ilda. 

Primeiramente, quando se propôs a trabalhar, descobriu uma paixão que a fez 

mudar os planos, aceitando, dessa forma, um contrato jurídico, o casamento, e antes mesmo, 

sem saber, já havia passado pelo crivo de sua mãe e tios do noivo.  

Em segundo lugar, Ilda percebe que a rotina de sua relação com Gustavo a 

deixava triste e solitária. Sabia que não podia separar-se dele, tanto pela situação econômica 

quanto pela social. Simone Beauvior contempla essa situação da seguinte forma:  

 

O casal é uma unidade fundamental cujas metades se acham presas 

indissoluvelmente uma à outra: nenhum corte é possível na sociedade por sexos. Isso 
é que caracteriza fundamentalmente a mulher: ela é o Outro dentro de uma 

totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro. (1970, p. 15). 
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Por fim, Ilda não teve a chance de explicar ou justificar sua traição, exceto pelo 

julgamento dos amigos e do marido. Do ponto de vista de Gustavo, certamente o perdão não 

seria concedido; no caso de Ilda, as chegadas tardias de seu marido e os jantares pouco 

revelados, confessariam uma secreta paixão, presságio que a traição revela ao traído. Sendo 

assim, o momento facilitaria novos relacionamentos extraconjugais.  

Gustavo não perdoou, Ilda também não. A sociedade, além de não perdoar,  

julgou-a. Para dona Elvira perdão é uma palavra que não passou pela sua consciência, já que 

seu genro mentiu desde sua fidelidade para com Ilda até a promessa que fizera em não separá-

las em hipótese alguma. A morte foi a justificativa para ela. 

Nesse momento do enredo, o desejo toma forma de vingança. As atitudes não 

somam virtudes, ao invés disso, permitem ações no lugar das paixões. Massaud Moisés 

(2006) afirma que a peça teatral exige esforço da imaginação para dar vida às possibilidades 

de tempo, espaço, ação, personagens, entre outros elementos da narrativa. Logo, o diálogo dos 

desejos expressos pelas personagens e a expectativa do público em relação ao desfecho da 

peça, fizeram com que Júlia Lopes de Almeida permitisse a polifonia de seu texto com e para 

as mulheres de sua época. 

A morte, contemplada como pena para os amantes, faz parte do desejo da paixão. 

Essa dinâmica de separação é o resultado da ação limitada da paixão. Para Wisnik (2009, 

p.240) “os amantes, sem o querer, sem o saber, não desejam outra coisa senão a 

transfiguração da morte como vingança contra a paixão despertada – a morte prolonga a 

paixão, eterniza, supera o limite que a mata, põe fim ao fim”. Essencialmente pontual para a 

obra de Júlia Lopes de Almeida, o desfecho paradoxal dos amantes são tão fictícios que, de 

certa forma, dialogaram, inicialmente, com os expectadores burgueses do Rio de Janeiro, e, 

posteriormente, com os admiradores de sua sensibilidade literária.  

Dois componentes interessantes, um à parte de uma análise literária, mas tão 

importante como elemento estrutural da peça teatral, que é a música: uma página de música 

original, intitulada Razão e Amor, de Alberto Nepomuceno
24

 que inicia o terceiro ato. Outro, 

são os versos do poeta Francisco Otaviano
25

: 

                                                
24 Alberto Nepomuceno foi compositor, organista, pianista e professor. Nasceu em Fortaleza em 06 de julho de 

1864, morreu em 16 de outubro de 1920 no Rio de Janeiro. Foi considerado o pai do nacionalismo na música 

erudita brasileira. Disponível em: < http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=ralberto-

nepomuceno&id=623> Acesso em: 12 fev. 2018. 
25 Francisco Otaviano de Almeida Rosa foi advogado, jornalista, diplomata, político e poeta. Nasceu no Rio de 

Janeiro em 26 de junho de 1825 e faleceu em 28 de junho de 1889. É o patrono da cadeira n. 13, por escolha 

do fundador Visconde de Taunay. Disponível em:< http://www.academia.org.br/academicos/francisco-

otaviano/biografia>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=ralberto-nepomuceno&id=623
http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=ralberto-nepomuceno&id=623
http://www.academia.org.br/academicos/francisco-otaviano/biografia
http://www.academia.org.br/academicos/francisco-otaviano/biografia
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Quem passou pela vida em branca nuvem, E em plácido repouso adormeceu, Quem 

não sentiu o frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu, Foi espectro de 

homem, não foi homem; Só passou pela vida, não viveu. (p.27). 

 

Agora, situando Quem não perdoa em uma análise microestrutural, a personagem 

Ilda é dinâmica, isto é, surpreende em suas atitudes, nas tomadas de decisão e na originalidade 

de encarar a realidade. Em certo momento do enredo, quando é questionada pela mãe em 

relação à sua vivacidade, alegria, mesmo estando casada (aparentemente isso não poderia 

acontecer no matrimônio), ela afirma ter o coração livre (p.50), e poderá, um dia, mudar de 

opinião, de amor, de vida. Não repreende seus desejos, pelo contrário, os mantêm vivos para 

que ela não morra, seguindo a implacável norma que a sociedade ajusta às mulheres do século 

XIX e XX. 

Desejava ser livre: trabalhou como professora; desejava ser amada: casou-se; 

desejava continuar desejada: viveu uma nova paixão; desejou ser compreendida: foi julgada 

pela mãe, amigos e marido; desejou viver sem mentiras: foi assassinada pelo homem traído. 

Se o desejo é a própria essência do homem, Ilda foi a desejada e a desejante: a primeira 

porque dois homens a tiveram como ação, realizaram, de forma independente, a prática da 

paixão; a segunda porque esteve no centro do desejo – ela monopolizou as duas relações e 

administrou suas paixões, cada uma a seu modo. 

E quando uma paixão é mais forte do que a outra aumenta a capacidade de existir 

do nosso corpo e de nossa alma. Dessa forma, Ilda não se conteve na sua discrição. Foi traída 

pelos seus gestos e comportamentos. Num dado momento do diálogo entre ela e dona Elvira, 

percebe-se que o desejo de ser desejada modificou o comportamento da personagem: 

 

De uma sombra que anda nos teus olhos.. e às vezes cresce e outras diminue de 

dimensões... da febre que agita os teus nervos, dantes tão socegados e felizes... do 

abandono em que tens agora a tua casa, de que foste sempre tão zelosa... do teu riso, 

quando ris; do teu choro, quando choras; dos extremos em que te agitas, de tudo, 

emfim, que contraria a tua antiga maneira... (p. 48). 

 

Realmente, Ilda tinha o coração livre: depois de questionada sobre sua mudança 

de comportamento, afirma que poderia se apaixonar por outra pessoa, não podendo cumprir a 

promessa de permanecer virtuosa e fiel ao seu marido. Nesse momento, Júlia Lopes de 

Almeida lança, de forma poética e pouco tradicional, um convite à multiplicidade de vozes: 

quem um dia não se apaixonou por quem não deveria? Quem disse amar e não era verdade? 

Quem prometeu e não cumpriu? Quem não perdoou? 
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Quando Ilda recebeu Ramires na própria casa, provara que ela não tinha medo da 

situação que poderia provocar. Desde os primeiros diálogos, o desejo se apresenta como a 

principal manifestação da paixão das personagens: “Creia que ao desejo de estar ao seu lado 

tenho oposto até aqui toda a minha energia, para a não comprometer, mas desta vez, como vê, 

a minha energia falhou, e eu vim... Para arrepender-me depois...” (p.75).  A polifonia está 

presente nesse diálogo, já que a autora sabe das complicações da vinda de Ramires à casa de 

Ilda. Não é um fato isolado, há uma “deixa” para Ilda e para o expectador de que a situação 

está comprometida e, provavelmente, com dramaticidade. 

No momento em que Ramires revela que a ama e ela também, a revelação do 

desejo de compartilharem essa paixão não deixa dúvidas: “Entende, porque no som alterado 

da sua voz e atravez da palidez das suas faces bem sinto que a sua paixão reclama o mesmo 

que a minha!...” (p. 76). No trecho seguinte, a expressão do desejo se converte em palavras: 

  

O meu desejo, Ilda, é estar a seu lado, não só numa curta hora roubada e fugitiva 
como esta, mas toda a vida, toda a vida! Porque eu nunca amei assim e nunca supuz 

que uma mulher pudesse dominar tão profundamente, tão exclusivamente o espírito 

de um homem, como a senhora dominou o meu!... (p. 76). 

 

O estado de perturbação que Ramires ficou deixa claro que seu objeto de paixão, 

Ilda, o consumia inteiramente e, para saciar essa sensação que o devorava, somente possuí-la 

satisfaria sua alma. Deveria deixar do plano da paixão e partir para a ação, isto é, consumir 

seu desejo. 

As primeiras cenas se passam na sala da casa de dona Elvira, com mobílias 

antigas, típicas de família burguesa, aparentemente durante o dia, após o almoço, tarde e ao 

anoitecer. Após o casamento, vão morar no bairro Botafogo, com mobílias elegantes, divãs, 

almofadões e tapetes.  Ao convidar Ramires para essa sala tenta justificar uma falsa amizade 

que ambos tiveram durante anos perante os olhos do marido, da família e dos amigos. A 

princípio, somente olhares eram permitidos, mas naquele entardecer um beijo selou a paixão e 

a morte da paixão e de Ilda. 

