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Resumo 
 
 
 
 
 

Souza, Samantha Valério Parente; Eyler, Flávia Maria Schlee.       
Memórias de Marta: Júlia Lopes de Almeida, educação e ficção no 

romance. Rio de Janeiro, 2012. 83p. Dissertação de Mestrado – 
Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 
 

 

Este estudo é uma analise do romance “Memórias de Marta” escrita por 

Júlia Lopes de Almeida e publicada pela primeira vez na sessão “Folhetim” do já 

extinto jornal “Tribuna Liberal do Rio de Janeiro”. O romance assinala o inicio 

de uma virada acerca da crítica feminista, que ganha relevo a partir da visão da 

escritora sobre a sociedade patriarcalista brasileira do final do século XIX. Esta 

pesquisa tem como objetivo compreender de que maneira D. Júlia através da 

mimese buscou referências em seu próprio mundo para irrealiza-lo no mundo de 

Marta e transmitir ao leitor seu projeto em prol da educação feminina e da 

formação da sociedade. 
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Abstract 
 
 
 
 
 

Souza, Samantha Valério Parente; Eyler, Flávia Maria Schlee (Advisor). 
Memórias de Marta: Júlia Lopes de Almeida, fiction and education in 

the romance. Rio de Janeiro, 2012. 83p. MSc. Dissertation – 
Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 
 

This study is an analysis of the romance "Memórias de Marta"  written by 

the author Júlia Lopes de Almeida and published for the first time in the section 

Folhetim of the extinct newspaper "Tribunal Liberal do Rio de Janeiro". The 

romance presents the beginning of the changing of feminist critics, that gains 

relevance through the point of view of the author about the patriarchal brazilian 

society of the end of the XIXth century. The purpose of this research is to 

understand how D. Júlia, through mimesis, searched for references in her own 

world in order to it in Marta's world and transmit to the reader her project for 

feminine education and the formation of the society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords  

Júlia Lopes de Almeida; education; formation; mimesis. 
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“Lembrar é uma atividade do presente sobre o passado, sofrendo interdições e 
imposições sem que a escritora consiga evitar os artifícios, as interpretações, os 

lapsos e os recalques de toda uma vida sempre tão complexa e cuja totalidade 

constantemente lhe escapa.” 

Lilian Maria de Lacerda. 
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Imagem 1 - Retrato a óleo de Júlia Lopes de Almeida, pintado por Richard Hall, 1922?. Imagem 
também reprografada e incluída no livro Dona Júlia (1938), de Filinto de Almeida. Fonte: Espólio 
de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio Lopes de Almeida. 
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1 
Introdução 
 
 
 

Este projeto de dissertação de mestrado surgiu de uma inquietação durante 

as aulas do curso de pós-graduação com o professor Antônio Edmilson1, sobre 

história e literatura que tinha como objeto de análise a produção dos escritores 

Machado de Assis e João do Rio e sua relação com a cidade do Rio de Janeiro. 

Durante essas aulas, quando nos falava sobre a ilustrada geração de 1870, o 

professor Edmilson citou uma escritora muito importante da época que, por algum 

motivo quase não era mencionada nos estudos historiográficos que tratam desta 

geração de literatos, seu nome era Júlia Lopes de Almeida.  

Apesar de sua volumosa produção literária, D. Júlia não foi considerada no 

âmbito da historiografia posterior. Ela escreveu crônicas, peças de teatro, contos, 

livros infantis didáticos e manuais para noivas e donzelas ensinando-lhes como 

administrar sua casa e ter um casamento bem sucedido. Uma produção de 

cinquenta anos em que colaborou sem interrupções em diversos periódicos da 

época como, por exemplo, o jornal O País, em que manteve uma crônica semanal 

“Dois dedos de Prosa”, por mais de trinta anos. 

Neste levantamento, pude apurar que Júlia Lopes de Almeida, muito 

conhecida na época como D. Júlia, foi uma escritora de grande expressão do final 

do século XIX e início do XX. Escreveu sua primeira crônica em 1881, por 

influência de seu pai, que foi publicada na Gazeta de Campinas em sete de 

dezembro do mesmo ano. Inicia sua carreira como colaboradora do Jornal O País 

como cronista em 1884 e, a partir daí, segue com publicações diversas em 

diferentes periódicos da época.  

Participou ativamente das reuniões para a criação da Academia Brasileira 

de Letras, mas no final não foi escolhida para participar de nenhuma cadeira, pois, 

assim como a Academia Francesa, a ABL não aceitaria mulheres como um de 

                                                 
1
O seminário especial era História e Cultura Urbana: o Rio de Janeiro em Prosa, ministrado pelo 
professor do Departamento de História da PUC-Rio, Antonio Edmilson Rodrigues em 2010.1. 
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seus membros. Como uma forma de compensação, o escolhido foi seu marido 

Filinto de Almeida, escritor de pequena expressão, que alguns anos depois 

declarou a João do Rio que na verdade quem merecia ser agraciado com o título 

da imortalidade era sua esposa.2 

D. Júlia é uma das principais figuras femininas da literatura brasileira, o 

que nos confunde quando percebemos sua ausência nos manuais literários, como 

por exemplo, “História da Literatura Brasileira (1916), do próprio José Veríssimo ou 

da História Concisa da Literatura Brasileira (1994) de Alfredo Bosi e pelo público em 

geral, ressalvando-se aqui alguns estudos acadêmicos.”3 A obra da escritora foi 

importante não só no Brasil como também em outros países como a França, mas com o 

passar do tempo foi deixada de lado e só relembrada em reedições recentes de algumas 

de suas obras, como deste romance Memórias de Marta.  

A escritora era uma mulher que se dividia entre os afazeres do lar e a arte, 

“segundo os artigos, publicados após sua morte, e entrevistas dadas em vida, foi 

mãe extremada, esposa solidária, dona de casa atenciosa e ciente de seus 

deveres, valorizando a figura da mulher dentro da estrutura familiar.”4 A autora 

valorizava a família e segundo seus romances a mulher poderia se dedicar ao 

trabalho e ao estudo sem que sua vida familiar fosse prejudicada. Um dos pontos 

fundamentais da sua escrita é a valorização do estudo feminino, que não deveria 

ser visto como um desperdício já que o final de todas as mulheres era se casar e 

cuidar da casa e criar os filhos. D. Júlia preocupa-se com a formação da 

sociedade, com que tipo de cidadão está sendo formado, que sociedade será esta a 

do novo século? Com certeza se as mulheres fossem mais esclarecidas, cultas, 

como formadoras de sua família, conseguiriam formar cidadãos melhores para 

esta sociedade.  

Para empreender este estudo me utilizei do primeiro romance da autora, 

intitulado Memórias de Marta. O livro é um romance que relata a biografia de 

                                                 
2
João do Rio. “Um lar de artistas”. In: O momento Literário. Curitiba: Criar edições, 2006. p.30. 
3
Rosane Saint-Denis Salomoni. Sob o olhar do narrador: Representações e discurso em A 

Silverinha (crônica de um verão) de Júlia Lopes de Almeida. Porto Alegre: 2000. 
Dissertação apresentada ao curso de Pós Graduação de Letras da UFRGS para obtenção 
do Título de Mestre em Literatura brasileira. p.26. 

 
4
 Id Ibid. p.31. 
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uma jovem chamada Marta de meados do século XIX. Não é um de seus trabalhos 

mais conhecidos, mas recentemente uma professora do Rio Grande do Sul, 

chamada Rosane Saint-Denis Salomoni junto à Editora Mulheres, relançou um 

exemplar do romance. 

Foram encontrados até hoje três edições desta obra que foi publicada pela 

primeira vez na seção Folhetim na extinta Tribuna Liberal do Rio de Janeiro entre 

3 de dezembro de 1888 até 18 de janeiro de 1889, a segunda vez em 1899 em uma 

edição da Casa Durski de Sorocaba e a terceira publicada entre 1925 e 1932 pela 

Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroy – Paris.  

Um dos pontos interessantes que chamou a atenção é o fato de que essas 

memórias são narradas por uma mulher, a própria Marta, personagem e 

protagonista desta obra. A escritora Júlia Lopes é quem coloca a mulher como 

centro de seus escritos e lhe dá a voz, em um momento em que às mulheres eram 

delegados apenas os espaços domésticos. 

As Memórias passam a ser narradas a partir do momento em que Marta e 

sua mãe são obrigadas a se mudar para um cortiço de São Cristóvão após o 

falecimento de seu pai. Interessante observar que o livro O Cortiço de Aluísio 

Azevedo, publicado em 1890 é considerado o primeiro romance brasileiro que 

tem como cenário central um cortiço. “É interessante ressaltar que ao correr da 

leitura encontramos muitos pontos de contato entre as duas obras” o que não é 

motivo de espanto já que os autores conviviam na mesma época de forma 

amigável o que foi comprovado após análise da correspondência da artista.5  

O livro nos apresenta duas Martas: a mãe e a filha. A que nos apresenta a 

narrativa é a segunda que resolve contar suas memórias já em idade adulta e que 

“deixa claro que o mundo de cada um é limitado pelo que abrangem os raios de 

sua capacidade visual ou pelo que lhe sugere a imaginação e que seu relato será 

expressão fugidia de certas passagens e de certos seres.”6 É através dos 

frangalhos de sua memória que a Marta adulta tenta reconstituir seus dias de 

menina, ou as impressões deixadas em sua memória daqueles dias.   

                                                 
5
Júlia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta. Pesquisa, organização, cronologia e introdução 

de Rosane Saint-Denis Salomoni. Florianópolis: Editora Mulheres, 2007.p.15 
 
6
 Id Ibid. p.17. 
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Antes de penetrar no universo ficcional de Memórias de Marta, no 

primeiro capítulo apresento uma breve biografia de Júlia Lopes de Almeida, e 

contextualizo sua obra e seu lugar como literata naquela sociedade do final do 

século XIX. Destaco os caminhos tortuosos da crítica historiográfico-literária, que 

as excluíram da cronologia literária brasileira oficial, a despeito de sua intensa, 

variada e significativa produção, e sua significativa exclusão da Academia 

Brasileira de Letras. E por fim  

No segundo capítulo apresento uma análise do romance Memórias de 

Marta, que é o objeto de análise deste trabalho. Discuto a questão do prazer e do 

deleite na narrativa ficcional de Júlia Lopes, da sua utilização da escrita ficcional 

para a propagação de um discurso em prol de um projeto específico da autora com 

relação à educação feminina. E na terceira parte do capítulo apresento a maneira 

como a escritora posiciona a mulher no centro de sua escrita e de que forma isso é 

inaugural para a época. 

No terceiro e último capítulo, trato do caráter biográfico ficcional do 

romance, pois este é narrado em primeira pessoa, ao mesmo tempo em que, quem 

o escreve não é o alguém real. E, por último, identifico a relação entre educação, 

formação e ficção na escrita de Júlia Lopes de Almeida neste seu romance 

inaugural. De que forma D. Júlia, através da mímesis, buscou referências em seu 

próprio mundo para irrealizá-lo no mundo de Marta, assim a voz narrativa contida 

no texto apresenta ao leitor seu “passado sob a ótica subjetiva de quem o viveu e 

o retoma através da escrita.”7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Rosane Saint-Denis SALOMONI. A escritora/ os críticos/ a escritura: o lugar de Júlia Lopes de 

Almeida na ficção brasileira. Tese apresentada no curso de Pós-Graduação em Letras da 
UFGRS para obtenção do título de doutor em Letras – Literatura Brasileira. Porto Alegre: 
UFGRS Mimeo, 2005. Pp.125-126. 
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2. 
Dona Júlia na “República das Letras” 
 
 
2.1 
Uma breve biografia 
 
 

 

 
“Morrer não é acabar para os que deixam na terra um pensamento.” 

Júlia Lopes de Almeida 
 
 
 
 
 

A frase reproduzida na epígrafe foi retirada de uma caderneta de 

anotações de Júlia Lopes de Almeida escritora do final do século XIX e inicio do 

XX, sua afirmação concretizou-se em seus escritos, que produziu ao longo de 

mais de cinqüenta anos. Apesar de sua volumosa produção literária, a autora não 

recebeu a atenção merecida por nossa historiografia literária.  

Júlia Valentina Silveira Lopes nasceu no dia 24 de setembro de 1862, 

filha do Dr. Valentim da Silveira Lopes e D. Antônia Adelina Pereira os dois 

portugueses emigrados para o Brasil. A menina nasceu no mesmo prédio em que 

funcionava o Colégio de Humanidades para moças em que moravam, em São 

Cristovão, bairro da cidade do Rio de Janeiro, do qual seu pai era proprietário. Por 

ter uma saúde muito frágil a pequena Júlia não pode freqüentar nenhuma escola, 

seus estudos foram ministrados inicialmente por sua irmã mais velha Adelina, sua 

mãe e mais tarde seu pai.  

O Sr. Valentim vai para Alemanha para se formar em medicina, quando 

retorna ao Brasil, em 1867, fixa-se no Rio de Janeiro com a família e começa a 

clinicar. Infelizmente, o médico não consegue se destacar e resolve se mudar para 

Campinas no início de 1870. A jovem Júlia permanece em Campinas até aos 23 

anos, quando fica noiva de Filinto de Almeida.  

Desde cedo, a menina demonstrou uma inclinação para o mundo da 

escrita, em entrevista concedida a João do Rio confessou: 
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Pois eu em moça fazia versos. Ah! Não imagina com que 
encanto. Era como um prazer proibido! Sentia ao mesmo tempo 
a delícia de os compor e o medo de que acabassem por 
descobri-los. Fechava-me no quarto, bem fechada, abria a 
secretária, estendia pela alvura do papel uma porção de rimas... 
De repente, um susto. Alguém batia à porta. E eu, com a voz 
embargada, dando a volta à chave da secretária: já vai, já vai! 8 

 
 

O medo da menina era de que descobrissem seus versos, medo de ser 

repreendida por seu pai, até que um dia sua irmã Adelina a surpreende e brada 

pela casa que vai mostrá-los ao papá:  

 

 

(...) –Não mostres! – É que mostro! 
-Vai fazê-lo zangar comigo. Não sejas má! 
Ela ria, parecendo refletir. Depois deitou a correr pelo corredor. 
Segui-a comovidissima. Na sala, o papá lia gravemente o 
‘Jornal do Comércio.’ 
-Papá, a Júlia faz versos! – Não senhor, não lhe acredites nas 
falsidades! – Pois se eu os tenho aqui. Olha, toma, lê tu 
mesmo... 9 

 
 
 

Depois de descobrir os versos da filha, o pai lhe encomendou um artigo, 

inventou no dia seguinte uma história mirabolante de que um amigo seu editor 

havia pedido que fizesse um artigo sobre uma pequena artista Gemma Cuniberti, 

mas que não estava com tempo para produzi-lo e que por isso achava conveniente 

que Júlia o fizesse. Com este artigo, que foi publicado na Gazeta de Campinas em 

1881, Júlia Lopes inicia sua carreira no mundo das letras.  

Em 1886, publica junto com sua irmã Adelina o livro de Contos Infantis, 

que, em 1891, de acordo com uma decisão da Inspetoria Geral da Instrução 

Primária e secundária da Capital Federal, seria utilizado em todas as escolas 

primárias, em um primeiro momento no Rio de Janeiro e depois valeria para todo 

o Brasil. O livro de contos da jovem Júlia e de sua irmã Adelina foi utilizado nas 

escolas primárias de todo o país por mais de vinte anos. 

                                                 
8
João do RIO. “Um lar de artistas”. In: O Momento Literário. p.27 
9 Idem. Op cit. p.27 
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Ao se casar com Filinto de Almeida, o casal muda-se para o Rio de 

Janeiro e tem seu primeiro filho, o que não impede a jovem senhora de publicar 

seu primeiro romance, Memórias de Marta. Em 1889, com a queda do Império e 

ascensão da República, Filinto de Almeida recebe o convite para ser redator-chefe 

do jornal O Estado de São Paulo, que aceita e se transfere com sua esposa para 

São Paulo.  

Nesse tempo em São Paulo, D. Júlia alcança grande prestígio com a 

divulgação de seus trabalhos, consolidando sua carreira de escritora por todo país. 

A escritora consegue equilibrar sua profissão com os afazeres do lar. Neste 

período ela sofre com a morte de três filhos, que nascem e morrem 

sucessivamente. E logo depois que volta para o Rio de Janeiro em 1895 perde sua 

mãe, mais um golpe em um momento tão infeliz de sua vida pessoal. 

De acordo com Leonora de Lucca: 

 

 

O que fica de mais permanente dessa triste estadia paulistana é 
o prestígio alcançado pela divulgação de seus trabalhos. Se esse 
prestígio já se consolida por todo o país, ele assume, no âmbito 
paulista, caráter ainda mais nítido. A possibilidade de uma 
mulher conciliar a administração do lar com um trabalho 
literário, do mesmo nível qualitativo da produção masculina, 
vinha demonstrar a inconsistência dos mitos machistas que 
vedavam o acesso às profissões liberais a todo o gênero 
feminino; o ineditismo de se dispor da presença de uma 
escritora que não se limita à composição de versinhos – mas 
que participa ativamente da vida da nação, emitindo opiniões 
próprias –, tornar modelo a ser seguido por toda uma legião de 
mulheres talentosas que afloram pelo Brasil.10  

 

 

Com seu retorno para o Rio de Janeiro, a família Almeida muda-se para o 

bairro de Santa Tereza, a casa em que moram fica conhecida como a Casa Verde 

aonde são promovidos diversos encontros com os mais diversos e mais populares 

nomes da intelectualidade fluminense. Nesta casa, nascem suas filhas Margarida e 

Lúcia e três dos considerados melhores romances: A viúva Simões, Memórias de 

Marta e  A falência. De acordo com De Lucca, esse retorno ao Rio aumenta ainda 

                                                 
10 Leonora de LUCCA. O feminismo possível de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934).  p.285. 
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mais a sua capacidade descritiva, pois a sua observação sobre a cidade se acentua 

e leva “a uma maior contenção do sentimentalismo que perpassava seus escritos 

mais antigos; as formas de interação de seus personagens aproximam-se 

daquelas prescritas por Zola para o ‘romance experimental’.”11  

 

 

 

Imagem 2 - Fachada da residência dos Almeida, localizada no bairro de Santa Teresa (RJ), que 
continha o salão verde, [s.d]. Fonte: Espólio de Júlia Lopes de Almeida, pertencente a Cláudio 
Lopes de Almeida. 