Como a peça teatral não tem narrador, a descrição da morte de Ilda ficou a cargo 

dos parênteses. A fala que revela o que Gustavo viu por trás dos vidros da porta foi: “então 

era verdade”, e Ilda respondeu: “Gustavo... não!”. Resta dúvida de esse não se referir ao fato 

de ser verdade, sendo que eles não haviam conversado sobre o assunto anteriormente; ou para 

não a matar. A morte finda o segundo ato. 
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Outro ponto interessante em Quem não perdoa é a ausência de um filho. Mesmo 

depois de dez anos não está expresso o desejo maternal na narrativa. Ilda sentia-se 

independente, e não uma futura mãe amorosa. A esposa burguesa do final do século XIX e 

início do século XX tem obrigações para com o sucesso familiar, prestígio social de seu 

marido e, principalmente, zelo pelos seus filhos, futuros herdeiros e sucessores do progresso 

capitalista. No caso de Ilda não ficaram filhos nem marido. 

O terceiro ato inicia com um diálogo entre os tios de Gustavo. Estavam esperando 

o sobrinho voltar da prisão, é o dia de sua liberdade. A certa altura, seu Jacinto queixou-se de 

tristeza por saber que o sobrinho matara a esposa e isso o incomodava. Dona Ângela 

respondeu para esquecer:  

 

Agora é pensar no futuro e procurar apagar da lembrança o que nos incomode... 

Afinal o Gustavo não é o primeiro marido que matou a mulher no Rio de Janeiro e 

que é absolvido! Há vários aí nas mesmas condições e muito considerados. (p.82). 

 

Esse comentário revela a situação da mulher no Brasil no início do século XX. 

Mesmo com ares modernos, a sociedade burguesa admite tal crime. Como se a traição 

justificasse tirar a vida de alguém. Fica ainda mais constrangedora a fala sendo feita por uma 

mulher. De acordo com Priore (2009), as mulheres traduziam a imagem de seu marido perante 

a sociedade burguesa, em outras palavras, um capital simbólico para o homem público e 

respeitado. Certamente, denegrir essa imagem gera constrangimento e a punição é ilimitada. 

No Brasil, de acordo com o Código Penal de 1890, só a mulher era penalizada por 

adultério, sendo punida com prisão celular ou morte, “sendo o assassino beneficiado com o 

argumento de que se achava em estado de completa privação de sentido e inteligência no ato 

de cometer o crime”. (PRIORE, 2009, p. 381). No Código Civil de 1916 a mulher era 

considerada incapaz, isto é, não poderia assinar nenhum contrato, nem trabalhar fora sem a 

autorização do marido. No Brasil Colônia existia um código legal chamado Ordenações 

Filipinas, aplicado em Portugal e seus territórios. As Ordenações asseguravam ao marido o 

direito de matar sua esposa em caso de adultério ou até mesmo havendo suspeita de traição. 

Ainda, no Brasil República esse procedimento jurídico era aplicado. Sabe-se que até hoje 

existe esse controle sobre a mulher na memória social do povo brasileiro. 

A identidade feminina de Ilda é construída de acordo com seus desejos. Desde sua 

decisão de dar aulas até o convite para declarar a traição revelam sua autenticidade. Júlia 

Lopes de Almeida, possivelmente, previu o espanto do público ao perceber que revelações 

confidenciais muito próximas ao que estariam assistindo poderiam não ser mera coincidência. 
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Satisfazer os desejos como forma de rebelar-se acontecia desde a época colonial. Priore 

destaca que: 

 

A mulher podia ser mãe, irmã, filha, religiosa, mas de modo algum amante. O desejo 

muitas vezes rebentava ao grilhão das convenções e das imposições, e aí mesmo, no 

momento da transgressão, é que o historiador pode aproximar-se do sentimento que, 

em peças incriminatórias, sobreviveu séculos. (2009, p. 73). 

 

Foi graças à linguagem clara e acessível que Júlia Lopes de Almeida invadiu, de 

forma sutil, a consciência do público feminino. A presença da formalidade gramatical não 

prejudicou sua estreia na literatura pré-modernista. A quebra de paradigmas e a inovação de 

ideias pela sugestão de narrativas realistas fizeram com que suas obras dialogassem 

paralelamente com outras em ascensão no início do século XX. 

O desejo se constrói em um agenciamento, em um conjunto, para tanto necessita 

do outro. Já que está na ausência o potencial do desejo, o desejado representa o desejo em si, 

assume várias faces para dar conta de registrar a construção de identidade do ser desejante. 

Ilda era desejante quando decidiu ser professora e buscar seu sustento, quando percebeu que o 

casamento também era uma forma de ajudar no orçamento e no conforto para sua vida e de 

sua mãe. Sem dúvida, quando se apaixonou por Manuel Ramires e declarou sua paixão, não 

controlando e pouco discernindo entre o perigo e o zelo. 

Desejada quando Gustavo a pediu em casamento e fez suas vontades para que não 

faltasse nada em prol de uma relação de fidelidade, já que seu matrimônio era vitrine para a 

sociedade, mesmo ele sendo amante das mulheres de seus amigos. Também desejada por 

outro homem que tinha noção do perigo, mas que, provavelmente, a desejava pela razão de 

não a ter – princípio do desejo. 

As representações que o desejo assume na obra Quem não perdoa se constroem de 

forma gradual e necessária para o desenrolar da narrativa: não haveria paixão sem a traição. 

Ilda é apaixonada pela vida, mas trai seu futuro em uma relação perigosa; é apaixonada pelo 

marido, entretanto o engana e se engana, pois ainda é leal ao sentimento da paixão. 

A sociedade não perdoa quando o desejo supera os limites da razão ou das regras 

que ordenam os direitos e deveres da mulher. As restrições do século XIX em relação à 

liberdade de expressão feminina fizeram com que muitas esposas sofressem caladas as 

humilhações provocadas pelo comportamento abusivo de seus maridos. Também reconheciam 

que eram traídas, e quando desejavam sentir-se desejadas eram reprimidas dentro de sua 
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condição de mulher. Mesmo assim, não foram vencidas pelos seus medos ou ameaças. 

Desejaram. 

Júlia Lopes de Almeida registrou nessa peça teatral a vanguarda de uma criação 

inédita dentro do universo literário feminino. Revelou, por meio do desejo, as necessidades, as 

vontades, a identidade de várias mulheres que compartilharam a leitura ou socializaram no 

teatro o que pode ter promovido pequenas emancipações legítimas. 
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6 O DESEJO E AS PERSONAGENS FEMININAS: TECENDO ALGUMAS 

CONCLUSÕES REFLEXIVAS  

 

Nesta tese foram delineados capítulos que pudessem expressar, como tentativa de 

articular teorias e apreensões, em especial as indagações que se ensejaram das leituras das 

obras de Júlia Lopes de Almeida. A princípio, o contexto histórico e a história das mulheres, 

principalmente, as do século XIX, foram explorados. Na sequência, o desejo e suas 

representações traduziram as personagens femininas da autora. De fato, a biografia revela a 

importância e a riqueza literária das obras, tanto nos romances, nos contos, nas peças teatrais, 

nas crônicas como suas primeiras produções, além de ser uma mulher líder em seus princípios 

e convicções. 

A metodologia desenvolvida no estudo contemplou aspectos da pesquisa 

bibliográfica, da literatura comparativa, da microanálise e macroanálise, teorias sobre o desejo 

que dialogaram com filósofos, historiadores e pensadores. O percurso inscreveu os resumos 

das obras para melhor compreensão, até porque, há pouca divulgação de seus enredos, bem 

como o contexto histórico. Traçar as linhas do desejo e suas representações nas obras de Júlia 

Lopes de Almeida foi um desafio e uma descoberta: desafio por atrever-se no diálogo entre 

enredo, personagens femininas e desejo; e descoberta, por perceber que desejar instiga quem 

pesquisa, pois não é possível obter todas as respostas e a teoria se concretiza: é querer algo 

que não se pode alcançar, mantendo, dessa forma, a paixão sempre viva e pulsante. 

As reflexões sobre as obras ensejaram ainda outras provocações. Júlia Lopes de 

Almeida viveu a Belle Époque na segunda capital do país, Rio de Janeiro, palco de dois 

reinados; da consolidação da Independência do Brasil; do decreto da Abolição da Escravatura 

assinado em 1888; da ocupação de autoridades em locais onde pescadores e pessoas de baixa 

renda viviam, obrigando-os a ocuparem os morros cariocas. Além disso, o convívio com 

grandes escritores brasileiros, cânones da Literatura, como Machado de Assis, Olavo Bilac, 

João do Rio, entre outros que frequentavam sua casa e compartilhavam de sua vida.  

Há, por certo, uma grande possibilidade de o estilo machadiano ter influenciado 

na escrita de Júlia Lopes de Almeida, pois existe a presença de reincidentes das obras de 

Machado de Assis como: personagens como cartomantes, lugares como o Cosme Velho, a 

presença do diálogo entre autor e personagem, uma sutil ironia em suas crônicas, a 

preocupação do fato presente contado ultrapassar o tempo, ser imortal. Outro aspecto 
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interessante é o aparecimento da tríade amorosa desejo-paixão-traição, bem como as relações 

extraconjugais, fato marcante nas obras machadianas. 

Também, durante as pesquisas e leituras, foram de extrema preciosidade algumas 

curiosidades sobre Júlia Lopes de Almeida e sua trajetória pessoal e literária no Brasil e no 

exterior. Uma delas foram as reuniões para planejamento do Estatuto e criação da Academia 

Brasileira de Letras que aconteciam na casa de Júlia Lopes de Almeida. De acordo com seu 

neto, Cláudio Lopes de Almeida, ela e seu marido participavam de todas as discussões de 

forma igualitária, nunca em sobreposição, sempre lado a lado. Também Josué Montello
26

diz 

em um de seus discursos que a Academia Brasileira de Letras teve seu estatuto baseado na 

Academia Francesa – todos os membros eram homens. Cita Humberto de Campos que 

afirmava Filinto de Almeida como um “acadêmico consorte”. Entretanto, Filinto de Almeida 

fez parte de um dos núcleos de escritores que compuseram a revista A semana, liderada por 

Valentim Magalhães, além dos versos escritos para Júlia Lopes de Almeida, após sua morte, 

serem comparados aos de Camões a Catarina e de Machado de Assis a Carolina. 

Postumamente, a Academia Brasileira de Letras instituiu o prêmio
27

 “Júlia Lopes 

de Almeida” para o melhor romance nacional de autoria feminina. 

Sinalizou-se a comprovação de que Júlia Lopes de Almeida foi, de maneira 

completa, feliz, porque, de acordo com Cláudio Lopes de Almeida, “sem dúvidas a família era 

completamente feliz, Júlia era apaixonada por Filinto de Almeida, meu avô, pelos seus filhos, 

para quem tinha dedicação total e amava sua literatura, era sua paixão escrever”. Jornalistas 

da revista Frou-frou
28

, de 1925, também retrataram: 

 

A bondade com que se é recebido n’aquella casa de Santa Theresa tem já o que quer 

que seja de proverbial. A um dos nossos companheiros dizia, há annos, o grande 

Augusto Rosa que aquelle era o lar mais feliz e mais gentil erguido em terra 
brasileira. E Frou-frou... foi, como se esperava, recebida gentilmente.29 

 

Havia também, nos julgamentos críticos de Sílvio Romero
30

, em seu 

“Implacáveis”, um registro escrito por Júlia Lopes de Almeida em relação à felicidade e à 

                                                
26 Autor do livro Pequeno Anedotário da Academia Brasileira de Letras. Obra sem data de publicação. Editora 

Martins Raridade da Academia Brasileira de Letras. 
27 Em anexo, foto do documento que registra a notícia. 
28 Em 1914, em Maceió, a revista Frou-Frou era lançada, tendo como responsável pelo periódico o jornalista José 

   Guedes Quintela. Publicada pela Tipografia Fernando. A revista teve apenas um número, devido a    

   dificuldades financeiras. Disponível em:< https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-

periodicos-literatura/romeu-de-avelar/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
29 Excerto do artigo publicado pela revista Frou-frou. Foto em anexo. 
30 Em anexo, foto do artigo publicado. Documentos cedidos por Cláudio Lopes de Almeida. 

https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/romeu-de-avelar/
https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/romeu-de-avelar/
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família: “Onde está a felicidade? Fecha os olhos e procura-a dentro de si mesmo, na tua 

resolução”. 

Uma escritora à frente de seu tempo. Certamente, esta afirmação pode ser 

comprovada tanto pelas suas obras quanto pelas críticas de jornais e revistas da época. A 

primeira escritora brasileira, sem contestação
31

; Embaixatriz da nossa cultura
32

 “nela se 

refletem todas as qualidades de senso intelectual, de equilíbrio artístico e impressionante 

organização estética”. Em um artigo intitulado Páginas alheias
33

 , de 1911, o autor inicia seu 

texto: “A propósito do romance Cruel Amor, recentemente publicado, é interessante falar 

rapidamente, em esforço ligeiro da literatura brasileira moderna”. Esse pode ser um dos 

primeiros registros divulgados da contemporaneidade de Júlia Lopes de Almeida. No 

Almanach das Senhoras, de 1898, de Portugal e Brasil, Guiomar Torrezão
34

, afirma que o 

conde de S. Valentim, ao vir para o Brasil, em 1856, levava para a América do Sul sua 

primeira escritora. E para finalizar, um discurso
35

 que escreveu em agradecimento a sua 

homenagem pelas produções de suas obras, corrobora com o adjetivo de precursora: 

 

Venho de outro século, tenho a alma antiga, a que se prendem ainda, não nego, um 

ou outro preconceito como farrapos de nuvens em penedias calvas, mas compreendo 

o presente e aplaudo com ambas as mãos todas as iniciativas que tendem a amparar e 

a melhorar as sociedades futuras. Quem soube envelhecer sabe como as expressões 

das cousas e dos seres mudam com o decorrer dos dias. Não podemos ser hoje o que 

fomos ontem como não seremos amanhã o que somos agora. De longe em longe, o 
que na contagem dos séculos se poderá dizer: de vez em quando, há necessidade de 

legislações novas tanto na perpétua ignorância do movimento que nos rege nos 

transformarmos inconscientemente. Mudamos, mas sempre criamos: é da tendência 

humana. 

 

Delinear os desejos entrelaçando as personagens femininas das obras de Júlia 

Lopes de Almeida permite também compreender, por meio da ficção, a vivência da mulher no 

final do século XIX e início do século XX, pelo viés de uma escritora única em seu tempo e 

perspicaz em suas narrativas. 

Roland Barthes, em sua obra O prazer do texto, trouxe analogias para mostrar os 

prazeres contidos ao ler uma narrativa, as subjetividades, as ausências provocativas, o desejo 

que é instituído no decorrer da sedução na tríade: texto, autor, leitor. Barthes (2008, p.20) 

afirma que o texto de prazer é aquele que “contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da 

                                                
31 Em anexo, trecho completo da crítica publicada em nota. 
32 Em anexo, trecho completo publicado em nota de jornal. 
33 Em anexo, trecho completo publicado em nota de jornal. 
34 Em anexo, fotos de páginas originais do Almanach das Senhoras. 
35 Em anexo, foto da primeira página do discurso. 
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cultura, não rompe com ela”; enquanto que o texto de fruição “põe em estado de perda, aquele 

que desconforta, faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor”. Todas as 

obras analisadas nesta tese correspondem ao texto de fruição: Cruel amor revela os desejos 

secretos de duas mulheres apaixonadas e finais admiravelmente distintos; A falência relata os 

desejos de uma mulher casada e sua relação com a sociedade do final do século XIX; A 

intrusa surpreende quando uma mulher é contratada, por meio de um anúncio de jornal, para 

trabalhar na casa de um viúvo cobiçado, e isso tudo no final do século XIX; O funil do diabo 

é um romance, com traços pré-modernistas, que visa revelar os desejos de uma mulher, 

nascida e educada no século XIX, e sua relação com o desenvolvimento comercial e cultural 

do início do século XX; Quem não perdoa impressiona desde os desejos de independência 

cultural e financeira da personagem até seu insano encontro com o amante; e O último 

capítulo inquieta pelas revelações e desejos da protagonista, considerando que o título é 

inusitado e pontual. 

Júlia Lopes de Almeida é uma autora de fruição, pois deseja que o leitor se perca, 

sinta-se desconfortável diante do enredo, questione sem responder, perceba a serenidade e a 

angústia que o desejo provoca e, ao ler, descubra a força feminina de suas palavras e preencha 

os silêncios e lacunas sem preconceito e livre de pudores, pois é assim quem deseja: quer 

satisfazer, de algum modo, seus desejos. 

Ao trazer para o cenário de análise a Mulher e o Desejo, a provocação começa na 

apresentação psicológica das principais personagens femininas. São distintas em suas atitudes, 

mas não fogem ao poder da sedução: elas são o objeto de desejo. A autora não desconhece os 

artifícios que emanam de qualquer mulher, e suas personagens os representam, formando, 

desta maneira, uma teia ficcional que favorece a exposição ao desejo. Elucidando essa teoria, 

Foucault (1985) afirma que existe o desejo sexual (conjunção) e o de viver em sociedade 

(união) e que os dois são fundamentais e intrínsecos ao ser humano, tanto que é necessário 

compartilhar a existência física e emocional.  

O contexto histórico revela que alguns privilégios não eram concedidos para sexo 

feminino.  Ao longo do século XIX, com a vinda da família real portuguesa, a ampliação das 

cidades, o desenvolvimento do comércio e da economia cafeeira, as mulheres começaram a 

ganhar visibilidade. De acordo com a historiadora Mary Del Priore (2014), emergia a noção 

de privacidade, as fronteiras entre o público e o privado ficaram mais nítidas. Dentro de casa 

as mulheres podiam exercer governança, mas apenas dentro desse espaço, e dessa forma 

acentuava-se as diferenças entre mulheres casadas e as da rua, isto é, as trabalhadoras ou 

solteiras. A maioria das meninas não aprendia a ler, ensinavam-lhes bordar, cozinhar, 
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costurar. Maridos eram escolhidos pelos pais. O amor era considerado uma doença e os 

desejos eram contidos por emulsões. As adúlteras poderiam levar surras ou serem condenadas 

à morte. 

Ainda de acordo com a historiadora, a mulher devia ser boa dona de casa. Entre as 

elites, devia saber cantar e tocar piano. Devia evitar contato com homens, sendo apenas 

padres e médicos os que tinham permissão para circular pela casa (o personagem Gervásio, 

amante de Camila, era médico). O casamento era indissolúvel, portanto era proibido contato 

com as separadas. 

 

Tempo de desejos contidos, de desejos frustrados, o século XIX se abriu com um 
suspiro romântico e se fechou com o higienismo frio e de confessores e médicos. 

Século hipócrita que reprimiu o sexo, mas foi por ele obcecado. Vigiava a nudez, 

mas espiava pelos buracos da fechadura. Impunha regras ao casal, mas liberava os 

bordéis. (PRIORE, 2014, p. 64). 

 

Interditos sexuais, ditos e não ditos regiam a vida de milhares de mulheres 

naquele tempo. Logo, nesse cenário histórico e social, Júlia Lopes de Almeida cria suas 

protagonistas, algumas nascem seguindo esse padrão e morrem por tentar libertar-se dele, 

outras já são rebeldes desde seu momento de criação. E na magia da ficção, o desejo 

centraliza-se no imaginário feminino, compartilhando a emancipação e as possibilidades do 

acesso transgressor que a mulher do século XX, delicadamente, desejava.  As estrelas (sidera) 

configuram a origem da palavra desejo, isto é, o destino está escrito nas alturas. Pode-se 

querer ou não consultar os astros para encontrar o sentido e o guia seguro de cada vida. 

Considerare é seguir e Desiderare é abandonar, cessar. Desiderium, para os gregos significa 

cessar (bóulesis) ou deixar de ver (hormê). 