 

Originária de uma família tradicional, criada entre livros e rendas e 

casada com o escritor português Filinto de Almeida, Júlia Lopes estava envolvida 

com os valores de uma sociedade ainda baseada sobre um conjunto de 

estereótipos que pregavam a complementaridade entre os sexos, à mulher sendo 

atribuída apenas o cargo de cuidar da casa e dos filhos. 

Por outro lado, D. Júlia foi testemunha ocular da amplitude das 

transformações histórico-sociais que se processavam na capital fluminense, 

                                                 
11 Idem. Op cit. p.286. 
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especialmente as relacionadas à transição do Império para a República. A 

escritora transformou sua produção literária em canal de manifestação da mulher 

burguesa, culta e desejosa de reconhecimento profissional12  

 

É importante observar também a importância do jornal O País como uma  

 

tribuna para dar seguimento a seu trabalho “pedagógico” junto à 
população; sua participação nas concorridas conferências 
públicas cariocas parece acentuar ainda mais, nela própria, a 
conscientização da importância das causas feministas. A íntima 
associação de seu nome ao da casa publicadora de Francisco 
Alves lhe dá substancial respaldo: 
sucedem-se, somando dezenas de milhares de exemplares (feito 
raro num Brasil ainda praticamente analfabeto), as edições e 
reedições de seus romances; lembrando que essas novas 
tiragens vêm somar-se às reimpressões praticamente anuais de 
seus livros didáticos ( Contos Infantis, 1886, e Histórias da 
Nossa Terra, 1907, aos quais irá juntar-se A Árvore, em 1916), 
convencemo-nos de que Júlia Lopes efetivamente concretizou o 
raro feito de conseguir “viver de letras” num país como o nosso. 
(DE LUCCA, 1999, Pp.286-287). 
 

 

Durante as duas primeiras décadas do século XX a escritora continua a 

produzir mais romances, contos, crônicas e manuais direcionados às moças e a 

mulheres recém casadas. Além de sua produção literária, D. Júlia participou de 

congressos voltados para a Educação. O problema educacional do país sempre foi 

uma grande preocupação para a escritora e ela utilizava sua escrita para difundir 

seu discurso em prol da educação, principalmente a educação feminina que fora 

uma prioridade menor naquela sociedade.  

Apesar das dificuldades de uma mulher em se expor em público através 

da escrita no final do século XIX, D. Júlia conseguiu através de sua colaboração 

em jornais e revistas femininas, difundir de forma ampla sua produção literária. 

“Falar da mulher escritora é rever a sua história como uma voz ausente do 

espaço público, até que a imprensa feminina começa a permitir o aparecimento 

de suas manifestações intelectuais.” 13 

                                                 
12 Nadilza MOREIRA. Júlia Lopes de Almeida: Resistência e denúncia na Belle Époque 

Brasileira. p. 78. 
13 PAIXÃO, 1997. p.8 
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O jornal constituiu um espaço muito importante para divulgação das 

idéias intelectuais destas mulheres de letras, talvez pelo seu caráter efêmero, ou 

por ser uma forma menos comprometedora destas mulheres expressarem seus 

pensamentos. O próprio Filinto de Almeida afirma a João do Rio, ser ele e a 

esposa filhos do jornalismo, pois antes da geração literária de 1870 não havia 

espaço para uma literatura e que fora a partir do jornalismo, da prática da 

“profissão,” que os “ fez trabalhar, aclarou o espírito da língua, deu ao Brasil os 

seu melhores prosadores. Não é em geral um fator bom para a arte literária, e 

talvez no Brasil não o seja muito em breve, mas já foi e ainda o é.”14 

A produção de crônicas foi um grande facilitador na divulgação de novos 

literatos na capital fluminense, e que se adaptou muito bem à realidade brasileira, 

que fez com que o autor se sentisse mais próximo de seu leitor, e vice-versa. 

Outro fator importante a se destacar é que por ser mais acessível, a crônica atinge 

um público muito maior, mesmo aqueles segmentos que não são muito afeitos à 

leitura. É uma leitura rápida que pode ser feita em uma fila, nos bondes, ou 

enquanto toma um café na confeitaria da esquina. Este foi o gênero que se tornou 

um dos maiores representantes do advento da modernidade por qual a cidade do 

Rio de Janeiro passava neste final de século. 

 
 

“Gênero leve, ameno, de leitura mais fácil, a crônica traz quase 
sempre a interpretação de um fato conhecido por todos, 
investido pela subjetividade de quem comenta o assunto, dando 
um sabor novo ao acontecido. Com a sua despretensão, a 
crônica quebra o monumental o extraordinário, celebrando o 
cotidiano, o dia-a-dia, mostrando belezas insuspeitáveis através 
da argúcia, da graça e do humor de quem a escreve.”15  

 

Júlia Lopes de Almeida escreveu crônicas, peças de teatro, contos, livros 

infantil, didáticos e manuais para noivas e donzelas ensinando-lhes como 

administrar sua casa e ter um casamento bem sucedido. Uma produção de 

cinqüenta anos em que colaborou sem interrupções para diversos periódicos da 

                                                 
14  João do RIO. Op cit. p.31. 
15 PAIXÃO, 1997.p.10.  
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época como, por exemplo, no já citado jornal O País, em que manteve uma 

crônica semanal “Dois dedos de Prosa” por mais de trinta anos.  

A escritora era uma mulher que se dividia entre os afazeres do lar e a arte, 

“segundo os artigos, publicados após sua morte, e entrevistas dadas em vida, foi 

mãe extremada, esposa solidária, dona de casa atenciosa e ciente de seus 

deveres, valorizando a figura da mulher dentro da estrutura familiar.”16 Apesar 

de ser vista e classificada como uma das primeiras feministas do Brasil, a autora 

valorizava em primeiro lugar a família e segundo seus romances a mulher poderia 

se dedicar ao trabalho17 e ao estudo sem que sua vida familiar fosse prejudicada. 

Um dos pontos fundamentais da sua escrita é a valorização do estudo feminino, 

que este não deveria ser visto como um desperdício já que o destino final de todas 

as mulheres deveria ser o de se casar, cuidar da casa e criar os filhos. D. Júlia 

preocupa-se com a formação da sociedade, com que tipo de cidadão está sendo 

formado, que sociedade será esta a do novo século? Com certeza, se as mulheres 

fossem mais esclarecidas, cultas, como formadoras de sua família, conseguiriam 

formar cidadãos melhores para esta sociedade.  

Em 1923, ao falar sobre a mulher brasileira Antônio Austregésilo afirma que 

o papel feminino no contexto de progresso em que o país vivia no momento tinha se 

desenvolvido nas mais diversas áreas, nas artes, nas ciências e na literatura. E no campo da 

literatura sua primeira eleita é Júlia Lopes de Almeida:  

 

 

 

No domínio literário temos que citar em primeira linha Júlia 
Lopes de Almeida. É nossa consagrada romancista. Antes dela 
poucas narrativas literárias haviam aparecido. É uma 
precursora. Todos os seus livros são feitos com grande carinho 
e com excepcionais qualidades de observação. Nunca se filiou 
nessa ou naquela escola e nunca se deixou influenciar por 
qualquer escritor. Todos os seus romances são escritos com o 

                                                 
16
Rosane Saint-Denis SALOMONI. Sob o olhar do narrador: representações e discurso em a 

Silveirinha (crônica de um verão), de Júlia Lopes de Almeida. Dissertação apresentada ao 
Curso de Pós-graduação em Letras da UFRGS como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Literatura Brasileira.  Porto Alegre: 2000.  p.31. 

17
 No caso específico de Júlia Lopes de Almeida não está defende qualquer tipo de trabalho 
feminino, mas sim algumas específicas, como por exemplo, o de professora que seria a mais 
importante, pois é a que auxilia na formação do cidadão. 
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mesmo espírito de observação, a mesma análise delicada e 
precisa que tanto lhe ressalta o espírito de verdadeira 
novelista.18 

  

 

O talento da escritora foi reconhecido aqui e também em outros países 

como a França e Portugal. Em 1914, há a notícia de um grande banquete para 

apresentá-la aos intelectuais franceses, evento para o qual foram convidadas 400 

pessoas. Nesta mesma época o casal Almeida fixou residência na capital francesa, 

pois ambos ganhavam muito dinheiro com a venda dos livros e a participação em 

conferências de D. Júlia, mas com a eclosão da Primeira Guerra faz com que o 

casal retorne para o Brasil apenas seis meses depois. 

Após uma longa viagem pelo Sul do Brasil em 1918 e a produção de 

Jornadas no meu país, Júlia se recolhe cada vez mais ao lar, pois sua saúde 

andava debilitada, pouco produzindo neste período. Desse recolhimento, com sua 

intensificação nas atividades domésticas, escreve em 1922 um livro sobre 

jardinagem chamado Jardim Florido.  

Em 1925 o casal Almeida resolve morar na Europa novamente e por lá 

permanece até o ano de 1932. Talvez essa decisão tenha sido reforçada por conta 

de sua filha mais velha Margarida ter recebido, junto com a Medalha de Ouro de 

Escultura da Escola Nacional de Belas Artes, uma bolsa de estudos de 

aperfeiçoamento em Paris.  

 

 

Instalam-se num apartamento da Avenue de Friedland, 
na rive droite do Sena, a pequena distância do Arco do Triunfo. 
Ali recebem os amigos franceses, portugueses e brasileiros, 
cultivando a convivência com personalidades de uma vasta 
gama de cores políticas e ideológicas.19  

 

 

Quando retorna ao Brasil com a família, Filinto de Almeida é 

entrevistado por Francisco Galvão, e que o encontra cercado pelos filhos e netos. 

                                                 
18 Antonio AUSTREGÉSILO. Perfil de uma mulher brasileira: esboço acerca do feminismo no 

Brasil. p.37 
19 Leonora DE LUCCA. op cit. p.289. 
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Apesar de ter sido mencionada na entrevista, não há nenhum indício de que 

Galvão tenha visto D. Júlia. O fato será explicado mais tarde  

 

ao visitar a filha caçula, Lúcia, então radicada na África, 
contraíra uma doença que acabara por minar-lhe de vez a saúde, 
levando-a a uma morte lenta e sofrida, consumada na tarde de 
30 de maio de 1934.20  
 
 

Júlia Lopes de Almeida falece aos 71 anos e deixa seu marido Filinto 

sozinho por vários anos. Em 1938, o saudoso esposo publica em sua homenagem 

um volume de versos intitulado Dona Júlia como forma de prantear a perda 

daquela que foi sua companheira por quase cinquenta anos.  

Se, por um lado, romper com o ciclo de produção e consagração literária 

não era tarefa fácil e esta nunca foi a intenção de D. Júlia, já que produzir textos 

era uma atividade, por excelência, masculina, cabendo às mulheres uma posição 

ornamental na sociedade brasileira do século XIX, por outro lado, a literata 

consegue construir uma carreira de sucesso, consagrando-se em vida. Ela 

conseguiu equilibrar de forma engenhosa seus diferentes papéis: como escritora, 

esposa e mãe. Sua intensa relação com as letras é intensa, a ponto de ter 

influenciado seus filhos e marido, que viviam em torno de seu sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Leonora DE LUCCA. op cit. p.289. 
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2.2 

A exclusão da Academia Brasileira de Letras 

 

Júlia Lopes de Almeida durante sua estadia em São Paulo no final do 

século XIX consegue de uma vez por todas consolidar sua carreira literária aqui 

no Brasil e no exterior como dito anteriormente. Estava neste momento em uma 

posição em que nenhuma outra escritora antes havia conseguido chegar: 

 

(...) qualquer outra literata brasileira anterior a Júlia Lopes, que 
se patenteia à leitura dos 36 números do periódico feminino 
paulistano A Mensageira (1897-1900): são raras as edições 
desta revista que não a mencionam ou que não estampam 
originais saídos de sua pena.21  
 
 

O crítico José Veríssimo, ao escrever sobre D. Júlia, chama-a de George 

Sand portuguesa, em razão de sua volumosa produção literária, mas também 

variada. Escreve sobre ela Veríssimo: 

 

 

Não podemos afirmar se têm razão os que declaram que Júlia 
Lopes de Almeida foi nossa George Sand.  Parece-nos mesmo, 
que não há motivos para,  nesse terreno,  se fazer comparações 
e traçar paralelos.  Júlia Lopes de Almeida dispunha de 
personalidade própria, virtude que se evidencia principalmente 
nos  seus contos e novelas curtas.  Sua obra reflete com brilho e 
colorido uma época da vida da burguesia rica do Brasil, sem  
preocupação de crítica social,  é verdade,  mas com profundo 
sentimento e compreensão dos nossos costumes,  preconceitos e 
falhas.22  

 

 

Apesar do elogio à escritora, por sua “autonomia” e “estética 

independente”, Veríssimo a critica por escrever sobre a burguesia fluminense, 

                                                 
21 Leonora DE LUCCA. Op cit. p.285. 
22 José VERÍSSIMO. Um romance da vida fluminense. p. 149. 
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como se por conta deste fato e por fazer parte desta classe, isto a impedisse de 

criticá-la. O interessante é que mesmo assim o crítico termina seu texto com a 

seguinte afirmativa: “Por vários motivos, pois, Júlia Lopes de Almeida é uma das 

principais figuras femininas da literatura brasileira.”.23  

Um fato de sua biografia que colabora para reforçar o reconhecimento 

literário de Júlia Lopes é o fato de sua participação ativa nas reuniões para a 

criação da Academia Brasileira de Letras. È de conhecimento público que a 

referida instituição não admitiria mulheres como membros de suas cadeiras, sendo 

esta discussão um dos temas mais debatidos desde o período de sua formação. 

Esta afirmação pode ser comprovada através dos vestígios deixados pela 

documentação produzidos pela própria Academia, subsumidos pela oficialidade 

que disfarça os acontecimentos, transformando-os em versões do que as 

informações extraoficiais contam.  

As discussões inaugurais que culminaram na criação da ABL tiveram a 

residência dos Almeida como um dos pontos de encontro, firmando-se como 

espaço recorrente de discussões e debates acerca das características que viria ter a 

Academia. Júlia Lopes e seu esposo Filinto de Almeida estavam completamente 

envolvidos no projeto, tendo-se revelado grandes articuladores da etapa que 

definiu os traçados iniciais da agremiação.24  

De acordo com o peso literário que Júlia Lopes possuía Lúcio de 

Mendonça, infatigável promotor da mulher no mundo das letras (ELEUTÉRIO, 

2005: 76), reconhece em artigo publicado no Estado de S. Paulo em 3 de 

dezembro de 1896, se adianta e sugere que deveria ser oferecida uma Cadeira à D. 

Júlia que, até o momento,  já havia publicado cinco livros25, para estar entre os 

membros fundadores da Academia.26  

                                                 
23 José VERÍSSIMO. Op cit. p.149 
24 Nadilza de Barros MOREIRA. A condição feminina em Júlia Lopes de Almeida e Kate Chopin. 

João Pessoa: Editora Universitária, 2003. 
25 Seus livros são: o livro de contos Traços e Iluminuras (1887), o romance Memórias de Martha 
(1888), A Família Medeiros (1892), Livro das Noivas (1896) e A Viúva Simões (1897). Também 
publicou um livro com a irmã Adelaide, intitulado Contos Infantis. 
26
 Os nomes sugeridos por Lúcio de Mendonça são os seguintes: Adolfo Caminha, Afonso Celso, 
Alberto de Oliveira, Alberto Silva, Alcindo Guanabara, Araripe Júnior, Artur Azevedo, B. Lopes, 
Capistrano de Abreu, Carlos de Laet, Coelho Neto, Constâncio Alves, Eduardo Salamonde, 
Escragnolle Dória, Taunay, Eunápio Deiró, Ferreira de Araújo, Graça Aranha, Guimarães Passos, 
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Nos esforços para a criação da Academia, escreveu Lúcio de 
Mendonça uma série de artigos, com o título “Cartas 
Literárias”. Terminava com a enumeração dos quarenta nomes 
que pareceriam dignos de figurarem como fundadores da 
instituição; entre eles, vinte e quatro se tornaram fundadores e 
três deles ingressaram posteriormente. E entre esses nomes 
estava o de uma grande escritora, conhecida como a maior do 
seu tempo, Júlia Lopes de Almeida, que sobrepujaria não só ao 
marido, Filinto de Almeida, como também a José do Patrocínio, 
Sílvio Romero, Domício da Gama, Eduardo Prado, Clóvis 
Beviláqua, Raimundo Correia e Oliveira Lima27  
 
 

Para esta questão, mostraram-se favoráveis à sugestão de Mendonça, por 

motivos óbvios, Filinto de Almeida, Valentim Magalhães e José Veríssimo. E 

como era esperado esse pequeno apoio não foi suficiente para conseguir a eleição 

da escritora para cadeira de imortal. Aceitar uma mulher na Academia era algo 

inesperado e indesejável para os demais literatos. Como forma de manifestar seu 

desagrado para com a não-aceitação de Júlia Lopes de Almeida pelos outros 

companheiros de letras, Lúcio de Mendonça publica uma nota de tristeza: 

 

 

Na fundação da Academia Brasileira de Letras, era idéia de 
alguns de nós, como Valentim Magalhães e Filinto de Almeida, 
admitirmos a gente de outro sexo; mas a idéia caiu, foi 
vivamente combatida por outros, irredutíveis inimigos das 
machonas (sic) (...) Com tal exclusão, ficamos inibidos de 
oferecer a espíritos tão finamente literários como o das três 
Júlias, o cenário em que poderiam brilhar a toda luz. 
(MENDONÇA, 1897, p. 249)28 

 

 

                                                                                                                                      
Inglês de Sousa, Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Júlia Lopes de Almeida, Luís Delfino, Luís 
Murat, Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac, Osório Duque-Estrada, Pedro 
Rabelo, Ramiz Galvão, Rodrigo Octávio, Rui Barbosa, Silva Ramos, Teixeira de Melo, Urbano 
Duarte, Valentim Magalhães, Virgílio Várzea e Xavier da Silveira. É bastante significativo que o 
nome de Filinto de Almeida não apareça na relação apresentada por Mendonça, mas apenas o de 
Júlia Lopes de Almeida. 
 