Maria Adelaide desejava Marcos; Ilda desejava viver um novo romance; Ada 

desejava, acima de tudo, liberdade e uma paixão para acompanhar sua fuga; Camila desejava 

ser desejada e saciava sua vontade em Gervásio. Essas tramas se desenvolvem a partir de uma 

das definições do desejo - boulésis, isto é, tomar o destino nas mãos, pois o que querem é 

tangível, estrutura-se no decorrer da narrativa. Entretanto, Emiliana que desejava se libertar da 

paixão proibida e Juliana o desencantamento de seu padrasto e a “cura” para seu marido, não 

conseguem ter a mesma atitude das anteriores, buscam soluções para o intangível: a paixão do 

genro pela sogra e o incesto. 

Nestes casos, todas sofrem com a ausência – hormê, porque buscam preencher um 

vazio fora de si, característica que constitui o desejo. A personagem Alice Galba é a 
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representação singular de objeto do desejo: é misteriosa desde o primeiro momento em que 

aparece na narrativa; a obrigatoriedade de sua ausência provoca sensações por meio de sua 

presença/ausência – tudo o que toca é mutável; seduz sem o perceber e tem o encantamento 

necessário para envolver. 

As protagonistas é que decidem seus destinos, por vezes, sofrem a punição da 

sociedade: Maria Adelaide é morta pelo noivo; Camila torna-se viúva duas vezes – quando o 

marido morre e quando descobre que Gervásio é casado; Ilda é assassinada a facadas pelo 

marido. Ada não sofre com a morte, mas, no momento em que foge, a sociedade encarrega-se 

de matá-la pelo esquecimento. 

É preciso lembrar que as mulheres que traíram, Maria Adelaide, Camila e Ilda, 

eram continuamente enganadas pelos seus parceiros. A sociedade julgava, mas entendia essas 

atitudes dos homens, pois era “aceitável” tal situação, mantendo a organização familiar e o 

poderio patriarcal. 

O desejo é um desatino, provoca a descontinuidade, surge para desorientar, mas 

nem sempre escolher outro caminho pode estar errado. Todas que seguiram seus desejos, 

traíram. Foram diferentes traições: Ada traiu o amor de Rui, evidente, o amor “dele”, pois ela 

gostava de se sentir amada, entretanto só retribuía quando achava conveniente; Maria 

Adelaide traiu Fabiano, outro amor unilateral, já que ela nunca sentiu nada por ele, apenas 

obedecia a uma promessa de sua mãe; Camila enganava Teodoro Francisco, que vivia em um 

casamento arranjado para constituir uma família burguesa exemplar; Ilda, aparentemente, 

gostava de Gustavo, mas a paixão surgiu em Ramires, provocando todas as extensões de seu 

corpo; Alice foi agente da traição entre Argemiro e a promessa feita à falecida esposa, uma 

traição indireta; Emiliana estava presente na linha tênue que a separava de trair sua filha, já 

que seu genro a deixou no limite do desejo. Juliana representava uma ameaça à fidelidade 

matrimonial de sua família, assunto delicado trazido à luz em meio à confusão do início da 

sociedade moderna. 

De acordo com os registros de Priore (2014, p. 31), documentos do século XIX 

revelaram que os sentimentos estavam “aprisionados” em dois padrões de sexualidade 

vigentes: “o amor casto e respeitoso das esposas e o amor voluptuoso, fora do casamento”. 

Nas grandes famílias o chefe cuidava dos negócios e possuía autoridade sob os membros da 

família, desse modo o patriarcado se resumia em: “pai soturno, mulher submissa, filhos 

aterrados”. (2014, p. 13). 

“No início do século XX, o país viveu um momento de ascensão da classe média. 

Nas cidades, ampliavam-se, sobretudo para mulheres, as possiblidades de acesso a 
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informação, lazer e consumo”. (PRIORE, 2014, p. 65). Desse contexto, nasce Juliana, mesmo 

contida em seu “papel de social”, nas aparências e nas regras, era uma promessa de flagelo, 

pois as mulheres inteligentes eram consideradas perigosas.  

Em relação aos desejos de liberdade e simbiose numa relação amorosa, teoria que, 

de acordo com Badinter (1986), a maioria das protagonistas das obras de Júlia Lopes de 

Almeida buscava a realização no outro, isto é, no parceiro amoroso ou na paixão 

avassaladora. A liberdade tem significados diversos quando se trata de estar presente na 

dependência afetiva: Ilda, a princípio, se revela ativa e decidida a colaborar na manutenção 

financeira da casa, busca alternativas e obtém sucesso, no entanto, quando decide casar, opta 

pela simbiose, quer dividir com o outro sua liberdade. 

Alice entra em cena livre. É uma liberdade de espírito e de decisão em relação à 

vida profissional e afetiva. A proposta de Júlia Lopes de Almeida, mesmo que a liberdade 

financeira dependesse de Argemiro, é mostrar o valor da mulher e de seu trabalho no final do 

século XIX e início do século XX. Ela permanece nessa situação até que é pedida em 

casamento, o que a leva a desejar a simbiose, dividir-se com alguém. 

Camila e Juliana são casadas, mas o desejo de liberdade não as abandona. Em 

muitos momentos sentem que podem ser mais, ter mais e esses desejos ficam à sombra da 

fidelidade matrimonial. 

Ada tem um comportamento atípico comparado ao das outras personagens. Ela se 

apaixona, desapaixona, apaixona novamente, quer viver sentindo desejo, mas não o 

consumindo totalmente, o que a deixa ainda mais livre. Até foge com Eduardo, no entanto, o 

casamento não faz parte de seus planos. É a única protagonista com atitude egoísta se 

comparada a doação que as outras fizeram de suas vidas. 

Maria Adelaide é a figura paciente no mar revolto. Quem a olha superficialmente 

não percebe nada além da obediência à mãe e ao trabalho. Há uma ambiguidade em sua 

personalidade: é discreta, tímida, mas inconsequente. Quando decide tomar uma atitude vai 

até a última consequência, nem que essa seja a morte. Deseja  libertar-se do compromisso que 

tem com Fabiano, mas já quer consumar casamento com Marcos. Ao mesmo tempo em que 

quer liberdade, busca a simbiose para satisfazer seus desejos que a paixão gerou na alma. 

A personagem Emiliana Serpa não parece ter saído de um conto, pois gera a 

impressão de que era amiga íntima da narradora, seja ela Júlia Lopes de Almeida ou sua 

representação fictícia. O falecido marido sempre a oprimira, deixara-a presa por muitos anos 

no cárcere do ciúme e da humilhação, já que todos sabiam que era traída repetidas vezes. 

Quando, finalmente consegue libertar-se do casamento fracassado, sentindo-se feliz e leve, o 
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genro a começa perturbar com sua paixão obsessiva e sem sentido. De maneira alguma deseja 

simbiose, pelo contrário, a fuga na morte a deixa mais livre do que nunca. Para Bataille (2006, 

p. 156), “a tentação é o desejo de enfraquecer e gastar as reservas disponíveis no limite 

próximo à perda do controle de si”. Uma possível justificativa para a última decisão de 

Emiliana.   

Antes de estabelecer a análise dos diferentes desejos e suas respectivas 

personagens, convém sintetizar em adjetivos as personalidades fictícias das obras em questão, 

para justificar as classificações de desejante e desejada.  Ada, Ilda e Camila pertencem a 

romances distintos, mas assemelham-se em três pontos: são sedutoras, dissimuladas e 

inconsequentes. Características que as enquadram como desejantes e mais desejadas: as três 

seduzem dois homens ao mesmo tempo, os fazem desejá-las quase como uma obsessão; 

mentem e omitem sentimentos, agem por impulso, pois querem satisfazer suas paixões, não 

importando as consequências. Então, como afirma Bataille (1986), quanto mais o objeto 

mantém-se distante do alcançável, mais intenso se torna. 

As três protagonistas, juntamente com Maria Adelaide, são desejantes em sua 

totalidade: intensas, buscam nos interditos brechas para que possam ser felizes a seu modo, 

não são fieis, mas acreditam na lealdade dos seus sentimentos. Nesse ponto, Júlia Lopes de 

Almeida coloca em cena três mulheres que são apaixonadas e apaixonantes, porque revelam 

circunstâncias da vida real, não merecendo serem julgadas pelos seus atos inconsequentes e 

sim pela coragem de realizarem seus desejos. 

Cada uma a seu modo, Ada desejando ter mais, porque o mundo oferece mais e 

ela pode; Ilda desejando manter sua autenticidade e paixão; Camila, a desejada por três 

homens, mas que a vida mostrou que ela pode ser independente e Maria Adelaide, não sabia 

ao certo o que desejava, no entanto não foi expectadora, atuou. 

Alice, Juliana e Emiliana, evidentemente, são desejantes, querem algo mais de sua 

existência, entretanto, a autora as colocou no papel de desejadas, as descreveu como o objeto 

de desejo de seus desejantes.  

 

Essencialmente, o amor eleva o gosto de um ser por um outro a esse grau de tensão 

em que a privação eventual da posse do outro — ou a perda de seu amor — não é 

sentida menos duramente que uma ameaça de morte. Assim, ele tem por fundamento 

o desejo de viver na angústia, em presença de um objeto de valor tão grande que 

aquele que teme perdê-lo sente o coração falhar. A febre sensual não é o desejo de 

morrer. Da mesma forma, o amor não é o desejo de perder, mas o de viver no medo 

de sua perda possível, o ser amado mantendo o amante à beira do esgotamento: a 

este preço, somente, podemos sentir diante do ser amado a violência do 
encantamento. (BATAILLE, 1986, p. 156). 
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Na maioria, são tímidas, discretas, misteriosas, algumas inseguras e impacientes, 

atributos de quem geram expectativas no outro, convencem mais em suas fragilidades, 

contudo são tão obstinadas quanto as outras. Todas personagens mulheres de um mesmo 

tempo, compartilhando de um contexto patriarcal e preconceituoso, que mesmo assim não 

deixam de desejar, não desistem de protagonizar suas vidas. 

O desejo é tão profundo quanto a indecisão do destino. As narrativas ficcionais de 

Júlia Lopes de Almeida possuem uma “bula” imaginável que deveria ser lida antes de cada 

obra: 

 

O caráter gratuito dos romances e o fato de o leitor estar de qualquer maneira ao 
abrigo do perigo impedem, de hábito, de enxergar neles algo mais. Vivemos por 

procuração o que nós mesmos não temos coragem de viver. Trata-se de, sem muita 

angústia, participar do sentimento de risco ou de perigo que nos oferece a aventura 

de um outro. Se dispuséssemos de recursos morais sem conta, nós mesmos 

gostaríamos de viver assim. Quem não sonhou ser o herói de um romance? Este 

desejo é menos forte que a prudência — ou a covardia —, mas, se falamos da 

vontade profunda que o nosso medo impede de realizar, as histórias que lemos com 

paixão têm então sua razão de ser. (BATAILLE, 1987, p.57) 

 

Cabe destacar que a literatura não serviu apenas para entreter, nasceu para 

provocar e provar, de forma fictícia, as verdades e semelhanças que a vida insiste em repetir, 

obriga a sentir, sugere investigar antes de decidir qual o melhor caminho a tomar, já que a 

existência é limitada e os desejos a serem saciados, não. 

 

 

Desenhar os desejos permite que compreendamos, facilita a compreensão da tese, 

a de que o desejo é representado pelas personagens femininas nas obras de Júlia Lopes de 

Almeida e que essas mulheres ficcionais assemelham-se às da vida real de sua época. Para 

tanto, o desejo sexual é o primeiro a ser analisado, já que sua presença é unânime. De fato, a 

necessidade de sexo é inerente ao ser humano e, por vezes, prioriza as demais. Está presente 

nos quatro romances, na peça teatral e no conto. 

 As personagens têm seus limites testados, indiferente o grau de exigência e 

percepção, todas são envolvidas por ele. Ada e Maria Adelaide vivem no mesmo espaço 

geográfico, as situações econômicas são parecidas, são desejadas por dois homens e escolhem 

o que mais acende a paixão que advém com o desejo. Elas sentem atração física, mas a 

descrição do sentimento parte do ponto de vista masculino – eles descrevem o que desejam 

nelas. As duas revelam o desconforto e o prazer simultâneo de serem desejadas, isto é, 

corroboram com os reflexos do desejo sexual. 
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Ilda, personagem da peça teatral, pertence à sociedade burguesa, tem costumes e 

educação diferenciada em relação à Ada e Maria Adelaide, porém, a intensidade desse desejo 

é narrado sob o ponto de vista dela e de seu amante, cúmplices das palavras que acendem esse 

desejo. 

Camila é casada, sexualmente frustrada com seu marido e sente-se “viva” com seu 

amante. Todo encontro furtivo acende sua sexualidade e mantém sua beleza jovial, tanto que 

provoca desejo em outro homem, que não seu marido e amante. As condições financeiras e o 

espaço diferem em Ada, Maria Adelaide e Ilda, contudo Ilda e Camila têm objetivos 

semelhantes em relação ao desejo sexual: não estão satisfeitas com seu parceiro sexual, 

aparentemente, por dois motivos: são traídas e mantém a rotina. Ada e Maria Adelaide são 

solteiras e tiveram a chance de escolha, mesmo contra a família, seguiram seus desejos. 

A personagem do conto Último Capítulo, Emiliana Serpa, viúva, jovem, 

certamente sentia atração pelo seu genro, apesar dos interditos e da impossibilidade de 

qualquer ato ser consumado. Ela descreve as sensações, os calores e ardores da paixão que ele 

sentia por ela e a troca que começava a perturbá-la. Diferente de todas as outras personagens, 

seu papel foi de entregar a uma escritora renomada um assunto tabu que estava vivendo e 

tendo o direito de expressar-se sem preconceitos. Júlia Lopes de Almeida provou que uma 

mulher pode sentir desejo sexual mesmo no status de viúva e por um homem que julgava ser 

impossível de realizar seus prazeres. 

O desejo sexual na protagonista Alice Galba é descrito sob o ponto de vista de 

Argemiro. A personagem não tem voz, até porque a proposta de Júlia Lopes de Almeida é 

esta: uma mulher ausente e tão presente que provoca mudanças significativas na vida de um 

homem. Então, se ela está, de certa forma, ausente, não pode descrever o que sente, todavia o 

desejo que o personagem conta a todo momento dá voz à Alice. Nada mais justo que 

reconhecer o poder que ela exerce sobre ele e os que os rodeiam. A sexualidade nessa 

narrativa é vista com ternura, afeto e respeito, diferentemente das analisadas anteriormente. 

Enfim, Juliana, a personagem do romance O funil do diabo é a desejada 

sexualmente e não a desejante. Não concebe a ideia de incesto e fica perturbada com as 

situações em que seu padrasto a submete. Em momento algum a narradora deu a sua voz uma 

oportunidade de aceitamento, apenas de repulsa. Desse modo, o desejo sexual é o que menos 

se evidencia nessa obra. Não há comparação entre Juliana e as outras personagens nesse 

aspecto. 
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Não deixamos de desejar: simplesmente, sabemos porque desejamos. Assim, a 

passagem da paixão desejosa à ação desejante começa quando a alma se torna apta a 

interpretar por si mesma o sentido de nossos desejos, suas causas e seus efeitos, 

sabendo, doravante, que somos nós a causa desejante que institui o desejado. 

(CHAUÍ, 1990, p. 63). 

 

Há semelhanças entre Ada, Maria Adelaide, Camila e Ilda, já que todas buscam a 

satisfação sexual. Alice, Emiliana e Juliana são situações únicas em suas vivências ficcionais, 

mas que todas, provavelmente, têm sua representatividade na vida real.  

No dicionário de Língua Portuguesa da ABL (2008) liberdade significa proceder 

conforme vontade, sinônimo de ousadia, franqueza. Para a filosofia é a condição daquele que 

é livre, capaz de agir por si mesmo e tem autodeterminação e autonomia. Há outras fontes que 

possuem definições similares que corroboram com o desejo de liberdade expresso pelas 

personagens femininas de Júlia Lopes de Almeida. 

Todas, em contextos diferentes, desejam liberdade. Estão vivendo o final do 

século XIX e o início do século XX, sob o regime absoluto patriarcal, independente se são 

burguesas ou de famílias menos abastadas, todas procuram, a seu modo, libertar-se de algo 

que as oprime. Inicia-se um movimento histórico de liberdade para as mulheres: querem 

trabalhar, votar, se divorciar, apaixonar e escolher com quem casar, ou se querem casar. 

O movimento é libertário e Júlia Lopes de Almeida é a personificação desse 

contexto histórico, pois tem representatividade social, é respeitada pelo seu envolvimento na 

abolição da escravatura, escreve para jornais e periódicos, é a voz feminina para as mulheres 

de sua época, suas leitoras. Possui identidade e transfere esse poder para suas personagens. 

Ada e Maria Adelaide desejam libertar-se da opressão familiar: a primeira não 

queria trabalhar como costureira, além de obedecer, por pena e respeito, às vontades de sua 

mãe adotiva. Também havia Rui, um obcecado inseguro que buscava em Ada uma segurança 

materna. A segunda queria livrar-se da promessa que a mãe havia feito quando estavam com 

dificuldades financeiras, prometendo-a em casamento. Além disso, Fabiano, seu noivo, a 

sufocava com ciúmes e agressões verbais. Ambas tinham o mesmo objetivo: desejavam tomar 

seu destino nas mãos, livres, sem amarras. Conforme Barthes (2000, p. 259), “as saídas são 

soluções enganosas, quaisquer que sejam, que dão ao sujeito apaixonado um repouso 

passageiro, apesar de seu caráter quase sempre catastrófico.” Ada foge, Maria Adelaide é 

assassinada. Estão livres de alguma forma.  

Camila e Ilda eram casadas e tinham amantes. Para viverem essa nova paixão 

precisavam se divorciar, direito inexistente naquela época. Eram traídas pelos seus maridos, 

porém não podiam tomar nenhuma atitude porque seriam abandonadas e não mais aceitas pela 
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sociedade. O destino ajudou no processo libertário das duas personagens: Camila ficou viúva 

duas vezes, infelizmente, o que a obrigou decidir entre chorar ou erguer a cabeça, trabalhar e 

ser dona de sua vida. Ilda não teve opção, quando pensou estar se despedindo para sempre de 

sua paixão, seu marido encarregou-se da despedida eterna. Os mesmos desejos com finais 

trágicos: 

 

O casamento é o compromisso da atividade sexual e do respeito e tem cada vez mais 

este último sentido. O momento do casamento, a passagem, conservou alguma coisa 

da transgressão que ele é em princípio. Mas a vida conjugal estiola-se no mundo das 

mães e irmãs, sufoca e, de alguma forma, neutraliza os excessos da atividade 
genésica. Nesse movimento, a pureza, que o interdito cria — essa pureza que é 

própria da mãe, da irmã —, passa lentamente, em parte, para a esposa transformada 

em mãe. Assim, o estado de casamento reserva a possibilidade de seguir uma vida 

humana, respeitando os interditos opostos à livre satisfação dos desejos animais. 