27 VENÂNCIO FILHO, 2006. Pp. 8-9. 
28
Este trecho consta no texto As três Júlias, publicado inicialmente no Jornal República, em 6 de 
março de 1897 e depois, em 1906, no Almanaque Garnier.  
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O curioso é que embora em sua lista apareça apenas o nome de Júlia 

Lopes de Almeida, o jornalista também se lembra de outras duas Júlias [Francisca 

Júlia e Júlia Cortines], como possíveis membros da ABL, e aponta para 

importância de ambas no cenário literário da época,29 e ao mesmo tempo, mostra-

se conformado com a impossibilidade da proposta para seleção de mulheres para a 

instituição. Entretanto, ainda que fosse a favor da presença feminina na 

agremiação, as nomenclaturas apresentadas pelo jornalista demonstram um olhar 

preconceituoso, e não estão muito distantes das maneiras como eram apresentados 

os conceitos sobre a assimetria entre os gêneros, tão bem defendidos por seus 

pares. Exemplo disso é a comparação que se coloca, mencionada no trecho acima, 

em que as escritoras são classificadas como “machonas”, detentoras de um 

espírito varonil, que não lhes acomete as graças do sexo ao qual pertencem.30 

Um ponto importante a ser observado é que em uma das primeiras 

reuniões da Academia Brasileira de Letras, convocada por Lúcio de Mendonça, 

consta a presença de Filinto de Almeida, e não é feita nenhuma alusão quanto a 

presença de sua esposa Júlia Lopes. E o interessante é que, na primeira lista 

produzida por Mendonça e publicada em sua coluna intitulada “Cartas literárias”, 

do jornal O Estado de S. Paulo, aparece exatamente o contrário: o nome de Filinto 

de Almeida não é citado, mas apenas o da escritora Júlia Lopes.  

Somente Francisco Galvão nos dá alguns pormenores acerca desta 

sessão, que conta com a presença dos primeiros fundadores indicados: Machado 

de Assis, que foi eleito presidente, compareceu à reunião solicitada por Lúcio [de 

Mendonça], com seus colegas: Artur Azevedo, Araripe Júnior, Coelho Neto, 

Filinto de Almeida, Graça Aranha, Guimarães Passos, Inglez de Souza, Joaquim 

Nabuco, José do Patrocínio, José Veríssimo, Luiz Murat, Medeiros e 

Albuquerque, Olavo Bilac, Pedro Rabello, Rodrigo Octavio, Silva Ramos, 

Teixeira de Mello, Valentim Magalhães e Visconde de Taunay. Estes, com Lúcio 

de Mendonça, criaram o regimento interno, e convidaram, para a continuação dos 

trabalhos, Afonso Celso, Alberto de Oliveira, Alcindo Guanabara, Carlos de Laet, 

                                                 
29
Id Ibidem. 

30  ELEUTÉRIO,2005, p.76. 
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Garcia Redondo, Pereira da Silva, Ruy Barbosa, Sílvio Romero e Urbano 

Duarte.31 

A Edição Comemorativa dos 110 anos da ABL destaca que o único nome 

feminino que constava na lista de prováveis membros fundadores era mesmo o de 

Júlia Lopes de Almeida, e aponta como justificativa para sua exclusão que a 

criação da ABL foi fiel aos moldes de admissão adotados pela Academia 

Francesa, que aceitava apenas o ingresso de homens na agremiação. Esta 

comprovação aparece também no estudo de Alessandra El Far, segundo a qual 

Júlia Lopes de Almeida uma das poucas escritoras da época, foi retirada da 

relação final sob pretexto de que na Academia Francesa – modelo da nascente 

agremiação – não era consentida a entrada de mulheres.32  

   Ainda sobre a exclusão de sua participação em uma das cadeiras da 

ABL, há um texto de época muito interessante escrito por João do Rio intitulado 

“Um lar de artistas” em que o autor visita a casa de D. Júlia e faz uma entrevista 

com ela e seu marido. Ele um escritor de menor expressão, foi escolhido para 

ocupar uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. João do Rio escreve, 

ao abordar o assunto: 

 

-Há muita gente que considera D. Júlia o primeiro 
romancista brasileiro. Filinto tem um movimento de 
alegria. 
-Pois não é? Nunca disse isso a ninguém, mas há muito 
que o penso. Não era eu quem devia estar na Academia, 
era ela.33  

 
 

 

Esta afirmação, de acordo com Salomoni é contraditória, já que podemos 

comprovar a ausência de Júlia Lopes nos principais estudos sobre a história da 

literatura brasileira, como por exemplo, o do próprio José Veríssimo História da 

Literatura Brasileira (1916), ou na História Concisa da Literatura Brasileira (1994) de 

Alfredo Bosi. Elódia Xavier ressalta, em um artigo escrito para a reedição do livro A 

                                                 
31 GALVÃO, 1937, p.7, grifos do autor. 
32 Alessandra El FAR, A encenação da imortalidade. Botafogo, FGV Editora, 2000. Pp. 53-54. 
33 João do RIO. Op cit. p.30 
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Intrusa, o seguinte: 

 
 

“O sucesso de Júlia Lopes de Almeida, no contexto brasileiro 
do início do século, suscita uma série de reflexões por se tratar 
de um fenômeno inédito. ( ...) O sucesso  que alcançou na época 
repercutiu até mesmo em Paris,  onde foi alvo de uma 
homenagem da Société des Gens de Lettres,  conforme 
testemunho de Olavo Bilac.  Porém,  com  o passar do tempo,   
a obra de Júlia Lopes de Almeida reduziu-se  a esparsos 
registros em compêndios de historiografia e uma ou outra 
reedição  mais recente.”34 

 

É importante observar que mesmo hoje, apesar dos esforços de alguns 

acadêmicos, a historiografia literária continua a ignorar não só D. Júlia, mas 

também muitas outras escritoras tão importantes quanto ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34
 Idem Ibidem p.26 
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3. 
A narrativa de Júlia Lopes de Almeida 
 

 
3.1 

 Memórias de Marta: O primeiro romance 

 

O documento a ser utilizado como objeto de análise neste trabalho é o 

livro Memórias de Marta,35 primeiro romance da escritora, que relata a biografia 

ficcional de uma jovem chamada Marta de meados do século XIX. É um livro que 

revela características do universo realista naturalista, que assinalava, já neste 

momento, as preocupações da escritora com a educação escolar como o único 

meio de transformação individual e social. 

 Foram encontradas até hoje três edições desta obra, que foi publicada 

pela primeira vez na seção Folhetim na extinta Tribuna Liberal do Rio de Janeiro, 

entre 3 de dezembro de 1888 até 18 de janeiro de 1889, a segunda vez em 1899, 

em uma edição da Casa Durski de Sorocaba e a terceira publicada entre 1925 e 

1932 pela Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroy – Paris.  

A professora Rosane Saint-Denis Salomoni que fez o levantamento do 

acervo da escritora, observou que as três edições desta publicação diferem entre 

si, de forma consistentes entre elas, até mesmo, supressão de alguns parágrafos 

em sua última edição encontrada. Nos três exemplares, há diferentes inícios, além 

de alguns parágrafos finais omitidos nas duas últimas reedições, que operam na 

obra alterações de significado, dão-lhe novo sabor, mas que de forma alguma 

desmerecem o texto original.36 

Este escrito é classificado por alguns críticos como um romance, mas a 

própria autora o classifica apenas como uma narrativa. No terceiro capitulo deste 

                                                 
35
 Júlia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta. Pesquisa, organização, cronologia e introdução 

de Rosane Saint-Denis Salomoni. Florianópolis: Editora Mulheres, 2007 
36
Rosane Saint-Denis Salomoni, “Introdução” In: Memórias de Marta. Julía Lopes de Almeida. 

Florianópolis: Ed. Mulheres, 2007. PP.11-12. 
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trabalho discutirei mais profundamente esta questão. No momento, trataremos a 

natureza do texto como sendo a narrativa ficcional de uma jovem chamada Marta, 

que, aos 33 anos, resolve registrar suas memórias do tempo em que era criança, 

quando foi morar com a mãe viúva em um cortiço. Marta prossegue a narrativa de 

suas memórias até a idade adulta, buscando nos frangalhos da memória elementos 

para reconstituir os episódios que mediaram entre a morte do pai e a da mãe.37  

É possível perceber nesta narrativa a preocupação da autora com a 

condição feminina. D. Júlia opõe a vida fútil e sem graça das mulheres da classe 

burguesa, freqüentadoras assíduas dos salões, ao comedimento e às atividades do 

dia-a-dia das mulheres das classes mais humildes da sociedade, que precisavam 

trabalhar para conseguir o sustento de suas famílias.  

Um dos pontos interessantes que chamou a atenção é o fato de que essas 

memórias são narradas por uma mulher, a própria Marta, personagem e 

protagonista desta obra. Até o momento não encontrei um romance em que a voz 

narrativa seja feminina, por isso classifico este como um romance inaugural a este 

respeito. 

Memórias de Marta está dividido em treze capítulos e um Apêndice, este 

último só constava da obra quando publicado em folhetim, não havendo registro 

de sua inclusão em formato de livro. Na Introdução a professora Rosane Salomoni 

explica que justamente esses parágrafos finais nos trazem a razão da narradora em 

nos contar suas memórias, e por isso crê ter sido conveniente nessa edição incluir 

novamente estes parágrafos finais na obra.  

As memórias passam a ser narradas a partir do momento em que Marta e 

sua mãe são obrigadas a se mudar para um cortiço de São Cristóvão, após o 

falecimento de seu pai. Interessante observar que o livro O Cortiço de Aluísio 

Azevedo, publicado em 1890 é considerado o primeiro romance brasileiro que 

tem como cenário central um cortiço. “É interessante ressaltar que ao correr da 

leitura encontramos muitos pontos de contato entre as duas obras”, o que não é 

                                                 
37
Ibid. p. 15. 
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motivo de espanto já que os autores conviviam na mesma época de forma 

amigável, o que foi comprovado após análise da correspondência da artista.38  

No livro, a filha de Marta resolve contar suas memórias já em idade 

adulta que “deixa claro que o mundo de cada um é limitado pelo que abrangem os 

raios de sua capacidade visual ou pelo que lhe sugere a imaginação e que seu 

relato será expressão fugidia de certas passagens e de certos seres.”39 É através 

dos frangalhos de sua memória que a Marta adulta tenta reconstituir seus dias de 

menina, ou as impressões deixadas em sua memória daqueles dias.   

Para que as duas pudessem sobreviver neste novo ambiente, Marta 

mãe engoma do dia até a noite para sustentá-las, enquanto a filha tenta se 

acostumar a sua nova realidade, pois saíra de um lar feliz e saudável para viver 

em condições quase que insalubres do cortiço. Através da dedicação de sua 

mãe marta consegue sobreviver a este ambiente e, através de uma das 

freguesas de sua mãe, é impelida a ser matriculada em uma escola pública. É 

através deste gesto que a vida da pequena Marta é levada para outro rumo, é 

pelo estudo que esta vai ser salva. Aqui neste ponto a centralidade deste 

romance, uma vida que estava fadada ao fracasso, a menina que teria o mesmo 

destino da mãe de engomar noite e dia para se sustentar, foi direcionada para 

um destino mais confortável e promissor com a sua inserção em uma escola.  

A autora aborda uma questão muito importante na época, era um 

privilégio do mundo masculino a continuação dos estudos era “desalentadora 

situação da educação feminina no Brasil: às meninas, ao contrário do que 

ocorria com os seus pares masculinos, só se ministravam lições rudimentares 

– com ênfase no desestimulante aprendizado dos afazeres domésticos.”40  

Marta foi salva pelo estudo e pelo trabalho, é através dele que a 

personagem narradora encontra respeito e aceitação na sociedade, ao tornar-se 

professora. Seu destino seria o mesmo que o de sua mãe se não tivesse 

enveredado pelo caminho educacional. Por várias vezes, sua mãe a aconselhava a 
                                                 
38
Júlia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta. Pesquisa, organização, cronologia e introdução 

de Rosane Saint-Denis Salomoni. Florianópolis: Editora Mulheres, 2007.p.15 
 
39
 Id Ibid. p.17. 

40 Leonora DE LUCA. op cit. p.16. 
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interessar-se mais pelos afazeres domésticos, pois devia pensar em como se 

sustentaria caso morresse, mas Marta nunca quis aprender. Seu interesse se 

concentrava especificamente no mundo dos livros e no espaço da escola, ali ela 

encontrava o conforto e se sentia realmente segura.  

Através desta preocupação da personagem com o destino da filha, D. 

Júlia deixa entrever a transformação por que passava o universo feminino no que 

diz respeito ao mundo do trabalho, em algumas camadas da sociedade. Em muitas 

famílias mais pobres, mulheres começavam a sair de casa para buscar o seu 

sustento. A autora retrata através de Marta mãe, o único caminho que a vida lhe 

oferecera para ela e a filha sobreviverem, engomar noite e dia para que pudessem 

comer e viver após a morte de seu marido. Este era seu único caminho, já que mal 

sabia ler e escrever, a personagem se utilizou do único conhecimento que possuía, 

dos afazeres domésticos, para retirar seu sustento.  

 No caso da personagem/narradora Marta, por ter recebido uma educação 

formal e conseguido se formar como professora, pôde ter um destino menos 

sofrido e mais digno, sob a ótica da autora.  Mas não só por este caminho a 

personagem estaria inclusa na sociedade e com o futuro garantido, faltava-lhe 

algo: o casamento. Apesar de não querer contrair um casamento sem amor, a 

personagem descobre que este será seu melhor caminho e se conforma: 

 
“Assim, embora a autora desconstrua o esquema romântico do 
casamento por amor e reafirme, na nossa visão, um 
posicionamento pessoal de crença na capacidade da 
profissionalização das mulheres, estes sucumbem diante de 
certo conformismo em relação às regras de convivência da 
sociedade.”41 

 

São idéias contraditórias apresentadas pela autora, mas que condizem 

com tempo cronológico em que foi escrito o romance. Neste momento da escrita é 

como se a autora realizasse um tipo de conciliação na contradição. A própria 

autora apesar de ser uma grande escritora era mãe de família e dava extremo valor 

a essas duas qualidades. D. Júlia deixava claro que suas responsabilidades de 

esposa e mãe eram indissociáveis da sua prática de escritora, ela conseguia 

                                                 
41
 Id Ibid. p.19 
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administrar suas duas atividades de forma exemplar sem se descuidar nem de uma 

ou outra.  

Certa vez confessou a João do Rio42 que escrevia seus romances devagar, 

“hoje algumas linhas, amanhã outras (...) Há certa hora do dia em que as coisas 

ficam mais tranqüilas. É a  essa hora que escrevo, em geral depois do almoço. 

Digo as meninas: - Fiquem a brincar com os bonecos que eu vou brincar um 

pouco com os meus.” Apesar de ser interrompida a todo momento pelas crianças 

ou pela empregada, conseguia produzir seus textos e se aventurar pelo mundo da 

leitura. 

No romance, a jovem Marta resigna-se e casa-se com Miranda, um 

vizinho e ex-cliente de sua mãe. Apesar de ter conseguido uma cadeira como 

professora, cede aos apelos da mãe e resolve contrair matrimônio, para enfim ter 

seu lugar na sociedade. Até mesmo porque a carreira de docente não podia 

interferir na real vocação e papel feminino na sociedade, o de ser esposa e mãe. O 

casamento é o momento mais importante na vida de uma mulher desta época, 

somente desta forma seu futuro estaria realmente seguro. 

Após o casamento de Marta com Miranda sua mãe adoece gravemente, e 

oito dias depois falece, fato que marca, finalmente, esta mulher sofrida, que havia 

lutado por tantos anos por sua sobrevivência e de sua filha, podia descansar, já 

que o futuro de sua filha estava garantido. Marta mãe sabia que na sociedade do 

final do século XIX, somente o estudo e o trabalho não dariam à sua filha a 

segurança necessária para uma vida tranqüila.  

Com a morte da mãe, Marta fica desolada e só encontra sentido 

novamente em sua vida quando tem sua primeira filha, para a  qual passa a viver , 

assim como sua mãe um dia vivera para ela.  Na reedição produzida pela Editora 

Mulheres e coordenada por SALOMONI, há a inserção do Apêndice que fora 

retirado nas edições anteriores do romance. Nele a personagem/narradora explica  

porque, depois de tantos anos, havia resolvido escrever sobre a vida e de sua mãe: 

 

“Por ela e para ela escrevi estas páginas monótonas, mas 
profundamente sinceras. Nelas pus toda minha vida; nelas notei 

                                                 
42
 João do Rio. “Um lar de artistas”. In: O momento Literário. Curitiba: Criar edições, 2006. p.31-

32  
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todos os meus sentimentos bons ou maus; nelas lhes deixo um 
exemplo sublime, que não pude fazer ressaltar como devera, 
mas que é a melhor e a mais sagrada das lembranças – a 
bondade da avó.”43  

 

 

É através do exemplo da avó que a Marta acredita deixar o maior 

ensinamento de sua vida para sua filha Cecília, o da dedicação incondicional à 

família. Segundo sua lição, a mulher não deve medir nenhum esforço para garantir 

o melhor futuro para seus filhos, para garantir que sejam cidadãos e honestos. A 

mãe tem o papel primordial na educação dos filhos e consequentemente no futuro 

de toda a sociedade. 

E este era o momento em que a sociedade brasileira, no final do século 

XIX, passava por grandes mudanças, políticas e sociais. Este é um período sob o 

qual as idéias de progresso e civilização estão muito presentes, e por conta disto é 

possível observar a constituição de novas concepções a respeito da vida familiar e 

do universo feminino, de acordo com o momento que vivia. A cada dia, novos 

modelos eram criados, novas idéias que indicavam uma mudança no 

comportamento, principalmente calcada nas idéias cientificistas, que ocuparam 

lugar de grande destaque nas rodas intelectuais.  Em seu romance Memórias de 

Marta, a autora retrata algumas destas mudanças, principalmente com relação ao 

papel da mulher dentro do ambiente familiar e também na sociedade. A autora 

busca apresentar, através de sua obra esse ambiente de mudança sob a ótica 

feminina a situação “dos mundos do feminino de seu tempo.”44 Esta obra pode ser 

vista como a demonstração, ainda que pequena e localizada em algumas classes 

sociais, e, em particular, da mudança na crítica feminina sobre a sociedade 

patriarcalista brasileira deste final de século e que se desenrolaria por todo século 

XX. 

 

 

                                                 
43 Júlia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta.  p.166. 
44
 Ana Maria Bandeira de Mello MAGALDI. Mulher, oficio e missão: os mundos do feminino nos 

romances de Machado de Assis e Aluísio Azevedo. Dissertação de Mestrado. Niterói: 
Departamento de História – UFF, 1990. Pp.7-8 
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3.2 
A questão do prazer e do deleite na escrita de Júlia Lopes 
 

 

A forma que a autora encontrou para contribuir diretamente para o 

processo de formação desta sociedade foi através do discurso literário. Em suas 

obras o principal aspecto abordado é que só através da educação e do trabalho 

esse futuro cidadão brasileiro pode se tornar um cidadão real/ideal. O escrito 

literário aqui é utilizado para ensinar algo, principalmente às mulheres que, 

segundo a ótica da autora, são as formadoras do futuro cidadão.  

Segundo Aristóteles, uma narrativa bem construída pode nos ensinar 

algo, e também a poesia, mais do que a História dos historiadores por ser mais 

filosófica, dá melhores lições ao homem, pois o que ele chamou de “inteligência 

narrativa, e que está muito mais próxima da sabedoria pratica e do juízo moral 

do que a ciência e, mais geralmente, do uso teórico da razão.”45  

Júlia Lopes de Almeida se utiliza do prazer estético para “ter o uso ou o 

proveito de uma coisa,”46 o leitor ao ler seus escritos, pode vivenciar um outro eu, 

dentro de si mesmo e ao transpor de modo apaixonado essas novas convicções  

para sua vida, que acabará de alguma forma por absorver estas novas idéias. 

Segundo Jauss: 

 

 
A tradição aí iniciada da retórica realça a função comunicativa 
do efeito catártico: o prazer estético dos afetos provocados pelo 
discurso ou pela poesia é a tentativa de deixar-se persuadir pela 
transformação do pathos arrebatador da serenidade estética 
(...).47   

 
 

                                                 
45
 Paul Ricoeur. A Vida; Uma narrativa em busca de narrador. In: Escritos e conferências I – Em 

torno da Psicanálise. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2010.  
46
Hans Robert JAUSS. “O prazer estético e as experiências fundamentais da Poiesis, Aisthesis e 

Katharsis.” In: LIMA, Luis da Costa. (Coord.) A literatura e o leitor. Textos de estética e 
Recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p.63 

47 JAUSS, 1979 ,p.63 
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Prazer significa "ter o uso ou o proveito de alguma coisa". Esse termo é 

visto hoje como algo ultrapassado ou especializado. O "Prazer", até a época do 

classicismo alemão, possuía outro sentido. Em alemão, prazer significa, 

geralmente, "participação e apropriação" ou pode ser também, "alegrar-se com 

algo". Na poesia religiosa do século XVII, a palavra prazer podia significar 

"tomar parte em Deus".  

Segundo Jauss discorre em seu artigo, a poesia Klopstock conduzia ao 

"prazer mental", enquanto que, para Herder, a "existência é prazer" segundo uma 

visão do "prazer espiritual". No caso de Goethe, em seu escrito “Fausto”, o 

conceito de prazer insere os diferentes graus da experiência, da mesma forma que 

o anseio pelo conhecimento. São eles: o prazer pessoal, o prazer da ação, o prazer 

com consciência e o prazer da criação. (JAUSS, 1979,p.64) 

O destaque dado ao conceito de prazer estético no período do classicismo 

alemão se deu a partir da diferença entre prazer e conhecimento, ou atitude teórica 

e atitude estética. Essa distinção se deu a partir de uma necessidade de justificar o 

prazer estético para a religião e a para a filosofia, mas também sob uma forma 

moralista e uma argumentação retórica. 

Jauss, quando propõe a retrospectiva do desenvolvimento filosófico do 

conceito do prazer estético, assinala três características:  O debate do significado 

do prazer é uma questão essencial na visão do filósofo Aristóteles, apresentada em 

sua Poética. Ele apresenta que o prazer estético tem seu inicio basicamente no 

prazer da imitação: este é considerado o prazer sensível, ou seja, este é o prazer 

através do reconhecimento daquilo que é imitado. E o prazer intelectual, ou seja, o 

prazer relacionado à técnica da imitação.   

A experiência estética não acaba nem mesmo na cognição (aisthesis) ou 

mesmo na constatação perceptiva (anamnesis). Aquele que assiste pode ser 

afetado pela ação, e isso permite que o espectador possa dar vazão às próprias 

paixões despertadas e, assim este pode experimentar a katharsis. De acordo com 

Aristóteles, a mímesis tem um sentido positivo, pois há uma espécie de prazer 

quando o homem cria algo, como no caso da arte que realiza a mímesis do mundo 

e do espírito humano.   
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O homem aprende através da imitação, por isso a literatura é um meio tão 

importante, através dela o leitor pode experimentar vários “eus” em si mesmo e 

apreender através de cada experiência vivida ali. Ciente de que o leitor aprende e 

interioriza aquilo que leu através da mimesis, Júlia Lopes de Almeida, faz de sua 

produção literária quase como um palanque eleitoral para propagar suas idéias em 

favor da educação formal direcionada as mulheres. A escritora apropria-se do 

prazer estético, para descrever o espírito humano e o seu cotidiano, para transmitir 

ao seu leitor possíveis histórias de vida. Cada história imaginada, e revivida a 

cada vez que é lida por alguém libera de forma adequada emoções que não devem 

ser reprimidas. A poesia, por assim dizer “proclama seus ensinamentos, não 

contagia, mas sim inocula.”48  

 No conhecimento e na arte, o homem encontra maneiras de representar, 

várias formas de apropriar-se do mundo. Aristóteles, através de seu pensamento 

discorre sobre a ponte que há entre o conhecer e o fazer, que é a imitação. Essa 

visão do filósofo diverge completamente do que afirmou Platão, quando afirma 

que a cópia é algo inútil para o homem, pois este se tornaria a “sombra da 

sombra”. Esta idéia platônica de que a imitação não traz nenhum aprendizado ao 

homem está relacionada com a noção de algo que só existe em toda a sua essência 

e é possível no mundo das idéias em oposição ao mundo das sombras, que só nos 

revela ilusões.  

De acordo com o pensamento clássico, as paixões significavam 

inquietações da alma e a catarse expurgaria, ao menos, duas paixões: o medo e a 

piedade. Na tragédia grega, ao evocar essas duas paixões no público, esta seria 

uma maneira de fazê-los lidar com tais paixões quando vividas através da catarse. 

Segundo os antigos sentir medo ou piedade acarretaria em danos à alma humana, 

mas não quando estas paixões fossem liberadas através da catarse.  

Aristóteles afirmou que a catarse é um processo de purificação, para lidar 

com suas paixões de forma adequada. Esta idéia diverge da visão platônica que 

via neste movimento um tipo de sublimação, em que a tragédia atende certa 

necessidade do homem em liberar emoções impetuosas que deveriam ser 

controladas e reprimidas.  

                                                 
48 JAUSS, op cit. p.65. 
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O elogio escrito pelo sofista Górgias para justificar Helena, demonstra  o 

quanto aprecia a linguagem, principalmente a fala que "é capaz de afugentar o 

temor e de banir o sofrimento, de provocar alegria e suscitar a compaixão" 

(JAUSS, 1979, p.67). Este ressalta que o prazer estético provocado pelo discurso 

ou pela poesia se apropria do pensamento aristotélico em relação as 

categoria terror (phobos) e  paixão (eleos), assinalando como a catarse tem um 

efeito purificador destes sentimentos. Mas, Górgias estava mais interessado na 

"preparação" do ouvinte de um discurso e na “transposição de seu esforço” para 

desenvolver uma nova convicção que segundo ele formaria sua alma segundo seu 

próprio desejo.  

 

A tradição aí iniciada da retórica realça a função comunicativa 
do efeito catártico: o prazer estético dos afetos provocados pelo 
discurso ou pela poesia é a tentativa de deixar-se persuadir pela 
transformação do pathos arrebatador na serenidade ética.49. 
 
 

A obra de Júlia Lopes se utiliza de mecanismos retóricos para provocar 

efeitos catárticos em seu leitor, para que a partir de sua recepção este possa ser 

transformado por suas idéias. Através da arte do discurso, ela seduz a sua leitora e 

faz com que ela creia no inacreditável e passe a conhecer o desconhecido. 

Influencia a alma do leitor com seu projeto que não está restrito apenas a idéias 

educacionais, mas sim algo mais profundo que se relaciona com a formação da 

sociedade, de uma sociedade ideal composta por um homem real. Sua escrita era 

como uma arma, utilizada com um instrumento para alcançar os diversos tipos de 

leitores, assim como diferentes camadas da sociedade. 

Para tanto a autora deslocou-se dentre os mais diversificados gêneros 

literários, desde contos infantis, a crônicas para periódicos, romances, peças de 

teatro, manuais, contos e participou ativamente de congressos e seminários sobre 

educação no inicio do século XX. O ideário da literatura pode ser traduzido aqui 

pelas seguintes palavras:  

 

 o futuro cidadão estreitaria seus vínculos a partir de critérios 
filosóficos, técnicos e científicos normativos; estrutura de 

                                                 
49 JAUSS, op cit, p.67. 
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pensamento que nos instiga, mas nos chama atenção de como a 
preocupação ideológica com aquilo que era público se 
emaranhava com os interesses de ordem privada tal a 
preocupação com a sobrevivência que alguns intelectuais 
tinham.50 

 

A poesia permite que o sujeito, enquanto exerce sua liberdade  diante do 

objeto irreal, possa deleitar-se tanto com o próprio objeto, toda vez que retorna a 

ele, “quanto o seu próprio eu, que, nesta atividade, se sente liberado de sua 

existência cotidiana.” Ou seja, o prazer estético está intrinsecamente ligado a 

dialética do prazer de si no prazer do outro.51 

Desta forma, pode-se afirmar que o prazer estético é realizado no 

movimento entre a “contemplação desinteressada e a participação 

experimentadora”. É viver a experiência de outro em si mesmo, sem se arriscar ou 

comprometer. 

Jauss apresenta em sua reflexão três categorias para ele fundamentais da 

fruição estética: “Poiesis, Aisthesis e Katharsis", que podem ser traduzidas como 

os três movimentos da mimeis. A Mimesis um seria a “construção do mundo 

como sua própria obra (Poiesis)”, a mimeis dois seria o movimento de recepção 

do sujeito, que tem ali a possibilidade de “renovar sua recepção”, tanto “na 

realidade externa, quando da interna (aisthesis)”, e por último a mímesis três, que 

diz respeito à experiência subjetiva (katharsis), que se transforma em inter 

subjetiva, segundo Jauss, “pela anuência ao juízo exigido pela obra, ou pela 

identificação com normas de ação predeterminadas e a serem explicitadas.”52 

O cruzamento da teoria da recepção com a questão do prazer estabelece a 

atual visão fenomenologica do afeto como agente das possibilidades descobertas a 

partir do enlace com o outro pela dinâmica da recepção. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Jussara AMED. Escrita e experiência na obra de Julia Lopes de Almeida (1862-1934). p.28 
51 JAUSS. op cit, p.76. 
52 JAUSS. op cit. p.81. 
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3.2 

A mulher em primeira pessoa 

 

Em 1992, Heloísa Buarque de Hollanda53 aponta como a imprensa 

dirigida e editada por mulheres, proliferou desde meados do século XIX ao 

primeiro decênio do século XX, como “um espaço decisivo para o 

desenvolvimento da expressão feminina” 54. Uma década depois, essa constatação 

é assinalada por críticas como Nádia Gotlib, em “A literatura feita por mulheres 

no Brasil”, de 2002 e Zahidé Muzart, em “Feminismo e literatura ou quando a 

mulher começou a falar”, de 2003. 

Entre tantos periódicos referidos por esses estudos, se destacam o Jornal 

das Senhoras, criado em 1852, por Joana Paula Manso de Noronha; O Belo Sexo, 

de 1862; Jornal das Famílias, de 1863 e A família (1889-1898), de Josefina 

Álvares de Azevedo. Não se pode negar que o legado daquelas que iniciaram a 

escrita feminina nestes veículos frutificou e abriu caminho para outras.  

Em compensação aos mirrados números citados anteriormente, mas que 

se modifica com o tempo a partir de crescentes pesquisas com o objetivo de 

resgatar obras de autoria feminina, contribuiu para que hoje se tenha uma 

numerosa bibliografia e que não para de crescer, das nossas escritoras brasileiras.   

 

A título de exemplo, tornaram-se visíveis as 105 escritoras 
analisadas entre o 1° e o 2° volumes, das Escritoras brasileiras 
do século XIX, publicados pela Editora Mulheres, sob a 
organização de Zahidé Muzart, os 3330 verbetes do Dicionário 
de mulheres (1999), bibliografadas por Hilda Flores, as 1401 
escritoras bio-bibliografadas em Dicionário crítico de 
escritoras brasileiras (2002) por Nelly Novaes Coelho8 e a 
centena de escritoras incluídas no Dicionário Mulheres do 
Brasil (2000), organizado por Schuma Schumaher e Érico Vital 
Brazil. Tudo isso, sem perder de vista, especialmente porque se 
constitui no foco destes comentários, as 629 ensaístas incluídas 

                                                 
53 Heloísa Buarque de HOLLANDA. Impressões de Viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 

1960/70.  p. 18-20. 
54 Idbem. Op cit. p.18. 
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em Ensaístas brasileiras (1993), de Heloísa Buarque de 
Hollanda e Lúcia Nascimento Araújo. 55 
 
 

Infelizmente o valor que se dá aos escritos femininos ainda está circunscrito aos 

parâmetros tradicionais, que dão conta de particularidades da escrita feminina. 

São características que desaparecem ou são obscurecidas, ou seja, se o texto não 

apresentar características que se moldem a tais parâmetros, pois este não se 

moldara a eles, não proporcionará o valor literário esperado. Talvez por isso os 

escritos de D. Júlia tenham sido relegados pela historiografia contemporânea 

como uma literatura menor, que não vale ser lembrada ou analisada, pois não 

apresenta as características complexas exigidas pelos críticos literários.  

Hoje a crítica feminina tende a fazer um esforço para trazer à tona a 

produção destas esquecidas e colocá-las no lugar devido. Evidenciar uma 

literatura, não só que é escrita por mulheres, mas que utiliza a mulher como o 

centro de seus escritos é extremamente importante, neste ambiente dominado por 

escritores homens.  

A leitura de qualquer escrito romanesco de Júlia Lopes de Almeida 

apresenta a mulher como o centro de sua narrativa, A escritora transformou a 

mulher em protagonista de seus livros, contos e crônicas, e de forma intencional a 

fez de mensageira de suas idéias, veiculando um discurso que mostra o quanto é 

capaz, oprimida, ou, por vezes, fútil. Sua opinião juntava-se a voz corrente de 

outros autores da época, como assinala Dominguez56 em relação à presença desta 

temática nos escritos do início do século XX: 

 

 
 É relevante que, para o escritor que se tornou popular no Pré-
modernismo, independentemente de sexo, a mulher seja uma 
das metas entre as preocupações mais amplas de civilizar a 
Capital do país. Impossível, bem entendido, deixar de 
“aprimorar” as damas de uma sociedade culta e correta. Educar, 
portanto, alertar para a sua desmedida responsabilidade no seio 
da família e dignificá-la aos olhos dos homens consistiam em 
uma forma de dever ao qual o intelectual consciente não se 

                                                 
55 STEVENS, 2011, p.9 
56 DOMINGUEZ, Andréia Angel de Moraes. Temas da Ficção Pré-Modernista: remexendo 

gavetas. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. (Tese mimeografada), p.174 
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furtaria. Nos caminhos da ficção, todos os atalhos levavam a 
esse veredicto. 57 

 
 

O que diferencia Júlia Lopes dos demais escritores de sua época é o fato 

de desde seus primeiros escritos romanescos terem a mulher como centro de sua 

escrita. Sua obra correspondia ao decoro e filosofia positivista, mas a literata se 

utilizava da sátira e da ironia. Aluísio Azevedo,58 em carta enviada à escritora, 

diz: 

 

 

Meu ilustre confrade, Sra. D. Júlia Lopes de Almeida. Trago-
me os meus modestos aplausos pelo seu adorável romance - A 
Intrusa - que acabo de ler de uma assentada e do qual fui 
gostando cada vez mais à proporção que o devorava, chegando 
à última página com um acúmulo de entusiasmo perfeitamente 
comparável ao famoso resultado da multiplicação do grão de 
arroz pelos quadrados sucessivos do jogo do xadrez, como reza 
a velha anedota chinesa. O livro é, com efeito, de acumulativo 
interesse, é empolgante e forte, simples, original e verdadeiro, e 
nele a ironia e a sátira nunca vêm cruas ou sanguinosas, mas 
sempre refogadas com adorável tolerância e jovialmente 
polvilhadas de riso fresco e sadio. Gostei tanto dessa obra, que 
me não pude forrar ao desejo de a aproveitar como elemento de 
aproximação entre este país e os nosso, cujos escritores ainda 
tão pouco se conhecem de parte a parte, e de tratar de que ela 
fosse traduzida para o castelhano e publicada aqui pelo 
excelente jornal La Nación, onde tal idéia despertou logo a mais 
viva simpatia. (...) 