(BATAILLE, 1987, p. 143) 

 

Pode-se dizer que Emiliana Serpa desejou desde sempre a liberdade: não amava o 

marido, queria libertar-se dele e a vida lhe deu essa oportunidade. Entretanto, a felicidade 

durou pouco, pois ao sentir-se livre um novo empecilho surgiu – seu genro a perseguia 

obcecadamente. Era uma paixão cega, impossível de se concretizar, e que a levou 

tragicamente a uma decisão libertária: o suicídio. Teve a liberdade dessa decisão, quem sabe a 

única vez que reuniu forças e capacidade, sem impedimentos para exercer seu livre arbítrio. 

Alice Galba é uma personagem única e exemplar de autodeterminação e 

autonomia. Aparece na narrativa por meio de um anúncio de jornal, maneira autêntica de 

encontrar um trabalho para uma mulher, em pleno início do século XX, numa sociedade 

machista e preconceituosa. Não demonstra medo ou indecisão, tanto que se tornar governanta 

e educadora na família de Argemiro não foi obstáculo para obter sucesso. Parecia carente de 

afeto e paixão, mas sua força impediu-a de sofrer perante os outros ou demonstrar 

incapacidade. O desejo de liberdade em Alice nasceu na sua narrativa fictícia e, 

provavelmente, junto a ela outras mulheres reais ávidas pela autonomia invejavam sua 

coragem.  

Juliana Barreto tem uma história própria de desejo de liberdade: tem pouca 

expressividade na narrativa, pois a trama principal gira em torno do roubo das libras 

esterlinas. Ela está envolvida e, desde o princípio, sua insegurança gerou incertezas e por 

desconhecer a doença de seu marido, pecou em se posicionar em relação ao padrasto e todas 

as situações que ele causou para separá-los. O desejo em Juliana é tão contido quanto sua 

personalidade, porque ela não é feliz onde mora e com quem mora. Foi induzida a conviver 

com a mãe e o padrasto para administrar a empresa da família. Era realizada vivendo em outra 
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cidade junto com seu marido e um planejamento para o futuro dos dois. O desejo de libertar-

se surge quando percebe que perdera o marido e a família, já que o padrasto conseguira 

manipulá-los até conseguir o que queria. Júlia Lopes de Almeida apresenta uma visão fictícia 

baseada na perspectiva real de uma sociedade que girará em torno do lucro e do consumismo.  

Cada personagem tem um posicionamento único em relação ao desejo de 

liberdade. Algumas conseguem como planejaram, outras, nem tanto. A morte foi a solução 

para Maria Adelaide, Ilda e Emiliana. O trabalho para Alice e Camila. A fuga para Ada e a 

indiferença para Juliana. Alguns finais inacabados, como o desejo: se realizado inteiramente 

perde a razão de ser desejado. 

Existe uma expectativa no homem e na mulher de que o amor revele algo sobre 

eles mesmos ou sobre a vida em geral. De acordo com Lins (2009, p. 97), “a paixão é sempre 

uma aventura. Transforma a vida de cada pessoa, enriquecendo-a de novidades, riscos e 

prazeres. É o acesso ao impossível, a submissão ao desejo e às várias formas de ilusão”. 

Dentre as sete personagens analisadas, cinco delas estão em sintonia com o desejo da paixão: 

Ada, Maria Adelaide, Camila, Ilda e, de forma contida, mas presente, Emiliana Serpa. 

 

O que se diz de imediato sobre a sedução é que é um jogo. Caçada silenciosa entre 

dois olhares; captura numa rede perigosa de palavras. Jogo arriscado e fascinante – 

angústia e gozo – onde o vencedor não sabe o que fazer de seu troféu e o perdedor 

só sabe que perdeu seu rumo: um jogo cuja única possibilidade de empate se chama 

amor. (KEHL apud NOVAES, 2006, p. 411). 

 

Os universos da paixão se movimentam sempre com uma direção clara: provocar, 

fisgar a atenção e despertar desejo. O desafio ao invadir a privacidade de cada personagem 

feminina revelou que a paixão move todos os outros desejos, pois é uma avalanche de 

sentimentos que, de tão forte, emerge do interior e transforma o exterior. As manifestações 

ficam em evidência e, dificilmente, poucos não percebem: a apaixonada fica mais feliz, mais 

bela, entusiasmada, sutilmente mais otimista e acredita que os problemas do mundo não a 

afetarão.  

Henry Miller afirma “que se desejamos mais do que aquilo que os olhos dizem e 

do que prometem as paixões é porque existe um movimento vivo e secreto do desejo que 

nenhum pensamento revela inteiramente.” (apud NOVAES, 1990, p. 12). Ada é a expressão 

do desejo da paixão. De todas as personagens, antes de tudo, é apaixonada pela vida, transfere 

seu entusiasmo e energia para tudo o que faz, consequentemente, todos a sua volta se 

apaixonam por ela. Rui tem desatinos de paixão, Eduardinho a deseja, a família de dona 

Leonora a inveja e, assim, construindo sua teia de sedução, Ada escreve sua história. 
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Maria Adelaide é inteiramente dominada pela paixão quando descobre que pode 

desejar mais do que sente por Fabiano. Essa sensação a contagia fazendo ignorar os riscos de 

revelar uma paixão no contexto social em que vivia. Até recebeu apoio de sua mãe, mas não 

foi o suficiente, até porque era um apoio feminino com pouca representatividade de 

argumentos. O final trágico revela o que acontece com que transpõe os limites da razão e age 

compulsivamente. Em uma de suas teorias Bataille afirma que “o perigo paralisa, mas se não 

for tão forte, pode excitar o desejo. Não alcançamos o êxtase, a não ser, se ele não estivesse 

tão distante, na perspectiva da morte e do que nos destrói". (1987, p. 172). Maria Adelaide 

não tinha noção do perigo de revelar uma paixão. 

A personagem Camila mantinha sob controle suas paixões. Correspondia com 

intensidade os desejos de Gervásio e fingia desconhecer o que provocava no Capitão Rino. 

Suas artimanhas eram o caminho mais seguro que ela encontrava para saciar seus desejos. 

Dissimulada, ousava e perturbava os dois homens, sabia o poder que tinha e abusava da 

situação. Diferentemente de Ada e Maria Adelaide, era mulher casada e com filhos, 

psicologicamente madura e consciente de suas responsabilidades para com sua família. No 

entanto, isso não a fez parar, a descontinuidade que a paixão provocava era adrenalina em sua 

rotina. De acordo com Bataille (1987, p. 157), “o desejo de nos perdermos, a que só cedemos 

contra a vontade, é aí sem limite: desde então, ele não tem mais poder, e os que vivem numa 

desordem permanente não conhecem mais que momentos de desequilíbrio cada vez maior”. 

Camila era uma conquistadora, desejava muito e era intensamente mais desejada. 

A protagonista da peça teatral Quem não perdoa, Ilda, anuncia para o teatro uma 

voz feminina que planeja mudar o bom comportamento das damas e mocinhas quando se trata 

de paixão. Não que esse assunto seja novidade, mas quando se tem uma combinação de: uma 

mulher autora, precursora de uma linguagem moderna; cenas  revolucionárias para o padrão 

moral burguês do início do século XX; uma sociedade centrada nos bons costumes e ao 

mesmo tempo artificial em segui-los, espera-se uma surpresa vanguardista e insubmissa às 

teorias tradicionais e ultrapassadas. 

Ilda revela que pode mais, desde sua autodeterminação em trabalhar para sustentar 

a família, até sua coragem vívida de apaixonar-se por um amigo do marido e manter essa 

relação, mesmo correndo o risco de perder tudo o que construíra até aquele momento. O 

desejo e a sedução inibem a razão, acrescentam elementos da natureza humana, e se 

desconhece a limitação para tal não acontecer. Segundo Spinoza (apud NOVAES, 1990, 

p.17), “os atos dos quais não somos propriamente autores, não são ações, mas paixões.”. O 

poder ou não de controlar-se diante dos fatos não justifica o certo ou errado, o permitido ou 
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proibido, serve apenas para anunciar que o desejo da paixão é autossuficiente e Júlia Lopes de 

Almeida transforma uma peça teatral em um momento de reflexão sobre os desejos mais 

íntimos de mulher, o que ela pode omitir, e que para ser feliz poderá cometer erros 

imperdoáveis. 

A jovem senhora Emiliana Serpa é uma fugitiva de seus desejos. Foi uma pena 

que quem acendeu o desejo da paixão nessa personagem tenha sido seu genro, porque se fosse 

outro homem ela teria cedido sem titubear. Ela é o estereótipo da mulher insegura, delicada, 

bem cuidada, que, provavelmente, nunca teve que resolver uma situação complicada, sempre 

alguém resolveu por ela. Pode ser, então, uma justificativa criativa que a autora encontrou 

para ilustrar esse tipo de comportamento e fazer com que a personagem procurasse sabedoria 

em uma pessoa que simulou outros tantos finais felizes, e que o dela não poderia ser diferente. 

Enganou-se e como diz o poeta Mário Quintana: o maior dos nossos problemas é que 

ninguém tem a ver nada com isso. 

A governanta Alice Galba não demonstra desejo de paixão, ela é o objeto de 

desejo de Argemiro. A autora não deu voz aos sentimentos da personagem, não há expressão 

direta do que ela sentia, apenas indícios nas atitudes em relação aos cuidados da casa e da 

filha do advogado. Nos interditos das paixões, nos romances das obras analisadas, pode-se 

concordar com Giorgi (1990, p. 133) quando afirma que “desejar é ter a certeza da ausência, 

da ausência, não tenho o que eu quero e por isso eu desejo, então desejar, na sua origem, quer 

dizer com grande realismo reconhecer que você não tem o que quer.”. Esse excerto, 

evidentemente, corrobora com os desejos das personagens, porém, em Alice, a ausência é a 

ausência dela mesma.  