Antecipando meus agradecimentos, é com muita amizade e 
apreço que me subscrevo - Criado af.0 e grato - Aluízio 
Azevedo.59  

 

A importância da mulher na obra de Júlia Lopes é apontada por Nadilza 

Moreira60 quando esta escreve que nos escritos da autora: 

                                                 
57 Id Ibid. p.174. 
58Aluísio AZEVEDO,. Epistolário, 1907. Disponível < http://www.biblio.com.br. Acesso em abril 

de 2012. 
59 Aluísio AZEVEDO, op cit. 
60
MOREIRA, Nadilza M. de Barros. A condição feminina em Júlia Lopes de Almeida e Kate 

Chopin. João Pessoa: Universitária, 2003. 
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O macro-cosmo temático foi a mulher em várias versões, se é 
que é possível colocar assim uma produção tão variada e, ao 
mesmo tempo, tão consistente, quando analisamos a tessitura 
dos enredos, das reflexões, das intrigas, dos amores, das 
comunidades de mulheres, das infidelidades, da maternidade 
[...]. 

 
 

Ao falar em várias versões, Moreira demonstra que na obra da autora: há 

mulheres de todas as classes sociais, de ocupações variadas, de idades diversas e 

estados civis. Ser um membro da classe burguesa da sociedade fluminense não 

impediu D. Júlia de escrever sobre a periferia, as pessoas mais simples, dos pobres 

e os sofredores da cidade. Declara a importância que dá às mulheres, e já o faz 

desde o título que emprega em seus livros: A Silveirinha, A Intrusa, Memórias de 

Marta, A Viúva Simões.  

Segundo Carlos Reis e Ana C. Lopes61, a relação do título com a 

narrativa estabelece-se muitas vezes em função da possibilidade que ele possui de 

realçar, pela denominação atribuída ao relato, certa categoria narrativa, o que 

Júlia Lopes faz com as personagens femininas que protagonizam suas histórias. E 

de acordo com Salomoni: 

 

O texto condensado que representam títulos como A Intrusa ou 
A Viúva Simões, lança o leitor na expectativa de desenhar 
mentalmente os perfis femininos, que a trama ficcional ajudará 
a compor. Sendo a mulher e sua condição o tema maior da 
obra da ficcionista, essa irá desenvolver uma campanha pelo 
progresso dessas, incentivando-as ao trabalho e à instrução. 
Esses dois últimos itens acabarão por ser constituir, também, 
em temas da sua escrita, agregando ao caráter ficcional uma 
função doutrinária.62  
 

 

É o elogio ao trabalho como fonte de renda, como oportunidade de 

valorização da mulher, como recurso para a transformação do meio em que vive 

que fará com que suas personagens femininas reajam diante das “mutabilidades da 

vida”, reconstruam suas vidas, obtenham seu sustento. Em sua obra O Correio da 
                                                 
61
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina. Dicionário de teoria da narrativa. São Paulo: Ática, 1988. 

p. 98-99 
62 Rosane Saint-Denis SALOMONI. Sob o olhar do narrador. p.49. 
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Roça, a escritora escreve que para todas as agonias e desfalecimentos morais há 

um único remédio-o trabalho. 63  

Desta forma, Júlia Lopes cria sua galeria feminina, e confere a cada uma 

delas, o que podemos classificar como uma missão social que defina sua 

importância na sociedade. E embora pareça concordar com a determinação da 

sociedade em relação ao comportamento que deve ter a mulher em que expressões 

da ordem de com o seu instinto de mulher 64; destino de mulher 65, revigoram essa 

posição, a literata apresenta, através das falas das personagens, que há um embate 

diminuto entre essas e o elemento masculino, ao contrapor expressões do tipo 

autoridade de homem 66; no seu orgulho de homem 67. Essas, embora possam ser 

identificadas como lugar-comum da época, confessam a disputa e parecem ter 

sido ali colocadas como forma de seduzir o leitor e estimular sua crítica. 

Esta se mostra como ser uma temática inovadora para a época, visto que 

a escritora coloca a mulher como narradora de sua história, além de registrar os 

discursos correntes, busca apresentar saídas honrosas para a delicada situação da 

mulher do final do século, cuja representação, no imaginário popular, balançava 

entre a tradicional dicotomia anjo/demônio, tendo sua conduta regulada pelos 

preceitos positivistas. Isso permite que possamos afirmar que Júlia Lopes 

desempenhou muito bem seu papel dentro do circulo literário e jornalístico de seu 

tempo em que, como ressalta A. Bosi68, o período realista conheceu amplamente 

o uso da palavra como forma de ação política.  

Segundo estudo de Bersani69, o romance classificado como um escrito 

que pertence ao período literário do Realismo (que, no caso brasileiro, abarca 

características naturalistas, impressionistas e, até mesmo, algumas pré-

modernistas) que apresenta uma idéia de fragmentação social que se alimenta da 

desordem social para desenvolver um sentido estético, isso reafirma o pacto do 

artista em "preservar a ilusão de realidade" quando da produção de sua obra e 

                                                 
63 Júlia Lopes de ALMEIDA, op cit, p.48 
64 Idbem. Cruel Amor. p. 142. 
65 Idbem. A Intrusa, p. 178. 
66 Idbem. A Falência, p. 339 
67 Idbem. Op cit. p. 254 
68 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1997. p.255 
69
BERSANI, B. “O realismo e o medo do desejo.” In: Literatura e realidade. Lisboa: Dom 

Quixote, 1984 
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fundamenta este trabalho com um corpus escrito por uma mulher, justamente 

neste período. 

 Também nos romances de Júlia Lopes vamos encontrar a fragmentação 

social e, o mais importante, vista através da ótica feminina. Segundo Antônio 

Cândido70, Toda obra é pessoal, única e insubstituível, na medida em que brota 

de uma confidência, um esforço de pensamento, um assomo de intuição, 

tornando-se uma expressão. 

O romance torna-se ponto de encontro de várias posturas, atitudes, 

alcançadas por indivíduos encaixados em uma estrutura social mimetizada no 

interior deste. Como uma narrativa literária extrai seu interesse e sua dinâmica 

do fato de colocar em cena personagens em situações de conflito que demandam 

posicionamento e soluções 71, desta forma cada personagem irá se comportar 

segundo prática social usuais do grupo em que está inserido. 

 No caso de uma sociedade absolutamente homogênea não existir, as 

diferenças e variações que esta apresenta farão surgir ideologias diferentes, 

existirá o preponderância de uma delas. Os defensores da ideologia anunciam que 

os interesses da classe dominante não são exclusividades apenas desta, mas de 

toda a sociedade 72 que faz com que os mais passivos a aceitem como uma 

verdade unânime.  

Embora o narrador abdique, algumas vezes, de sua autoridade 

ordenadora, é ele a figura central do texto, pois que dele depende a existência do 

romance. A intenção do autor, ao comunicar esta realidade, surgirá do destaque 

dado ao tema e da forma escolhida para transmiti-lo. De acordo com Pedro Lyra 
73, não há obra literária que não porte a cosmovisão particular de seu autor (...) a 

sua ideologia – a sua maneira própria de encarar o mundo em que vive (...). É 

assim, que o sentido da obra será verificado e dominado, mesmo que o autor tente 

se eximir do texto, sua escolha, realizada em uma sociedade dividida em camadas 

sociais, não deixará de privilegiar a uma das classes abarcadas no conflito, ou a 

um dos gêneros. 

                                                 
70
CÂNDIDO, Antônio. Literatura e sociedade, 2000, p. 139. 

71 Ribeiro: 1989. 
72 Jobim: 1992. p.162. 
73 Id Ibid. p.162. 
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 Nessa declaração observa-se não só a manifestação singularizada de um 

artista, mas do gênero a que ele pertence, da classe que representa, e 

especialmente quais são os que trazidos consigo. Justamente é este olhar que 

permite que se argumente acerca da particularidade da escrita de Júlia Lopes, 

como escrita da mulher. Quando é apontado não o conteúdo analisado em seus 

romances, mas o modo, como determinador de uma maneira específica de narrar, 

não masculina, considerada como universal, nos referíamos ao que já se 

observava na leitura de seus textos, para o qual pode-se usar como referência a 

fala de  Isabel Allegro Magalhães74 quando argumenta: [...] os temas, em si 

mesmo considerados, não denunciam em geral autoria feminina, e que é a 

perspectiva por que são olhados o que freqüentemente desvela uma diferença nas 

matérias narradas. Ela defende essa diferença ao afirmar que há nos escritos 

femininos o registro de formas de estar no mundo, um tanto quanto díspares das 

formas narrativas masculinas. 

De acordo com a afirmação de Santos75, o discurso feminino existe 

justamente pela oposição que faz ao discurso masculino, esta escrita apresenta-se 

adjetivado por uma particularidade de gênero, sendo o discurso da mulher e não 

de mulher, com todos os envolvimentos ideológicas que o sustentam. 

 

Não se trata de identificar marcas que seriam 
especificamente femininas, isto seria ingenuidade, mas de 
arrolar características que possam ser reconhecidas como 
predominantes na escrita feminina, ressaltando-se entre 
elas uma especial ligação à terra, à natureza e seus ritmos, 
e dando à casa a centralidade dos espaços.76 
 
 

A relação entre corpo e mulher também se figurará como base para as 

narrativas femininas, sem mencionar o predomínio que há da percepção, não só 

visual, mas ampliada ao olfato, ao tato, ao ouvido, ao gosto. Outra característica 

que singulariza a escrita feminina é a escolha da figura da mulher, como narradora 

ou personagem muitas vezes, como uma auto-referencialidade que revela uma 

                                                 
74
 MAGALHÃES, I. Op. Cit., p. 54. 

75
SANTOS, Op. Cit., p.52. 

76
MAGALHÃES, I. Op. cit., p. 23-42. 
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redução da distância entre realidade e ficção. Segundo Salomoni menciona em sua 

dissertação: 

 
 
 Para Birute Ciplijauskaité77, o viés autobiográfico revela uma 
distinção da escrita feita pelas mulheres onde "se insinua la 
Idea de que las figuras femeninas criadas por estas mujeres se 
apoyan no solo en elementos autobiográficos y transmiten las 
anõranzas de las autoras, sino que reflejan la situación general 
de La mujer en el país en el que – o sobre el que - se escribe". 
Numa outra visada, essa notação biográfica (ou auto-
referencialidade) presente no texto, que identifico em muitas 
das obras romanescas de Júlia Lopes, relacionada com 
pessoas, com paisagens ou acontecimentos vividos pela 
escritora. 78 
 
 

Lá está a vivência em Campinas, a estadia em Paris, a casa em Santa 

Teresa, o fato do ferimento no Dr. Jordão (na narrativa A Silveirinha) em que há 

correspondência entre o fato romanesco e o acontecido com o Dr. Valentim, 

citado por ele em sua autobiografia. Ao ser esteticamente trabalhado, a referência 

perde seu peso de documento para transformar-se em objeto estético. Há a 

possibilidade de verificar na escrita de Júlia Lopes, como na de suas 

companheiras, avanços e recuos em relação a temas e visões de mundo que, se 

comuns aos demais autores homens do período, se individualizam em relação a 

certas predominâncias da escrita feita por mulheres como a presença detalhada de 

aspectos do universo doméstico: 

 

 
A mesa, posta com elegância, despertava o apetite. As garrafas 
de cristal, com vinho, o abacaxi cortado em espiral, expondo a 
sua carne dourada e sumarenta; a fruteira de madeira escura, 
das Caldas de Minas, com pêssegos e uvas aninhadas em 
musgo novo, ainda cheiroso e húmido, o requeijão feito em 
casa, a farinheira de côco com relevos trabalhados na Bahia, a 
manteiga fresca, fabricada igualmente no Mangueiral, e os 
cangirões de barro cheios de leite natoso, davam àquela mesa 
de campo um aspecto risonho e convidativo [...].79 
 
 

                                                 
77
CIPLIJAUSKAITÉ, Op. Cit, p.52. 

78 Rosane SALOMONI. Op cit. p.53. 
79Júlia ALMEIDA. L. A família Medeiros. Rio de Janeiro: Empreza Nacional de Publicidade, 

1919. 
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Também se nota a ênfase na relação mãe-filha e vice-versa. Em 

Memórias de Marta, a felicidade que a mãe demonstrara por ocasião do 

casamento da filha, comove esta última no momento em que rememora a ocasião: 

 
 

Minha mãe tinha uma expressão de ventura, por tal forma 
manifestada no seu rosto magro e pálido, que me comovia. 
Quando passava privações, até fome, trabalhando sempre para 
sustentar-me, concentrava a tristeza no seu coração; na 
alegria, porém, abria-os aos olhos de toda a gente! 80 

 
 
 
 
 
 
 

Ou, no mesmo romance, a felicidade da filha, Marta, por poder trabalhar 

e recompensar a mãe pelos sacrifícios empreendidos no sustento das duas: 

 

 
Alegrava-me por poder assumir a responsabilidade de tudo [...] 
Que jubiloso instante, esse em que eu, trêmula de emoção, lhe 
disse poder contribuir para a nossa subsistência 81 

 
 

Pode-se agregar as estes dois fatores, a utilização de uma retórica 

carregada de diminutivos que particularizam a voz que assim se expressa e dão-

lhe um tom afetivo, diferenciada do tom da escrita masculina é diferente desta 

apresentada. Ao mesmo tempo em que, carregam afetividade, eles podem ser 

denunciadores de uma ironia fina em que se detectam sentimentos da ordem da 

inveja, do ciúme, da raiva, do desdém. 

Nos textos da autora, seja no formato em que for, percebe-se a luta por 

mudanças na situação da mulher na sociedade. Os direitos da mulher, 

principalmente relativos à instrução, são tematizados, como acontece na revista A 

mensageira82, em seu primeiro número: 

 

 

Não é sem algum espanto que eu escrevo este artigo, para um 

                                                 
80 Idbem. Op cit. p. 157. 
81 Idbem. Op cit. p. 71. 
82 Júlia Lopes de ALMEIDA,. A Mensageira. São Paulo: Imesp/Daesp, 1987. v. 1. p. 3. 
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jornal novo, e, de mulheres! (...) 
A mulher brasileira conhece que pode querer mais, do que até 
aqui tem querido; que pode fazer mais, do que até aqui tem 
feito. 
Precisamos compreender antes de tudo e afirmar aos outros, 
atados por preconceitos e que julgam toda a liberdade de ação 
prejudicial à mulher na família, principalmente dela, que 
necessitamos de desenvolvimento intelectual e do apoio seguro 
de uma educação bem feita. 
Os povos mais fortes, mais práticos, mais ativos, e mais felizes 
são aqueles onde a mulher não figura como mero objeto de 
ornamento; em que são guiadas para as vicissitudes da vida com 
uma profissão que as ampare num dia de luta, e uma boa dose 
de noções e conhecimentos sólidos que lhe aperfeiçoem as 
qualidades morais. 
Uma mãe instruída, disciplinada, bem conhecedora dos seus 
deveres, marcará, funda, indestrutivelmente, no espírito do seu 
filho, o sentimento da ordem, do estudo e do trabalho, de que 
tanto carecemos.83 

 

 

Do todo, até aqui discutido e do detalhe acima transcrito, se pode 

depreender que a literatura praticada pelos do sexo masculino ditou os padrões, as 

temáticas, a linguagem, a visão de mundo, até bem pouco tempo. Por isso, colocar 

em pauta características da escrita de Almeida, sua visão de mundo, suas 

temáticas, só vem a contribuir para um maior conhecimento de sua vida e de sua 

obra e acrescenta à diversidade da cultura brasileira. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Ibdem. Op cit. p.3. 
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4. 

Discurso educacional no romance 

4.1 

As diferenças entre autobiografia e biografia 
 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas considerações sobre  

biografia e autobiografia, pois o livro utilizado como objeto de análise deste 

trabalho é classificado por grande parte da bibliografia consultada como uma 

biografia ficcional. Esta classificação me deixou bastante incomodada, já que o 

romance é escrito em primeira pessoa, mas também não poderia ser considerado 

como uma autobiografia, já que a narradora das memórias não existe, é apenas 

uma personagem criada por D. Júlia. 

A própria autora se mostrava incomodada quando seu escrito era rotulado 

como um romance,84pois o considerava uma narrativa. O livro trata da narrativa 

das memórias de uma mulher chamada Marta, que começam quando ela e sua 

mãe, viúva recentemente, se mudam para um cortiço sujo, escuro e insalubre. E é 

neste ambiente que a pequena Marta tem que lutar junto com sua mãe contra a 

pobreza e exclusão social.  

 

Lembro-me que vivíamos nós duas sós; minha mãe engomando 
para fora, desde manhã até à noite, sem resignação, arrancando 
suspiros do peito magro, mostrando continuamente as 
queimaduras das mãos e a aspereza da pele dos braços, 
estragada pelo sabão. Custou-lhe afazer-se aos maus tratos da 
miséria. Mas que resignação, depois!85 
 
 

A narrativa não pode ser considerada como uma autobiografia, a sua 

realidade só é possível na irrealidade do texto. A autora já no primeiro parágrafo 

do primeiro capítulo dá uma pista sobre essa questão. O autor escreve sobre suas 

próprias experiências, sobre aquilo que viu no mundo, utiliza-se de sua própria 

realidade para irrealizá-la na escrita.  Podem-se estabelecer relações entre 

Memórias de Marta e a experiência vivida por D. Júlia que nunca viveu em um 

cortiço, ou teve que lutar contra a pobreza, mas em um caderno de anotações 
                                                 
84
Rosane Saint-Denis Salomoni, “Introdução” In: Memórias de Marta. Julía Lopes de Almeida. 

Florianópolis: Ed. Mulheres, 2007. PP.11-12. 
85  Julia Lopes de ALMEIDA. Op cit. p.45. 
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encontrado por Salomoni, em uma nota manuscrita afirma essa relação. Ali a 

autora diz que o nome da personagem tem relação com uma adjunta que 

trabalhava no colégio de Humanidades em que estudou. É uma recordação do 

espaço real, irrealizado no espaço ficcional: 

 

A adjunta Marta não será por ventura a mesma pobre D. Marta 
que ajudou minha irmã Adelina a ensinar-me as primeiras 
letras? Creio bem que sim. As cenas brutas do livro, o pequeno 
alcoólico, foram pressentidas através do muro que dividia o 
meu colégio de um movimentado cortiço de São Cristóvão. 
Aquele ambiente inspirou à minha sensibilidade de menina 
muita melancolia (...) 86 
 
 

Os gêneros autobiografia e biografia, grosso modo, por vezes se 

misturam, porque ambas são narrativas que assinala uma existência. Geralmente87,  

 

(...) quando há um narrador autodiegético, a tendência é vermos 
o texto como autobiografia. Em muitos casos, no entanto, o 
emprego da primeira pessoa gramatical, para marcar o universo 
diegético, pode ser um mero recurso estilístico, com vistas a 
mascarar a biografia em autobiografia. É necessário, por isso, 
que analisemos mais detalhadamente estes dois tipos de escrita. 
 