Júlia Lopes de Almeida personificou essa “ausência” de Giorgi em uma 

protagonista. Também Levy (1990, p. 62) reforça a não presença da personagem: “força do 

corpo e fraqueza da alma, a imaginação pode levar-nos a confundir imagens e ideias, 

operação corporal e operação intelectual. Nessa confusão vive a paixão e nela se enreda o 

desejo”. Esse diálogo entre a ficção e a teoria é uma base sólida para a construção dessa tese e 

justifica a originalidade das obras dessa autora no que diz respeito ao desejo e à mulher.  

Exige-se do autor de um romance polifônico “uma atividade dialógica imensa; 

uma ampliação incomum, o aprofundamento e reconstrução dessa consciência para que ele 

possa abranger as consciências plenivalentes dos outros”. (BAKHTIN, 2005, P. 68). Desse 

modo, Júlia Lopes de Almeida expressou essa ampliação, pois registrou o desejo de que suas 

personagens se tornassem personas para seus leitores, exercessem uma intepretação fictícia de 

fatos que poderiam ser reais, facilitassem a compreensão, favorecendo uma análise crítica do 
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cotidiano, para, então, perceberem que a literatura é a expressão de desejos humanos 

traduzidos em páginas seculares. 

Finalmente, o desejo de identidade, de definir-se é encontrado em todas as 

personagens, em algumas ele é mais latente, em outras é comedido. Júlia Lopes de Almeida 

deixa em Camila, Juliana e Ada uma lacuna ao expor essas identidades durante as narrativas. 

Camila é, aparentemente, feliz, rica e bonita, com uma família e fortuna invejáveis, porém seu 

olhar é triste e confuso, tanto que projeta em Gervásio o lugar de sua verdadeira felicidade. 

Descobre que não o é, que desde sempre o que procurava escondia-se na confusão da fraude 

que inventou para sua vida. A identidade se revela quando perde tudo o que considerava 

importante, se arrepende, e assusta-se com a realidade – era uma mulher forte e não sabia. 

Intimamente, ela desejava a si mesma. 

A identidade de Juliana é pouco explorada no enredo de O funil do diabo. Uma 

das razões pode ser a incógnita da sociedade moderna que vem nascendo e dominando 

gradativamente o contexto histórico e social. Quando Hall separa em categorias a identidade 

cultural dos sujeitos, ele classifica o sujeito sociológico como aquele que possui um núcleo, 

costumes, e passa a dialogar com a sociedade, construindo sua identidade a partir dessa 

interação. Por isso, Juliana parece estar nesse processo de descoberta durante a narrativa, 

arrematando uma situação, uma discussão, um silêncio e fica indecisa em como montar o 

quebra-cabeça de sua vida, desejando fixar-se em um padrão. 

A protagonista Ada tem noção do que quer da sua vida desde o princípio do 

enredo, ela só precisa de espaço para expressar-se. Na classificação de Hall ela se encaixa no 

sujeito pós-moderno, o fragmentado em várias identidades, que podem até ser contraditórias. 

Parece discutível e inusitada essa comparação, situando Ada no final do século XIX e uma 

teoria além de sua criação fictícia. Entretanto, a percepção de Júlia Lopes de Almeida para 

com suas personagens femininas e os conteúdos críticos que são inseridos em suas 

personalidades, justificam esse princípio de suposição analítica. Além disso, Ada é filha 

adotiva, não sabe quem foram seus pais biológicos, o que a deixa perturbada, colaborando na 

fragmentação de sua identidade e do desejo de realizar-se. 

Alice, Maria Adelaide, Emiliana e Ilda possuem um perfil identitário mais claro. 

A autora agregou evidências específicas em suas identidades como o ideal para ser uma 

governanta respeitável e esperta; uma jovem que trabalha desde moça para sustentar-se e não 

se deixa mandar ou enganar pela família ou por um homem; uma jovem viúva que decidiu 

não se iludir com uma paixão proibida e claramente amava sua filha acima de tudo; e uma 

esposa leal que amava dois homens e soube escolher seu lugar na sociedade e na família. Se 
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procurar por crises de identidade, encontrar-se-ão diversas em todas as personagens, porém 

para uma análise de desejo de identidade, apenas algumas delas representam esse querer. 

As lacunas das identidades que Júlia Lopes de Almeida deixou para seus leitores 

refletem o desejo de adaptar-se às situações inusitadas da vida e reinventar-se sem esquecer os 

valores sociais e afetivos que constroem uma personagem, seja ela inventada ou com um grau 

de semelhança com a realidade. Como mulher, acredita-se que seu desejo em expor o máximo 

de personagens femininas e fatos possíveis no cotidiano pudesse auxiliar na compreensão de 

uma sociedade em transformação, sem roteiro nem botões de pausa ou de retrocesso. 

Em uma de suas crônicas, de 23 de novembro de 1909, Júlia Lopes de Almeida 

descreve, de forma fluente e dinâmica, o seu dia repleto de compromissos e que os fez 

sozinha, sem ajuda de transportes ou alguém para fazê-los: 

 

Quando às seis horas e meia da manhã de sábado [...]. Interroguei o espaço com um 

olhar de susto. Que seria de mim, nesse dia em que me veria obrigada por várias 

solicitações a ir à rua mais de uma vez? Poderia eu, mísera mortal, chegar sã e salva, 

expondo-me desde manhã à afronta daquele sol?[...] Quando, nessa noite de sábado, 

me recolhi ao quarto, perguntei a mim mesma se a mais mundana e a mais ativa das 

parisienses, em contínua febre e em contínuo movimento, aguentaria sem desanimar 

um dia assim, sob tal temperatura. (STASIO, FAEDRICH, RIBEIRO, 2016, p.59 e 

67). 

 

Os desejos das personagens femininas representam a voz da autora, ilustram suas 

identidades e externam os desejos dos próprios leitores, criando a tríade autor-personagem-

leitor. Para Bakhtin (2005, p. 67) “a consciência do criador do romance polifônico está 

constantemente presente em todo o romance, onde é ativa ao extremo”. Consequentemente, a 

personagem fica inacabada, sua voz pode fundir-se com a voz do autor, criando desejos 

semelhantes e autossuficentes. 

Um elemento inusitado aparece em algumas narrativas e servem como um 

“despertar” do desejo: o cheiro. As personagens de Cruel amor sentem o cheiro dos cabelos, 

das flores, do mar, do perfume peculiar de cada um, isso faz aguçar a curiosidade interdita em 

cada desejo. Em A intrusa a sensação de estar em um ambiente limpo e perfumado seduzem o 

personagem ao ponto de a paixão revelar a personalidade de Alice Galba. No romance A 

falência, Camila está sempre perfumada, provocando seus amores o tempo todo. 

Enfim, três gêneros foram analisados e cada um, de acordo com suas 

características próprias, serviram de base para o delinear das narrativas. No romance, uma 

leitura particular revela sensações únicas e prazerosas em relação ao desejo: cada leitor tem 

seu mundo criado, molda as personagens conforme sua perspectiva de vida e encerra a 



131 

interpretação a seu modo. Júlia Lopes de Almeida conseguiu uniformizar nos romances os 

diferentes desejos que desatinam uma paixão, que libertam de quaisquer amarras que a vida 

engendra, que situam o indivíduo no contexto em que precisa estar e que pulverizam 

sensações íntimas e interditas. 

No gênero conto, a sutileza e o estilo sucinto de Júlia Lopes de Almeida justificam 

sua eficiência como escritora. O conto Último Capítulo possui traços semelhantes ao do 

romance, porém o processo de registrar muitos fatos em um espaço conciso, surpreende o 

leitor pelo múltiplo diálogo da criatividade ficcional com a realidade. 

No teatro, a imaginação é limitada pela atuação dos atores, não há momentos 

solitários e contemplativos, portanto, a responsabilidade para a escritura é redobrada. Caso as 

interpretações forem boas e de acordo com a proposta do texto original, os expectadores 

sairão satisfeitos, porque o resultado é compartilhado e o desfecho pode representar o sucesso 

ou o fracasso da obra. 

Destarte, o desejo velado é uma maneira de transgredir num ambiente de 

interditos, fato esse que transita em todas as narrativas. Júlia Lopes de Almeida mostra em 

seus enredos uma leveza de pensamentos de paixão e liberdade viabilizados pelo elemento 

desejo. A autora sabe que registrar a ansiedade de uma geração em relação aos seus desejos, 

suas necessidades é uma maneira de provocar mentes inquietas que vivem uma sociedade 

tradicional/patriarcal, cercadas de impossibilidades e pouca motivação para transpor barreiras. 

Para complementar e enriquecer a tese de que Júlia Lopes de Almeida transpunha 

seus desejos para suas personagens femininas, Cláudio Lopes de Almeida confirmou dizendo 

que “Júlia tinha o desejo de que suas obras não fossem esquecidas, para não deixarem de ser 

lidas e compreendidas, já que representavam situações típicas da vivência humana”. De fato, 

as projeções de suas personagens ajustaram-se nas necessidades do diálogo entre autor e 

leitor, favorecendo, desta maneira, o sucesso e a imortalidade de suas obras. 

Considerando todas as análises, as relações de desejos, as individualidades de 

cada personagem e o contexto histórico e social de cada uma delas, conclui-se que não se 

encontrou apenas o paralelismo desejo e mulher, mas, sim, os desejos da mulher do final do 

século XIX e início do século XX, representados pelas personagens femininas nas obras de 

Júlia Lopes de Almeida. Ainda, com certo atrevimento, alguns desejos que a própria autora 

gostaria de desdobrar em sua vida. Para tanto, uma frase que está registrada na obra “A 

intrusa” pode corroborar com essa teoria:  

Eu sou imperfeita e adoro a minha imperfeição, para poder emendar-me. 

Júlia Lopes de Almeida. 
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ANEXO A – Transcrição do depoimento de Cláudio Lopes de Almeida sobre a vida e a 

literatura de Júlia Lopes de Almeida 

Neto de Júlia Lopes de Almeida, Cláudio Lopes de Almeida, é o gentil carioca. 