 

Segundo definição apresentada por Taufer em seu trabalho, um narrador 

autodiegético é quando o narrador-personagem é o protagonista da história. No 

caso de Memórias de Marta a personagem-narradora é a protagonista de sua 

própria história, é aquela que transmite a experiência vivida em um determinado 

período de sua vida, mas esta só existe naquele espaço ficcional quando vivido e 

revivido pelo leitor. 

 É necessário situar os gêneros biografia e autobiografia para que se 

evitem alguns equívocos. De acordo com o pensamento de Philippe Lejeune88 

acerca do tema, um dos fundamentais fatores para diferenciá-los são as possíveis 

relações que há entre o narrador e a personagem principal.  

                                                 
86 Ibdem. Op cit. p.14 
87 Adauto Locatelli TAUFER. Do factual ao ficcional: memória, história, ficção e autobiografia 

nas “Memórias de um sobrevivente”, de Luiz Alberto Mendes. Porto Alegre: UFRS, 
2007. Dissertação de Mestrado em Literatura Brasileira. PP.60-61. 

88
Philippe LEJUNE. O Pacto autobiográfico. De Rosseau a internet. Minas Gerais: UFMG, 2008. 
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Na medida em que respeitam três condições fundamentais, as 
duas modalidades de escrita se aproximam, são elas: 1) história 
de uma personalidade; 2) narrativa retrospectiva; 3) e escrita em 
prosa. No entanto, elas distanciam-se no que diz respeito à 
posição ocupada pelo narrador, ou seja, a não-identidade entre 
aquele que narra e o protagonista. 
 
 

Parece-nos que Júlia Lopes de Almeida segue à risca as condições 

enunciadas por Lejeune para que o reconhecimento de sua biografia ficcional se 

processe: o uso de termos como “Memórias” ou “Recordações” no título; a 

presença de elementos introdutórios ou de preâmbulos no texto ou em torno dele 

dando conta do pacto de verdade com o leitor. 

A obra a ser analisada neste trabalho é segundo a definição de Philippe 

Lejune uma biografia ficcional, já que não há ligação entre autora e a voz 

narrativa de Marta, não há uma conexão entre a identidade real de D. Júlia com a 

personagem do romance que narra suas memórias. Por isso mesmo este escrito 

não pode ser considerado uma narrativa autobiográfica, que seria um relato 

retrospectivo e em prosa da vida de uma pessoa real e de suas experiências, com 

ênfase em suas existências individual e particularmente em sua história e a 

construção de sua personalidade. 89A biografia ficcional, de acordo com o autor 

“tem um fundo cultural submetido ao filtro subjetivo de quem a escreve. O Eu 

torna-se flagrantemente social, ao mesmo tempo em que se torna o Eu duplo.”90 

O que isso quer dizer? Neste caso, esta duplicidade se encontra no fato de 

que quem narra é uma pessoa e quem é o protagonista desta ação é outra, a 

literatura possibilita que o Eu que é o autor seja outro Eu (o tu narrado), já que é o 

resultado de uma recriação de outro eu pela imaginação e pela memória. O autor 

utiliza-se do como se para vivenciar a experiência de outro em si mesmo, e 

possibilita aquele que lê a mesma sensação.  

Uma questão que vale destacar, entretanto, se sobrepõe: através de que 

modo a identidade e a não-identidade do narrador e da personagem principal se 

refletem no discurso? É fato que a utilização da primeira pessoa gramatical 
                                                 
89
Philippe LEJUNE. O Pacto autobiográfico. De Rosseau a internet. Minas Gerais: UFMG, 2008. 

p.127. 
90
Id Ibid.p.128. 
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estabelece o processo mais frequente de marcar a identidade entre eles, no qual a 

narração admite um caráter autodiegético. A terceira pessoa gramatical, em 

compensação, marca a não-identidade entre ambos. 

Entretanto, é importante observar que tais características não são as 

únicas para determinar a que gênero pertence um texto narrativo. Este argumento 

sozinho é frágil e há alguns exemplos que explicam o quanto é falho o argumento 

baseado somente no emprego da pessoa gramatical. Mesmo que o eu do autor 

esteja presente na história que conta, um narrador homodiegético não precisa ser 

fundamentalmente a personagem principal, pois este aspecto que descaracterizaria 

a identidade entre o eu autor e o protagonista da história. 

O exemplo de uma biografia escrita em primeira pessoa, em que o 

narrador dá o seu depoimento sobre a personagem principal, indica o narrador dá 

o seu testemunho sobre a personagem principal, remete à probabilidade de uma 

escrita biográfica atrelada ao registro do discurso personalizado no “eu”. É 

possível afirmar que sempre há relação entre o narrador/autor e o personagem 

principal, a partir do momento em que se reconhece que a narrativa parte do seu 

olhar sobre o biografado. 

A partir deste pensamento, está presente o desdobramento do ato 

autobiográfico, o qual antecipa um “eu” que conheceu os fatos narrados e um “eu” 

que narrou essas experiências, mesmo que se encontre afastado temporalmente 

delas. É importante se lembrar também do discurso poético que muitas vezes se 

utiliza do pronome “eu”, mas que de nenhuma maneira se relaciona a uma pessoa 

real. Neste caso, o “eu” impessoal apresentado pelo autor será vivido e revivido  

através da recepção do leitor, ainda que não nos esqueçamos das narrativas 

híbridas, nas quais encontramos alternadamente narradores homodiegéticos e 

heterodiegéticos. E, finalmente, o discurso poético que explicita o uso do pronome 

“eu”, mas que, em tese, não se relaciona a uma personagem autobiográfica. Este 

“eu” impessoal será individualizado através da leitura que cada leitor fizer91. Para 

Clara Rocha, 

                                                 
91
Adauto Locatelli TAUFER. Do factual ao ficcional: memória, história, ficção e autobiografia 

nas “Memórias de um sobrevivente”, de Luiz Alberto Mendes. Porto Alegre: UFRS, 
2007. Dissertação de Mestrado em Literatura Brasileira.  Pp.62-63 
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os argumentos citados comprovam como é precária a distinção 
que se faz entre a biografia e a autobiografia, ao se ter como 
base apenas o emprego das pessoas gramaticais. Segundo a 
autora, é necessário, ainda, que se oponha um gênero a outro, 
fundamentando a argumentação na hierarquia das relações de 
semelhança e identidade existentes entre o narrador e a 
personagem principal. A identidade, na sua visão, é “um fato 
detectável ao nível do enunciado, ao passo que a semelhança é 
uma relação estabelecida a partir do enunciado” 92 
 
 

O que a autora deixa entrever com a sua afirmação é que a identidade 

alude a três palavras: 1) o autor; 2) o narrador; 3) e a personagem principal. E 

principalmente no que se menciona à semelhança, Clara Rocha alerta para a 

urgência ainda de um quarto termo, de cunho extratextual: o modelo, isto é, o real 

a que o enunciado pretende assemelhar-se. A autobiografia e a biografia têm em 

comum o fato de serem textos referenciais. (Idem, 1977, p.54) 

Os dois gêneros pretendem transmitir ao leitor uma imagem do real, mas 

a ele só pode produzir o que pode ter sido. O real se perdeu no momento em que 

foi realizada a ação, só deixando o que é verossímil. O objetivo é, deste modo, 

descrever uma realidade externa e sujeitá-la a uma averiguação, de modo que o 

leitor possa perceber a semelhança da ação. Para que isso se processe, entretanto, 

é necessário que haja um pacto referencial que tenha por meta, sobretudo, a 

definição do campo de realidade e o grau de semelhança que o texto pretende ter. 

(TAUFER, 2007,p.63). 

O esforço do discurso memorialístico em relembrar o passado tal como 

ele foi, não pode ser alcançado totalmente. D. Júlia parece ter consciência disto, 

pois em um trecho a personagem Marta descreve a dificuldade em visualizar os 

acontecimentos de seu passado. Diz assim: 

 

 

(...) Não tendo sabido viver; sinto, entretanto, um prazer 
confuso em reviver, em levantar os meus mortos, pôr-me a 
olhar para eles, e colher aqui e além, nos frangalhos da 
memória, a expressão fugidia de certas paisagens e certos 
lugares. (ALMEIDA,2007, p.41) 

 

                                                 
92ROCHA, 1977, p. 49. 
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 A memória é sempre uma seleção, somente alguns “frangalhos” 

permanecem vivos, assim como fugidias paisagens, ao final, restam apenas 

fragmentos selecionados e reconstruídos pelo narrador. O escrito memorialístico é 

uma recriação do passado, no momento da escrita, é uma espécie de reinvenção 

do que aconteceu pelo presente. E o que é lembrado pelo narrador está 

intrinsecamente orientado por um objetivo determinado pelo próprio presente. O 

que o narrador chama de “frangalhos da memória” podem ser apenas algumas 

rupturas do que ele tenta transmitir deste passado como parte da construção deste 

texto. 

Estas falhas e esquecimentos são essenciais para se entender o 

movimento dinâmico da memória em (re)elaborar seu passado, as ações que 

desempenhou e daqueles com quem conviveu na época. A palavra, neste caso 

específico é de certa forma a presença da ausência. Essa presença da 

ambigüidade da palavra inscreve-se diferentemente em cada depoimento.93 

No caso da narrativa em questão, Memórias de Marta é possível perceber 

como a autora-narradora busca ressaltar a todo o momento as características mais 

negativas de se viver sem um marido, de viver em um cortiço e de como as 

pessoas que sempre viveram neste ambiente eram malvadas e mal educadas. 

Marta discorre sobre os momentos difíceis vividos ali naquele lugar mal cheiroso, 

empesteado de insetos e de urubus. Mesmo as crianças que lhe eram mais 

próximas judiavam dela, xingando-a de lesma, mole e palerma. (ALMEIDA, 

2007, p.47). Na narrativa, o único lugar agradável era a escola: 

 
 
Minha mãe não me levava consigo quando saía a entregar a 
roupa aos fregueses. Deixava-me em casa de uma vizinha, uma 
ilhoa bruta que batia nos filhos e injuriava o marido. A escola 
não podia ser melhor! O que vêem os olhos da inocência, não 
penetra no entendimento. Quando este chega, já há a filosofia 
do sofrimento. Foi o que me valeu. (Idem, 2007,p.48)  
 

 

                                                 
93 Lilian Maria de LACERDA. “Lendo Vidas: a memória como escritura autobiográfica.” IN: 

Refúgios do eu: educação, história, escrita autobiográfica. Ana Cristina V. MIGNOT, 
Maria Helena Camara BASTOS e Maria Teresa Santos CUNHA (Orgs). Florianópolis: 
Mulheres, 2000. p.88. 
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As lembranças do cortiço são sempre ruins, há uma clara intenção em 

sobressaltar o ambiente escolar como sendo o único ideal para Marta. Sua única 

lembrança boa era a filha mais velha da ilhoa, Carolina, mas que teve um triste 

fim, pois não pode seguir os passos da amiga, foi obrigada ao destino da mãe. 

Trabalhar para sustentar sua família! 

 Segundo afirma a autora Clara Rocha o modelo extratextual da 

autobiografia se mistura com o autor, sendo que a tendência de ambos exprime o 

caráter unilateral do gênero autobiográfico. Na biografia, ao contrário, a 

característica extratextual é bilateral, ou seja, o autor e o modelo são elementos 

totalmente independentes e distintos. (Idem,2007.). 

Outra característica a ser ressaltada na escrita autobiográfica e que é 

relevante neste trabalho envolve as razões que motivaram o narrador a registrar 

suas memórias, ou seja, a quem está direcionado este escrito? Para quem D. Júlia, 

travestida de Marta escreve? A autora utiliza-se do “eu” ficcional de Marta para 

propagar suas idéias educacionais. Pode-se afirmar que seu objetivo é que o leitor, 

ao realizar a mímesis 3, ou seja, no ato da leitura viver o “eu” da personagem no 

seu próprio “eu”, que este interiorize o exemplo e o aplique em sua vida prática.    

De acordo com o trabalho de Taufer, há ainda mais um aspecto 

importante que diferencia um gênero biográfico do autobiográfico. Esta 

particularidade está relacionada à postura que o narrador tem com o personagem 

principal. Na biografia, por exemplo, é imprescindível que, em função de ressaltar 

a existência do protagonista, o narrador seja discreto com relação as suas 

sensações, emoções e opiniões sobre o biografado, com fins exclusivos  

 

de abrir a possibilidade de aceitação de todo o conteúdo psíquico do 
protagonista.( Já a autobiografia, por seu turno, exige do narrador uma 
atitude que tanto pode ser de simpatia quanto de antipatia pelo 
protagonista. Simpatia porque o narrador e a personagem principal são a 
mesma pessoa. O narrador vive no seu eu o eu de outro. Antipatia porque, 
eventualmente, ocorre, nas narrativas autobiográficas, certa aversão 
resultante da distância que separa o narrador da personagem. Igualmente a 
referência e a auto-refefência marcam diferenças fundamentais para ambas 
as escritas. Há, nas duas, a intenção de deslocar o leitor para uma realidade 
extratextual factível, graças a um pacto referencial, cujo objetivo consiste 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011828/CA



 60 
em definir as modalidades e os graus de semelhanças com o real a que os 
textos aspiram.94 
 
 

A biografia tem por objetivo, fundamentalmente, a semelhança com a 

verdade, ou seja, o narrador tem o compromisso de descrever o que é verossímil.  

Para que possa se aproximar do que é verossímil, são necessárias duas 

características que é semelhante ao do discurso histórico: o compromisso com a 

verdade. Desse modo, o narrador da biografia está comprometido com a 

autenticidade do personagem principal. Para tanto, o autor terá que empreender 

uma vasta pesquisa na vida de seu biografado, como por exemplo, examinar a 

correspondência, documentos pessoais, testemunho de terceiros e qualquer 

informação relevante para que possa traçar seu perfil. 

No caso do romance Memórias de Marta, por ser um personagem 

ficcional, a autora busca em sua própria experiência traçar um perfil possível para 

esta mulher. É completamente aceitável que alguém como a Marta existisse 

realmente. D. Júlia através da mimese consegue construir um mundo possível, 

verossímil, para contar a história de sua narradora-personagem.  

A última característica a ser apresentada neste trabalho sobre as 

distinções entre os gêneros biografia e autobiografia, ao fim ao cabo, segundo 

pensamento da autora Clara Rocha, de que forma a história se desenrola, ou seja, 

de que modo é realizada a montagem dos fatos, acontecimentos históricos, 

atitudes e pensamentos da personagem principal com vistas a traduzi-la na 

relação de semelhança e de identidade com o real. (TAUFER, 2007,p.64) 

De acordo com a autora o gênero biográfico, para compor sua 

protagonista, engloba informações de diversas naturezas. O biógrafo ou neste 

caso, narrador-personagem a quem compete a tarefa de estruturar e uniformizar as 

informações que possui, para que consiga instituir a personalidade de seu 

personagem principal. Nesse sentido, a biografia se traduz num bloco único 

composto por pequenos segmentos diferenciados, que, na sua totalidade, 

reproduzem a personalidade do biografado. (TAUFER,2007, p.65). 

No âmbito do gênero autobiográfico, faz-se também a reconstituição do 

passado através de uma sucessão de episódios que se estruturam num todo. Este é 
                                                 
94 TAUFER, 2007, Pp.63-64. 
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um gênero mais objetivo, que busca uma auto-interpretação do conteúdo 

apresentado. Há nele uma busca incessante do “eu”, o narrador busca ao longo da 

sua escrita e através de suas memórias, traçar o perfil que ele quer que o outro 

conheça. De acordo com o seu objetivo, o narrador-personagem se utiliza de seu 

profundo conhecimento para compor o seu “eu”.95 Escrever é uma prática social, é 

uma forma de reconstruir imagens da realidade, e neste caso, principalmente 

reconstruir a identidade feminina da época. É inscrever-se nos outros, produzindo 

assim um compromisso de caráter social.96  

De acordo com estudo de Taufer acerca do tema, há características 

essenciais da escrita autobiográfica, o próprio prefixo auto já define por si só que 

o texto narrativo é autodiegético, empregando a terminologia sugerida por 

Gérard Genétte97. Entretanto, as probabilidades de burlar o uso do “eu”, como 

declinação verbal para o narrador-personagem, devem ser consideradas como 

plausíveis para a escrita autobiográfica. Ao fim ao cabo, pode-se afirmar que o 

escritor de autobiografia pode promover alguns embustes para seu “eu”, sem que 

sua escrita seja descaracterizada. 

A escrita autobiográfica pode produzir um imenso material de pesquisa 

para análise de uma teoria restrita apenas ao campo da narratologia.  Também é 

necessário que o registro do gênero autobiográfico se mantenha como tal. Além 

disso, precisamos registrar que o gênero autobiográfico se mantém como tal pelo 

fato de se ancorar em uma tensão constante entre o discurso historiográfico, aqui 

encarado no sentido de recapitulação de um determinado bloco temporal, e o 

discurso literário, no qual se evidenciam os elementos da literariedade. 

Desta forma, a escrita autobiográfica  

 

 

(que se faz pela intermediação de um narrador, pela atuação de 
personagens, pela história que se configura através do tempo e 

                                                 
95
De acordo com a autora Clara Rocha, essa flexibilidade se relaciona com a probabilidade da   
mudança de opinião ou até mesmo de comportamento, durante a escrita de sua autobiografia. 
96Lilian Maria de LACERDA. “Lendo Vidas: a memória como escritura autobiográfica.” IN: 

Refúgios do eu: educação, história, escrita autobiográfica. Ana Cristina V. MIGNOT, 
Maria Helena Camara BASTOS e Maria Teresa Santos CUNHA (Orgs). Florianópolis: 
Mulheres, 2000. p.96. 

97 Op. cit., 1972. 
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do espaço e pelos demais elementos atribuidores de 
literariedade) não deve ser encarado como depoimento pessoal 
de valor especulativo ou simplesmente historiográfico, como o 
é inúmeras vezes, mas, sim, como produto literário. (TAUFER, 
2007, p.66) 
 
 

Ao lermos o romance de Júlia Lopes de Almeida – Memórias de Marta –

, de acordo com a bibliografia consultada neste trabalho, este pode ser 

considerado como um escrito do gênero biográfico ficcional, mas com aparência 

de autobiografia. Isso porque a narradora do romance é a personagem principal, 

mas quem escreve é D. Júlia, a narradora-personagem não tem nenhuma ligação 

real com a escritora. Mas se olhado de outra forma pode ser entendido também 

como um escrito memorialístico ficcional, já que a narradora-personagem trata em 

seus escritos uma parte específica da sua vida.  

Marta/D. Júlia apresenta ao leitor apenas a parte de sua vida que se 

relaciona ao objetivo de propagar suas idéias em prol da educação feminina. A 

narradora-personagem escolheu entre seus frangalhos de memória, apenas os 

fatos que estão ligados as suas convicções educacionais. Toda sua prosa é 

composta de memórias escolhidas de forma intencional, à mudança para o cortiço, 

o modo como o descreve em oposição a escola, a forma como descreve as pessoas 

que moram no cortiço em oposição com as que se relaciona na escola. 

Júlia Lopes monta através de sua personagem uma sequência de fatos que 

giram em torno de um determinado argumento e desenvolve a história de Marta 

de modo que o leitor possa compreender seu objetivo. O primeiro capítulo trata da 

transferência de mãe e filha para o Cortiço e no segundo ela já está matriculada na 

escola, e a partir daí todas as suas memórias estão relacionadas ao tema. O foco só 

muda quando a narradora-personagem vai tratar de um segundo tema, também 

muito importante para a autora D. Júlia, o casamento de Marta.  

Segundo citou Taufer em seu estudo sobre o tema  

 

o tempo pretérito, matéria da narrativa, não é artificial, mas 
desconhecido. Dessa forma, o escritor usa a imaginação com o 
mesmo objetivo de um historiador em relação a uma sociedade 
desaparecida, que só terá uma significação sócio histórica por 
meio do somatório dos fatos materiais e da imaginação. A 
autobiografia, dessa forma, revela um passado 
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psicológico, com vistas à compreensão da vida que já 
passou. Este passado só existirá a partir do momento em 
que o autobiógrafo o imaginar. (TAUFER, 2007, p.77) 
 
 

Algumas particularidades são facilmente observáveis nas Memórias de 

Marta. Se, por um lado, o narrador relata sua história, distanciado temporalmente 

dela, ele o faz com o intuito de entendê-la. Esta marca está registrada no apêndice 

do romance, em cujas páginas Marta justifica a motivo pelo qual escreveu a obra. 

O narrador-personagem deixa explícito ao leitor que:  

 

Por ela e para ela escrevi estas páginas monótonas, mas 
profundamente sinceras. Nela pus toda minha vida; nelas notei 
todos os meus sentimentos bons ou maus;. (ALMEIDA, 2007, 
p.166) 

 

 

Portanto, Marta busca deixar para sua filha toda experiência vivida ao 

lado de sua mãe, de como ela lutou toda a vida para não acabar como ela, que se 

matou de trabalhar para sustentar a filha e a retirar da pobreza absoluta. Marta 

agarrou-se aos estudos para ter dignidade e ser inserida outra vez na sociedade, já 

que fora posta para fora dela, junto com a mãe na ocasião da morte de seu pai e 

obrigada a viver à margem, em um fétido cortiço. Seu objetivo consiste em dar a 

filha e, consequentemente, ao mundo subsídios para que a entendam, 

compreendam e, aprendam com sua experiência.  

Outra abordagem da questão referente ao gênero autobiográfico é 

proposta por Costa Lima98. De acordo com o ensaísta, esse tipo de escrita é tido 

como um substituto de espelhos. Se estes nos refletem a velhice corporal, a 

autobiografia nos traz de um tempo passado, dando-nos a capacidade de uma 

tentativa em explicarmo-nos ante nós mesmos. 

Para o crítico, a autobiografia não se confunde com a evidente declaração 

da verdade, pelo contrário, ela é ambígua forçosamente pelo seu narrador “eu”, o 

qual tanto pode revelar uma verdade como encobri-la, de acordo com seu 

interesse nesta verdade. Segundo Costa Lima, o gênero autobiográfico depende de 

                                                 
98LIMA, Luiz Costa. “Júbilos e misérias do pequeno eu”. In: Sociedade e discurso ficcional. Rio 

de Janeiro: Guanabara, 1986. 
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dois pré-requisitos essenciais: 1) um indivíduo que narra suas experiências de 

vida; 2) e a característica de não ser um texto simplesmente ficcional.  

O primeiro item, que constitui o conceito, não gera grandes conflitos, 

uma vez que um narrador que adota a primeira pessoa do singular remete à noção 

de alguém que narra passagens de sua própria vida. Já a questão da não-ficção 

baseia-se em um “eu” histórico e real. Costa Lima destaca que a não-

ficcionalidade do gênero é determinada pelo reconhecimento baseado na 

experiência do leitor. Este, sem ter inquietações quanto aos traços particulares 

entre ficção e realidade, sabe distinguir o que é autobiografia e o que é ficção. 

As distinções entre o texto ficcional e o autobiográfico, bem como seus 

pontos em comum, são relacionadas pelo crítico, a começar pela tentativa, em 

ambos os casos, de dar ordem aos fatos conflitantes e desordenados que a vida 

apresenta. Por outro lado, segundo Costa Lima, a escrita ficcional pode, dentro 

deste aspecto comum, demandar uma utopia, que chega mesmo a se negar ao 

estatuto de obra literária ficcional. Nessa mesma linha, encontramos imagens 

ficcionais que se naturalizam em vivências do nosso cotidiano e, de forma 

ambígua, estas mesmas experiências habituais transformam-se em objeto de 

ficção. 

Essas características se, por um lado, aproximam os dois gêneros, por 

outro lado, elas se distanciam em função do papel que cada uma concede ao “eu”: 

“Se, na primeira (ficção), o eu empírico do escritor é suporte de invenção, na 

segunda (autobiografia) é fonte de experiências que intentará transmitir” (LIMA, 

1986, p. 300). 

Costa Lima diz que o “eu” da autobiografia, para ser legitimado, precisa 

coexistir com determinadas classificações históricas. O “eu” só pode existir caso 

essa pessoa além de ter pretensões individuais, deve também ter relações com 

valores, idéias, sociabilidades que escolheu dentro do contexto histórico em que 

está.  

No momento em que o “eu” se transforma naquele que narra, de uma 

forma completamente diferente daquela do historiador, torna-se manifesto que o 

elemento autobiográfico não pode ser visto como um documento histórico. Para o 

crítico, o texto autobiográfico não se configura nem como história, nem como 
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ficção. O escrito do autobiógrafo pode compor “seu próprio conto mítico”, mas é 

necessário não esquecer que o mito não é baseado como ficção, que é algo em que 

se acredita (1986, p. 301). 

De acordo com essa afirmação, o escrito autobiográfico se encontra em 

uma espécie de pêndulo, pois seu caráter discursivo se movimenta entre o 

discurso histórico e o ficcional. As características da autobiografia, observadas 

por Costa Lima, abrem um caminho mais pertinente aos objetivos do próximo 

assunto a ser tratado deste trabalho: a utilização da escrita ficcional para propagar 

as idéias sobre educação e formação de Júlia Lopes de Almeida, inauguradas a 

partir da escrita de seu primeiro romance Memórias de Marta.  
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4.3 
 Educação e formação 

 

Logo nas primeiras páginas da narrativa de Memórias de Marta, quando 

Marta mãe vai à casa de uma freguesa e leva sua filha, ali é a primeira vez que 

Marta descobre o quanto eram pobres e miseráveis. A filha da freguesa da mãe era 

uma linda garotinha de olhos brilhantes, que se chamava Lucinda, enquanto Marta 

filha, era pálida, magra e maltrapilha. Lá a freguesa perguntara se Marta já sabia 

ler, e diante da negativa, a mãe foi duramente repreendida, pois já havia escolas 

públicas. Foi, assim, aconselhada a matricular a menina em alguma.  

Marta, nossa narradora-personagem já deixa entrever que este 

acontecimento é o que vai guiar toda a narrativa das suas memórias. O fato de ter 

sido matriculada em uma escola, para receber uma educação formal mudou 

completamente a sua vida e consequentemente, mais tarde, a de sua mãe e sua 

própria filha. 

Por ocasião deste episódio Marta sofria com caroços linfáticos e a freguesa 

de sua mãe afirma que a razão de tê-los é justamente por permanecer ignorante, a 

doença também dificultaria para a menina aprender a ler: 

 

Perguntaram se eu já sabia ler. Resposta negativa. Rosario de 
censuras. Não sabiam para que serviriam as escolas públicas. O 
povo é ignorante porque quer Uma tristeza... 
Minha mãe corava. Eu arregalava os olhos sem entender bem as 
insinuações. Apalparam-me o pescoço, para perceberem os 
caroços linfáticos que serviam de desculpa a minha demora em 
aprender. 99 

 

 Neste trecho é possível perceber a fé cega na razão e  a visão de que só 

através dela o cidadão conseguiria ter uma vida não só mais digna, mas também 

mais saudável e salubre. Deixar a menina na ignorância é deixá-la doente, é 

permitir que viva no escuro, alheia a tudo que acontece ao seu redor, é ser 

entregue a miséria daquele lugar fétido em que foi obrigada a viver após a morte 

do pai. 

Sua matrícula na escola foi motivo de grande festa, Marta confessa que sua 

                                                 
99 Julia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta.  p.53. 
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mãe contou a todas as vizinhas do pequeno cortiço o acontecimento! Também  

possível perceber que desde no momento em que se sentiu pertencente ao 

ambiente escolar, Marta se sentiu superior aos outros amigos do cortiço: 

 

“Meu vestido encarnado! Então não me pesava ele, nem me 

queimava o corpo, como dias antes! Ao contrário, fazia-me 

orgulhosa, superior! Olhei altivamente para minhas 

companheiras de miséria, sorrindo-me, como sorrira Lucinda 

quando a meu lado, em frente ao espelho...” 100 

 

 

É curioso D. Júlia escrever sobre escola pública no Rio de Janeiro em 

1887, ano que provavelmente escreveu seu romance. Consta que na constituição 

de 1824 já estava presente o artigo que garantia escola pública de qualidade para 

população, mas esta promulgação só foi aplicada depois de 1827. Ao fim, ao cabo 

segundo estudo de Cardoso101 não existiam escolas públicas no Rio de Janeiro, 

mesmo depois de dez anos depois da promulgação da lei de 24.   

As unidades de ensino que existiam na época funcionavam basicamente na 

casa do próprio professor.  

As escolas, ou as Aulas Régias, eram distintas para cada sexo, 
ou seja, eram separadas para meninos e para meninas, regidas 
por uma mestra. Entretanto, no caso das duas classes distintas 
terem sido estabelecidas em uma localidade, e de só haver um 
mestre ou uma mestra nomeados, era possível juntar as duas 
classes até que se providenciasse um outro mestre ou mestra 
para o lugar, o que podia levar anos. Assim, em casos 
excepcionais, as turmas podiam ser compostas por alunos de 
ambos os sexos.102 
 

Geralmente essas classes se concentravam apenas no Centro da cidade, 

até mesmo porque eram lá que os professores residiam, assim como os alunos que 

podiam frequentá-las. Desta forma, as freguesias da cidade não tinham nenhum 

grupo escolar, apesar de em 1827 ser promulgada uma nova lei que obrigava pelo 

                                                 
100 Ibdem. Op cit. p.55-56. 
101Tereza Fachada Levy CARDOSO. “Raízes históricas da escola pública no Rio de Janeiro” In: 

Educação no Brasil: História, cultura e política. Ana Maria MAGALDI, Claudia Alves e 
José G. Gondra. (Orgs). Bragança Paulista: EDUSF, 2003. Pp.126-127.  

102Id Ibid ,p.128 
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menos uma classe de primeiras letras em cada um desses lugares. Era uma 

tentativa do governo imperial de sanar esta deficiência, mas que infelizmente não 

se mostrou muito eficaz. 

Essas classes, segundo resolução das “Instruções103 de 1759” 

determinavam que devessem funcionar com seis horas de aula por dia, sendo três 

de manhã e três à tarde, mas a informação dada por Cardoso é que aqui no Rio de 

Janeiro essa determinação nunca foi cumprida. Aqui as classes funcionavam 

durante cinco horas, sendo duas horas e meia de manhã e o mesmo à tarde. 

(CARDOSO, 2003, p.129). Estas Instruções serviam como manual para o 

funcionamento dessas classes, como uma orientação régia para os professores. Até 

mesmo as medidas disciplinares para serem aplicadas nos alunos estavam 

descritas nessas “Instruções”.  

Conforme o parágrafo XXI:  

 

os alunos merecedores de castigos mais severos seriam 
encaminhados ao diretor, para os corrigir, “pelo modo que lhe 
parecer conveniente”. Também o estudante inerte seria 
encaminhado ao diretor, para que esse “o faça despedir, 
aconselhando-o que busque emprego próprio da sua condição e 
talento”, a fim de não por em risco a reputação da Aula. 104 
  
 

O aluno poderia assistir a que disciplina quisesse, pois a grade curricular 

era composta de disciplinas avulsas, e o estudante freqüentava segundo seus 

planos futuros. Os conteúdos das disciplinas responsáveis em ensinar a ler, 

escrever e contar, tanto na metrópole quanto nas colônias, eram utilizadas para 

ensinar de forma básica a leitura, a escrita e rudimentos de cálculos relacionados 

com economia doméstica, essas é claro direcionadas apenas as meninas.  

As “Instruções” eram específicas com relação ao que não deveria ser 

ensinado às meninas, que eram as noções de geometria, pois elas só deveriam 

aprender a aritmética que utilizasse os cálculos das quatro operações, pois estas 

sim lhe seriam úteis na administração de seus futuros lares. Também lhes era 

                                                 
103
 O termo “Instruções”, segundo Cardoso se refere às “Instruções para os Professores de 

Gramática Latina, Grega, Hebraica e de Retórica, Ordenadas e mandadas publicar, por El Rei 
Nosso Senhor, para o uso das Escolas novamente fundadas nestes Reinos, e seus Domínios”, que 
foram publicados com o Alvará no ano de 1759. 
104CARDOSO, 2003,p.130. 
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ensinado o que chamavam de “prendas da economia doméstica”, que eram as 

atividades do bordado, da costura, da música e da dança, estes últimos 

relacionados à cultura e práticas sociais. (CARDOSO, 2003,Pp.130-131). 

A seleção dos mestres que lecionariam nessas “Aulas” era realizada 

através de concursos, o primeiro concurso para seleção de professores régios no 

Rio de Janeiro aconteceu ainda no século XVIII, em maio de 1760. De acordo 

com a pesquisa de Tereza Cardoso, este concurso foi realizado pelo recém 

nomeado desembargador João Castelo Branco, em sua própria casa. Este concurso 

foi muito exigente quanto às informações morais dos candidatos, que deveriam ser 

impecáveis, muitos foram rejeitados por não se enquadrarem no perfil que 

pretendia o desembargador.  

As informações pela conduta moral do candidato eram fornecidas pelo 

pároco da cidade e pela policia, eram eles que recomendavam o professor 

ressaltando suas virtudes morais e também pela experiência profissional caso 

tivesse. É importante assinalar que não era necessário que o candidato fornecesse 

informações sobre sua escolaridade, era necessário apenas sair-se bem nos exames 

e ter virtudes morais.  

No que diz respeito à implementação de escolas femininas, estas já 

estavam previstas desde 1790, mas ainda em 1829 se discutia a urgência de se 

implementarem “Aulas” voltadas para as mulheres. As instituições de ensino do 

final do século XIX e início do XX , em seus espaços, tinham propósitos próprios 

com encaminhamentos pedagógicos que se adaptavam em função de suas 

perspectivas e demandas sociais referentes a cada um dos sexos. Segundo a 

própria Júlia Lopes em 1906, essas diferenciações reforçavam a artificial 

clivagem entre o espaço público e privado, e lhes atribuía a característica de 

“naturais e inevitáveis”, o que consequentemente influenciava até mesmo os 

acontecimentos mais elevados da história social brasileira na virada do século.  

Um momento em que se buscava o progresso, a renovação com a 

instauração da república, a própria abolição, de acordo com a literata nesses 

momentos importantes de nossa história a intervenção feminina, direta ou 

indiretamente considerada, quando não foi inexistente, sofreu hostilidade pela 
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classe masculina dominante. 105 

A educação feminina ao longo do século XIX foi restrita ao aprendizado 

de realizar preces e fazer contas aritméticas de memória, pois não lhes era dado o 

direito de aprender a ler, pois segunda afirma Tereza Cardoso, desta forma, seus 

pais e maridos zelavam para que elas se mantivessem ignorantes e não pudessem 

trocar correspondências amorosas (CARDOSO, 2003, p.135). Somente as 

mulheres que pertenciam à classe mais elevada da sociedade tinham o privilégio 

de freqüentar escolas particulares para meninas. 

Em sua narrativa, Marta nos apresenta a partir de suas memórias, uma 

escola um pouco diferente. Era uma escola pública voltada para o grupo feminino 

e que oferecia a possibilidade de treinar a moça para tornar-se professora. A 

narradora-personagem não nos descreve este espaço com detalhes, mas cita que a 

havia mais de uma professora, o que deixa entrever que esta não era uma escola 

pequena ou que funcionasse na residência da mestra: 

 

Esperava-me uma surpresa. A antiga professora tinha sido 
removida para outra escola, e a que regia agora era uma senhora 
gorda, de ar bondoso, - D. Aninha. Já lá a encontrei na sua 
poltrona de braços sobre o estrado. 106 
 
 

Neste caso, é possível afirmar que D. Júlia baseou-se em sua experiência 

escolar para construir a de sua personagem, já que estudara em uma escola de 

Humanidades que pertencia a seu pai, pois não há registros de escolas públicas 

com essas características no Rio de Janeiro na época. 