Intelectual e carismático nos recebeu sem cerimônias em sua casa, juntamente com sua 

mulher Beti, querida atriz e de alma curiosa. Cláudio mora há 42 anos em Santa Tereza, na 

rua Joaquim Murtinho, 314, residência a 200 m da mansão dos Almeida, seus avós. Inicia sua 

conversa afirmando que os pais de Júlia foram importantíssimos na vida dela. O pai e a mãe 

eram portugueses: Antônia Adelina e Valentim da Silveira casaram em Portugal, aos 19 anos. 

Ele era educador, sempre teve escola.  O sócio era capitalista e Valentim era a cabeça 

pensante, o educador. Tiveram sociedade por cinco anos. As duas filhas do irmão de Valentim 

auxiliaram na educação de Júlia. O irmão veio de Lisboa para morar no Rio de Janeiro, na 

Rua do Lavradio. A Júlia nasceu quando ele veio para o Rio de Janeiro, nessa mesma rua. A 

família de Júlia foi para Friburgo e lá viveu até os cinco anos de idade. Júlia fez uma biografia 

desse tempo.  

A escola foi bem sucedida, mas era deficitária e Valentim decidiu seguir na 

medicina, voltando a morar no Catete, no Rio Janeiro, por dois anos. Cláudio comenta que a 

tia Margarida se lembra de Júlia passear no Palácio do Catete. Valentim foi tratar de saúde e 

se estabeleceu em Campinas, nessa época Júlia estava com sete anos. Lá ela “desabrochou” 

como menina, mulher, escritora. O pai escrevia na Gazeta de Campinas, tinha uma cultura 

muito vasta. A irmã, 12 anos mais velha, já era professora, dessa forma Júlia foi escolarizada. 

Teve educação com os pais e com a irmã mais velha. A segunda irmã, Maria José, era 10 anos 

mais velha, cantora e pianista. Quando as companhias culturais vinham para o Rio de Janeiro 

ou para São Paulo a convidavam para cantar e tocar nos saraus. 

Júlia começou cedo com o dom artístico, e escondido, escrevia e rasgava, porque 

na época era proibido uma mulher escrever, e quando o fazia, colocava pseudônimo. A 

empregada a dedurou para a irmã mais velha que ela fazia isso. Um dia, Adelina entrou, 

pegou os escritos e entregou para o pai. O pai leu e disse “tá bom”. Júlia ficou aliviada porque 

não levou bronca. Eles moravam ao lado do Teatro de Campinas, saía de uma porta e entrava 

na outra. Foram assistir uma menina pródiga tocar ou cantar, se chamava Gemma Cuniberti. 

Então, o pai pregou uma mentira para Júlia: disse que o diretor da Gazeta pediu para ela 

escrever uma crônica sobre Gemma. Assim, escreveu a primeira crônica e assinou Júlia 

Lopes, fato inédito para uma mulher. Foi um sucesso, e disseram: “agora você vai ter que 
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escrever mais”. Então, começou a escrever, ficando famosa em Campinas e os jornais 

decidiram mandar suas crônicas para o Rio de Janeiro, inclusive para a revista A Semana. 

Desse modo, conheceu Filinto de Almeida, pois ele trabalhava na editoração. Eles 

se apaixonaram. Entretanto, ele também era boêmio e o conde Valentim não aceitou 

encontrando um jeito de Júlia morar em Lisboa, “a minha biografia é verdadeira e oficial”, 

diz Cláudio Lopes de Almeida quando conta essa passagem. Júlia passou um ano em Lisboa 

com seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova, Lúcia. Filinto de Almeida se quisesse casar-se 

com Júlia, teria que ir a Lisboa, já que eram noivos. Valentim não pode dizer que não, mas 

também não queria. Um ano depois Filinto foi para Lisboa e casaram-se. Algumas biografias 

diziam que ela se chamava Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida, mas isso não é 

comprovado, porque Cláudio tem todos os documentos e nenhum consta esse sobrenome. 

Casaram e um ano depois tiveram Afonso. No ano seguinte veio a República e o 

diretor do jornal A Província de São Paulo, Mesquita, que era muito amigo de Filinto, 

mandou um telegrama - com mais de 100 anos – escrito:  “Fui nomeado ... da República e 

preciso que você venha imediatamente para assumir a redação da província. Faça isso pelo 

Brasil! Venha já e família vem logo depois”. 

Naquele tempo, Afonso era bebê e Júlia foi logo depois. Moraram dois anos na 

cidade e, na gestão de Filinto, o jornal passou a ser chamado de Estado de São Paulo – a 

grande figura do Estado de São Paulo foi Filinto, segundo Cláudio Lopes de Almeida. 

Júlia Lopes de Almeida tinha um filho a cada dois anos. A amamentação, acredita 

Cláudio Lopes de Almeida, que é uma estratégia que diminuía a fertilidade. Afonso nasceu 

em 1888; houve dois bebês que nasceram e morreram, datando de 1890 e 1892; Albano, seu 

pai, nasceu em 1894; Margarida em 1896 e, por fim, Lúcia em 1899. Cláudio comenta que ela 

é geralmente esquecida porque foi embora para os EUA. Margarida e Lúcia nasceram em 

Santa Teresa. Na casa que construíram moraram de 1902 a 1925. Margarida ganhou um 

prêmio pelas suas belíssimas esculturas e a família toda foi morar em Paris durante cinco 

anos. Venderam a casa e leiloaram os móveis. Depois que Júlia Lopes de Almeida morreu, 

praticamente, uma semana depois que voltou de uma viagem à África, a família foi morar em 

um apartamento alugado em Copacabana.  

Em uma entrevista de João do Rio com Júlia Lopes de Almeida, ele pergunta 

como se deu a formação literária dela: “por duas pessoas – meus pais, com autores 

portugueses e depois Filinto que me deu autores franceses”. Comenta, também, sobre as 

pesquisadoras que conheceu e que formaram uma confraria das admiradoras de Júlia - CAJU 

– então, apadrinhada por ele. 
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Algumas curiosidades em relação à Margarida Lopes de Almeida: morando em 

Paris, com fluência e sem sotaque, conheceu Heitor da Silva Costa, engenheiro e arquiteto, 

autor do projeto e construtor do monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que, 

conhecendo seus dotes artísticos, pediu que Margarida escolhesse uma parte do corpo, 

colaborando com sua arte no projeto. Dessa forma, as mãos do Cristo Redentor são projeto 

dela. Cláudio fala que não está registrado, mas ela contou para ele a verdade. 

Outro momento da entrevista, Cláudio menciona que dona Júlia, carinhosamente 

chamada por ele, adorava receber seus convidados no salão verde. Ele ficou curioso e quando 

entrou na casa de sua avó percebeu que nenhum cômodo era verde. Pediu para sua irmã, 

Fernanda, onde ficava, já que ela frequentava mais os saraus da família. Então, ela diz que o 

salão verde era o quintal da mansão, onde reuniam amigos para declamações e encenações das 

peças de teatro de Júlia Lopes de Almeida. Inclusive, a peça teatral Os jardins de Saul foi 

interpretado nesse quintal em um sarau comemorativo. 

Por fim, Cláudio Lopes de Almeida reitera a ternura e amorosidade que Júlia 

Lopes de Almeida tinha para com sua família, amigos e todos os que a cercavam. Sua vida 

dinâmica e cheia de compromissos nunca a incomodou, pelo contrário, fazia questão de 

participar e colaborar nas questões humanitárias e literárias no Brasil e fora dele. Ele mostra 

pertences da avó, fotografias e guarda com muito carinho sua história. 
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ANEXO B – Representatividade de Júlia Lopes de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO C – Carta de agradecimento de Alberto de Oliveira 

FONTE: Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO D – Crônica de Júlia Lopes de Almeida para Gemma Cuniberti 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO E – Fotografia de Júlia Lopes de Almeida e Margarida Lopes de Almeida. A 

família Almeida. 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à 

Academia Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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 ANEXO F – Crítica de Mário Tette sobre o romance Cruel Amor de Júlia Lopes de 

Almeida 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO G – Carta de Júlia Lopes de Almeida para Jean Duriau sobre a obra O funil do 

diabo 

 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à 

Academia Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO H – Rascunhos do romance O funil do diabo 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à 

Academia Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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 ANEXO I – Revista Atlantida e o índice que consta o nome de Júlia Lopes de Almeida 

  

FONTE:< http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Atlantida/Atlantida.htm> Acesso em: 20 out.  

2018. 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Atlantida/Atlantida.htm
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ANEXO J – Recorte de jornal que fala sobre o Prêmio Júlia Lopes de Almeida 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO K – Artigo da revista Frou-Frou sobre D. Júlia Lopes de Almeida 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO L – Recorte do julgamento crítico de Sílvio Romero 

  

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida 

e doado à Academia Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO M – Recortes que falam sobre a importância de Júlia Lopes de Almeida para a 

cultura do país. 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO N – Crítica de um recorte de jornal sobre o romance Cruel Amor 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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 ANEXO O – Almanach das Senhoras de 1897 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à Academia 

Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO P – Discurso em agradecimento pelas homenagens como escritora 

FONTE: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida e doado à 

Academia Brasileira de Letras. Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO Q – Dedicatória de Olavo Bilac à Júlia Lopes de Almeida no livro de discursos 

de Alfredo Pujol, de 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FONTE: Fotografia do acervo da pesquisadora. Arquivos da ABL (2018). 
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ANEXO R – Retrato de Júlia Lopes de Almeida pintado por Bertha Worms, em 1895 

FONTE: Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO S – Máquina de escrever de Júlia Lopes de Almeida e homenagem do Centro 

Carioca. 

FONTE: Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 
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ANEXO T – Casa e tinteiro de Júlia Lopes de Almeida. Cláudio Lopes de Almeida em 

frente ao portão principal da casa.  

FONTE: Fotografia do acervo da pesquisadora (2018). 