No decorrer do tempo, Marta se sobressai na classe e torna-se a predileta 

de D. Aninha, esta então por vezes deixa que a menina a auxilie durante as aulas, 

iniciando assim o treinamento dela para se tornar também uma mestra mais tarde. 

Marta lembra-se que todos lhe diziam o quanto tinha jeito para lecionar e as 

próprias crianças da classe “deram de trazer raminhos de alecrim e perpétuas, 

mal amarradas com linha de carretel”. 107Estes pequenos gestos transmitiam a 

aceitação dos que estavam ao seu redor de que seria a substituta de D. Aninha. 

                                                 
105 Júlia Lopes de ALMEIDA, Correio da Roça. p.11. 
106 Ibdem. Memórias de Marta. p.69-70. 
107Ibdem. Op cit. p.70. 
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Marta atribui também a dedicação de sua mestra e o ambiente escolar iluminado e 

repleto de alegrias ao desenvolvimento de seu amor pelo estudo. A jovem 

percebia que se tornar professora era não só um caminho para ter sua 

independência, mas também um descanso para a mãe que trabalhava 

incessantemente no ferro: 

 

Sonhando agora em ser mestra, eu não imaginava o descanso, o 
repouso ameno que eu lhe daria como recompensa dos grandes 
sacrifícios feitos por ela para meu bem-estar; eu não pensava 
em ser útil, em tornar-me necessária, imprescindível; eu queria 
ser mestra para não morar em nenhum cortiço mal alumiado, 
infecto, úmido, nesta terra aonde há tantas flores, tanta luz e 
tantas alegrias.  
O ânimo novo criou prodígios; desenvolveu-se-me o gosto pelo 
estudo, bem amparado pela vigilância incansável e bondosa de 
D. Aninha, muito mais maternal e muito mais ilustrada do que a 
antiga regente da escola. Eu era uma coisa. Foi ao seu impulso 
que me tornei – gente. 108 
 

É muito eloqüente o modo como a narradora-personagem se descreve 

como uma “coisa”, e que só se tornara “gente” ao receber uma educação formal. 

Ter educação, saber ler é ser superior, civilizado é pertencer à sociedade, é ser 

aceito por ela! Um detalhe bem interessante é que a jovem, em suas memórias, em 

nenhum momento se referia aos amigos que tinha no cortiço, pois isso iria 

“macular” a sua reputação. Pois lá todos eram magros, imundos e miseráveis, 

como um dia ela também fora, mas pelo simples fato de estar freqüentando o 

ambiente escolar se transformara em outra pessoa, pois fora iluminada pelos raios 

da razão!  

A maneira como a narradora-personagem representa o ambiente da 

escola em oposição a do cortiço é bem interessante, e fica perceptível no seguinte 

trecho descrito abaixo: 

 

Chegado o tempo das férias que alegra as crianças, eu me sentia 
triste. 
Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde, 
desde madrugada até a noite, minha mãe trabalhava sem 
interrupção. (...) 

                                                 
108 Julia Lopes de ALMEIDA, Op cit. p.72-73. 
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O sol não entrava arrojado e luminoso pela janela do 
ensombrado quarto do cortiço, como pelas de moldura 
envernizada da aula e, sobretudo, não teria companheiras 
risonhas e turbulentas: havia de suportar as brutalidades dos 
vizinhos imundos (...)  
Emagreci durante o tempo de férias; faltava-me o passeio 
obrigado, a convivência alegre das condiscípulas, as correrias 
do recreio, o barulho, a vida, a luz! 109 

 

 

É peculiar a forma como a autora representa estes dois ambientes, que sob 

sua ótica são extremamente contraditórios, o ambiente do cortiço é úmido e cheio 

de sombras, habitado por pessoas que são praticamente animalizadas, são 

“imundas” que praticam “brutalidades,” são coisas como ela fora um dia. 

Enquanto que no ambiente escolar é sempre o lugar da luz, ensolarado, alegre, 

saudável, pois a obriga a fazer atividades físicas, ali é o ambiente em que há a 

“vida”. A escola é o local da ação aonde o homem pode usar o seu intelecto, 

compartilhar a amizade com seus “condiscípulos” e se afastar do mundo das 

sombras e da ignorância representado na narrativa pelo cortiço e pelos que lá 

habitam. 

A autora era uma mulher que pertencia à burguesia e que nunca teria 

colocado os pés dentro de um cortiço ou vivido situações de pobreza, mas isso 

não a impede de escrever sobre este mundo. Com certeza, D. Júlia tinha percepção 

sobre as diferenças sociais que existiam na capital do Império do final do século 

XIX. Em uma nota anexada a seu exemplar de Memórias de Marta, D. Júlia 

confessa ter se inspirado na adjunta Marta que ensinou as primeiras letras a sua 

irmã Adelina. A professora Marta é o real escolhido pela autora para se misturar 

ao ficcional, desta forma irrealiza o real para construir o que poderia ter sido 

“trata-se de uma atividade representativa que, ao invés de refletir o mundo, 

irrealiza este mundo a partir da tematização do imaginário.”110  

Segundo Fernandes é a partir da mímesis que o autor cria o fingimento 

ficcional que possibilita a irrealização do real no texto, a realidade ali contida é 

apagada pelas imagens do próprio texto. Desta forma, o mundo real só é evocado 

                                                 
109 Julia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta. p.59-60. 
110
Isabela FERNANDES. A ficção literária como imagem e máscara. In: ww.rubedo.psc.br 
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pelo autor para que este saia da realidade e para “precipitá-lo nas brumas 

nebulosas do imaginário, que rasura os contornos, apaga a nitidez e retira o foco 

da verdade.”111  

Segundo Costa Lima,112 há uma funcionalidade no texto literário e que este 

aponta para um movimento de duas vias, a partir da hipótese de que há uma 

verdade presente no texto e que esta foi escolhida pelo autor previamente para 

produzi-lo: de que o primeiro movimento seja o da negação de que este discurso 

seja um tipo de documento que tenta retratar a verdade, ou que prove que o objeto 

externo escolhido pelo autor tenha realmente acontecido, e o segundo movimento 

seja a afirmação de que este é um texto de natureza ficcional. Mas, ao mesmo 

tempo, este escrito ficcional pode sim ser utilizado como documento, ao passo que 

é uma produção realizada pelo homem, e, portanto, documenta uma ação 

desempenhada pelo seu criador. O discurso literário não pode documentar fatos, 

porque o que está presente ali é a sua imaginação e a seguir a receptividade do 

leitor, e entre eles há uma interação durante o ato da leitura.  

Desta forma, o que foi escolhido como elemento real para compor este 

escrito, é misturado de tal forma ao como se, ao que poderia ter, o sentido 

apresentado pelo texto ficcional nunca se esgota, pelo contrário, é sempre 

renovado a cada vez que é reivindicado pelo leitor e por seu imaginário.  

A escritora foi estudante de um colégio de Humanidades, no Rio de 

Janeiro que pertencia a seu pai, este colégio ficava em São Cristóvão, atrás dos 

muros do colégio se encontrava um cortiço muito parecido com o que a narradora 

nos descreve em suas memórias. Talvez este seja o elemento real que a autora 

retirou de sua experiência de vida para irrealizá-lo em seu romance. Em uma nota 

manuscrita, D. Júlia nos deixa entrever que este romance é o que ela imaginava o 

que poderia ser do outro lado do muro de sua escola: 

 
As cenas brutas do livro, o pequeno alcoólico, foram 
pressentidas através do muro que dividia o meu colégio de um 

                                                 
111
Id Ibid. p.2 

112
Suelen Maria Mariano de SOUZA. A Realização de um Imaginário sobre a Seca de 1915 a 

partir do Romance de Rachel de Queiroz. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: PUC 
– Rio, 2009. p.12. 
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movimentado cortiço de S. Cristóvão. Aquele ambiente inspirou 
a minha sensibilidade de menina muita melancolia...113 

 

Para abordar o conceito de fictício e imaginário na narrativa ficcional de 

Memórias de Marta me utilizo da interlocução teórica com Wolfgang Iser para 

uma reflexão sobre os atos de fingir e o fictício em um texto ficcional. De que 

forma Júlia Lopes de Almeida se utiliza desses recursos para tornar acessível sua 

idéia sobre o papel feminino na formação desta nova sociedade brasileira. 

Segundo a teoria de Iser, o uso do ficcional é um meio de “tornar o imaginário 

acessível à experiência fora de sua função pragmática.” A partir deste fingimento 

o discurso ficcional faz com que o imaginário tome uma forma, “enquanto, ao 

mesmo tempo, age como um meio para sua manifestação.”114 

Para Iser o texto ficcional transforma-se em uma espécie de máscara e 

faz com que o leitor possa através da leitura do mesmo, vivenciar o outro no eu, o 

texto possibilita ao sujeito vivenciar experiências inimagináveis, como, por 

exemplo, a de uma mulher que pertence à classe burguesa vivencia a vida de outra 

que vive em um cortiço, sem nunca ter entrado em um. E, desta forma, entregar-se 

a esta experiência sem nenhum receio, já que se trata da imaginação, do mundo do 

como se. 

 O ato de ler uma obra de ficção significa o mesmo que viver a vida 

de outro em nós mesmos, e quando realizamos este feito, segundo Iser o leitor tem 

a capacidade de ver a si mesmo através do outro. É interessante perceber o quanto 

a literatura contribui para auto-compreensão do homem. O “fictício” e 

“imaginário” expressam na mentira, situações que poderiam ter acontecido na 

vida cotidiana, desta forma, esses acontecimentos ficcionais nos levariam além 

dos limites que somos. Júlia Lopes, ao escrever as memórias fictícias de outrem, 

experimentou uma vida que não era sua, uma mulher da classe burguesa, que se 

transforma em uma jovem moradora de um cortiço, que era uma “coisa” e 

transforma-se em “gente”.  

Da mesma forma, o leitor quando lê este escrito pode viver esta 

experiência e apreender algumas das idéias apresentadas pela escritora ao longo 

                                                 
113
 Id Ibid. p.14. 

114
Id Ibid. p.6. 
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de sua narrativa. Na literatura, não é necessário ter vivido uma experiência para 

que possa descrevê-la, o autor se utiliza de sua imaginação que parte de suas 

experiências pessoais para construir todo um mundo novo, como o que Júlia 

Lopes construiu para Marta. 

Após a análise narrativa Memórias de Marta foi possível concluir que a 

autora realiza um movimento de conciliação no que diz respeito à possibilidade da 

mulher receber uma educação formal e ser esposa e mãe. Marta torna-se 

professora e alcança o lugar que queria no mundo, mas percebe a necessidade de 

buscar conforto e proteção através do casamento. 

A jovem se vê desiludida quanto a se casar por amor, há uma passagem 

nas memórias em que relata ter se apaixonado por um primo de sua mestra D. 

Aninha, um rapaz elegante chamado Luis. Marta fica sabendo que ele irá se casar 

com uma jovem linda que ela conhecera durante uma viagem com a mestra. Isso 

para ela é um grande golpe, pois achava-se “feia” e “inabilidosa”. 115A mulher 

nesta sociedade de final de século não tinha o direito, na maioria das vezes de se 

casar por amor, os casamentos eram combinados por seus pais sem que as noivas 

fossem ao menos consultadas.  

Júlia Lopes nas últimas páginas de seu romance traz conforto a suas jovens 

leitoras, quando transmite através de Marta que é possível encontrar felicidade em 

um casamento sem amor. Após o casamento Marta descreve que: 

 

Passamos uma semana feliz; meu marido consagrava-me uma 
afeição serena; era delicado e bom. Nunca no meu lar soaram as 
alegres e sonoras frases dos noivos apaixonados, nem tão pouco 
até hoje houve um arrufo. 116 

 

Ou seja, para uma mulher não era necessário arroubos de paixão, mas sim 

uma vida estável e tranquila ao lado de um bom homem que pudesse lhe dar 

segurança e proteção. Ao final, a escritora transmite ao seu leitor que o maior 

presente que o casamento pode dar a uma mulher são os filhos, é neles que ela 

encontra sua real felicidade, esta é sua maior missão na vida.  

No apêndice do livro, Marta lembra-se de quando sua filha nasceu, e 

                                                 
115 Julia Lopes de ALMEIDA. Memórias de Marta. p.97-98. 
116 Ibdem. Op cit. p.161. 
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descreve o momento como “o primeiro raio de luz” a iluminar-lhe o lar! E de 

como ela, o marido e a filha era felizes e viviam em completa harmonia. Ao fim, 

ao cabo, confessa que nessas memórias ali contidas naqueles pedaços de papel ela 

pôs com toda sinceridade a maior lição que recebeu em sua vida, que foi de sua 

mãe. Durante todos os anos de sua vida a mãe se desdobrou para que a filha 

tivesse um futuro digno. Foi através de todos os dias debruçada sobre a tábua de 

passar ou sobre um tanque de lavar roupas que ela possibilitou que Marta pudesse 

freqüentar a escola e se tornar uma professora.  

D. Júlia, com este desfecho, dá o exemplo à suas leitoras de que a mãe, a 

mulher é a principal responsável pela formação de seus filhos, pela formação dos 

futuros cidadãos que formavam aquela sociedade do fim do XIX. Marta mãe, 

cumpriu seu papel na sociedade, apesar de ver-se sozinha sem a proteção de um 

marido, não permitiu que a filha morresse de fome e lutou para que, acima de 

tudo, ela fosse inserida na sociedade, passasse de uma “coisa” para se tornar uma 

cidadã, se tornar “gente”, no sentido mais universal: Marta se tornou gente, 

cidadã, esposa e mãe. 
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5 

Conclusão 

 

Há mais de dois anos atrás, quando o nome de Júlia Lopes de Almeida me 

foi apresentado, não conhecia nada sobre seus escritos, ou mesmo quem era essa 

escritora que ficou esquecida do final do século XIX. Agora, após todo esse 

tempo, não posso dizer que a conheço completamente, nem que tenho 

conhecimento de toda sua obra, mas posso afirmar sobre a sua importância como 

uma escritora em nosso cenário literário e que não pode continuar a ser ignorada 

pela historiografia atual. 

Com relação ao romance que escolhi para empreender esta dissertação, 

Memórias de Marta, pude, a partir dele, perceber que a autora percorreu toda sua 

vida, (a ilusão biográfica) em uma luta em prol da valorização feminina na 

sociedade e utilizou-se da retórica literária para defender que as mulheres 

pudessem ter acesso a educação formal de qualidade, assim como deveriam ter 

todos os demais setores da sociedade, sem preconceitos de classe ou de gênero. 

Antes de tratar especificamente desta obra, iniciei a exploração do 

universo ficcional, enfocando alguns dos personagens descritos nas obras de D. 

Júlia, suas falas, os tipos de discurso por eles veiculados e a dicotomia presente 

entre os indivíduos do sexo masculino e os do sexo feminino. 

No romance, a afirmação de sua ótica feminina está presente nas 

estratégias textuais selecionadas pela autora para concretizar a mímese do 

discurso, por vezes fazendo-se presente na narração pura, por outra, ausentando-se 

através do discurso citado, ora misturando-se ao personagem através das formas 

do discurso cruzado. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011828/CA



 78 
De tudo o que foi exposto no corpo do trabalho e nesta conclusão, 

reafirma-se a importância da obra de Júlia Lopes, aqui representada pela obra 

Memórias de Marta, no universo ficcional da literatura brasileira. É impossível 

alegar, como uma das razões para sua pouca repercussão na atualidade, que pouco 

publicou. Como penso ter deixado entrever no desenvolvimento do trabalho, a 

escritora era reconhecida nacional e internacionalmente, comentada e elogiada por 

diversos críticos da sua época. Tampouco poderia justificar sua ausência da 

historiografia o gênero que praticou, já que se movimentou por quase todos. 

Interessante é que também não estava fora do eixo culturalmente hegemônico, 

tanto no século XIX quanto nas décadas iniciais do seguinte, representado pelo 

Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, não pertencia à periferia literária, ao contrário, 

conviveu com toda a geração ilustrada de 1870, e como apresentado aqui neste 

trabalho, D. Júlia foi presença assídua nas reuniões para constituição da Academia 

Brasileira de Letras.   

Ignorá-la ou desmerecê-la pela injustificada razão de pertencer ao gênero 

feminino, não é mais possível, ou aceitável, nos tempos atuais. É necessário que a 

historiografia tenha um novo olhar sobre sua obra, sustentada por um aparato 

teórico que não considere os preconceitos, ou valores pré-estabelecidos, do 

pensamento hegemônico masculino. Até mesmo porque, a autoria e sua obra 

colaboram para dar um ponto de vista à identidade nacional, que sabemos, não é 

composta de uma única característica. 

Sua obra Memórias de Marta pronuncia-se dentro da nossa produção 

literária pelo modo peculiar com que registra uma realidade. A realidade 

irrealizada no romance remete novamente à realidade, pela forma fiel que a 
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representa e aos indivíduos e suas problemáticas. O universo era o Brasil das 

últimas décadas do século XIX e as problemáticas de uma classe social mais 

baixa. D. Júlia constrói a história de duas mulheres sozinhas no mundo, colocadas 

às margens da sociedade, que tiveram que lutar para sobreviver e conseguir 

dignidade para finalmente serem inseridas na sociedade. 

É através principalmente da figura da mãe, figura tão cara à autora, que 

permite que Marta tenha acesso à educação formal e consequentemente uma boa 

formação como cidadã. Nessa proporção a autora, travestida em Marta rompe e 

transgride, pois nos proporciona um debate, tanto na esfera social, quanto 

subjetiva, quanto aos limites de marginalização impostos à protagonista. E não só 

isso, seu objetivo maior é demonstrar que é possível transpô-los. D. Júlia 

evidencia em seu romance um Brasil feio, miserável e que coloca a mulher em um 

lugar sem nenhuma importância. A escritora nos apresenta uma narrativa que 

muito provavelmente possa ter existido em algum lugar, e que ao fim ao cabo 

existe no mundo do como se e que é sempre revivida a cada vez que um sujeito a 

toma para si e a irrealiza em seu mundo imaginário. 
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