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Seus filhos, frutos dourados, 

Parecem sois pequeninos. 
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RESUMO 

 

 

 

 

A edição crítica de um texto é uma tarefa que exige uma minuciosa busca por 

referências que compuseram a obra ao longo do seu processo de criação. Ao se definir o 

objeto de investigação crítica, o editor busca não só manter a veracidade do texto 

literário, como também diminuir as lacunas criadas pelo esquecimento de diversos 

artistas por parte do cânone. É, pois, segundo essa matriz diferencial que nos deparamos 

com a obra da escritora fluminense Júlia Lopes de Almeida. Nascida em 1862, deixou 

uma vasta composição literária no qual se encontram romances, crônicas, contos, 

apontamentos histórico-geográficos. Ainda na primeira década do século XX, seu nome 

figurava entre os grandes artistas da época, de maneira que seus textos foram fartamente 

veiculados em jornais tais quais: O paiz, Gazeta de Noticias e O Jornal do Commercio. 

Sendo assim, a obra de Júlia Lopes, além de nos fornecer um amplo retrato da sociedade 

dos séculos XIX e XX, conta com um fator extremamente relevante para os estudos de 

crítica textual. Ao colaborar como escritora em diversos jornais da época, a autora nos 

deixa um vasto material de investigação sobre as prováveis mudanças que tenham 

ocorrido em seus textos ao longo dos processos de publicação. Há de se chamar atenção, 

nesse caso, para a coletânea de contos intitulada Ânsia eterna. Publicada inicialmente 

em 1903, pela H. Garnier, essa obra foi somente reeditada no ano de 1938, quatro anos 

após a morte da escritora. Porém, as diferenças entre as edições são evidentes; editado 

pela A Noite S.A., a versão de 1938 conta com significativas modificações ao longo de 

seu conteúdo, deixando algumas dúvidas quanto aos procedimentos de edição realizados 

em sua composição. Pretende-se, pois, observar os lugares-críticos entre esses textos, 

apontando a divergência entre os testemunhos investigados, retomando como base a 

edição de 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The critical edition of a text is a labor that needs a careful research for references that 

compound a work during its creation process. When defining the object of critical 

investigation, the editor aims not only to keep the truthfulness of the literary text, as 

well as, to reduce the gaps created throughout the forgetfulness of many artists by the 

canon. So, according to this differential source, we meet Júlia Lopes de Almeida’s 

works.  The author, which was born in 1862, let a great literary composition in which it 

can be found novels, chronicles, short stories, historic-geographical notes. In the first 

decade of XX century, her name ranked among the great artists at that time, in a way 

that her texts were largely divulged in newspapers such as: O paiz, Gazeta de Notícias e 

O Jornal do Commercio. In this way, Júlia Lopes de Almeida’s works, beyond show us 

a great portrait of the society that lived in the century XIX and XX, it still counts with 

an extremely relevant factor for the Textual Criticism studies. When working as a writer 

in many newspapers, the author let a great material of investigation about the possible 

changes that had occurred in her texts during the processes of publication. It is needed 

to call attention, in this case, for the collection of short stories entitled Ânsia eterna. 

When it was published in the beginning in 1903, by H. Garnier, this work was only 

reprinted in 1938, four years after the author’s death. However, the differences between 

the editions are clear; the version edited by A Noite S.A. counts with significative 

changes inside its content, letting some doubts about the edition processes that were 

used in its composition. It intends to observe the critical-places between these texts, 

pointing to the divergence between the testimonies that were investigated, to retake the 

edition of 1903 as the base of this study. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

 Dissertar sobre temáticas que nos instigam é um meio de descortinarmos um novo 

horizonte acerca de nossas próprias ideologias. No momento em que nos aprofundamos em 

um estudo de um determinado assunto, novos caminhos surgem, seguindo, muitas vezes, por 

rumos desconhecidos que necessitam ser desvendados não só a partir de nossa curiosidade, 

mas principalmente, desenvolvendo o faro de nossa experiência. 

 Porém, a construção desse caminho rumo à busca de novos conhecimentos não se faz 

de maneira independente ou análoga. Na verdade, a todo momento somos mergulhados em 

uma chuva de informações presentes em nosso dia-a-dia, e, por isso mesmo, cabe a nós a 

tarefa de selecionar, verificar e apreender as temáticas que influenciam a nossa capacidade de 

observação e investigação, de modo que nos sintamos seguros para alçarmos novos voos, 

consolidando nossas analogias particulares. 

 Ainda salientando este fato, não se pode excluir a responsabilidade daqueles que nos 

influenciam positivamente a delinear o traçado de nossas próprias conclusões. E, é justamente 

nesse momento, que se torna registrado em nós a impressão de entusiasmo necessária para 

que determinado conhecimento adquira ares de encantamento em nossa existência.  

 De certa forma, posso admitir que toda essa sequência de fatos descrita anteriormente 

tornou-se elemento essencial na formação da trajetória escolhida. Escrever sobre Júlia Lopes 

de Almeida não é apenas um meio de expor deliberadamente minha admiração por uma das 

pioneiras a produzir literatura de autoria feminina no Brasil; acima de tudo, é passear por um 

diário de recordações que remontam aos onze anos em que me proponho a estudar sua 

produção literária. 

 Lembro-me que o primeiro contato com a obra de Júlia Lopes de Almeida ocorreu na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais precisamente na aula da professora doutora 

Elódia Xavier, no curso de especialização lato sensu intitulado O amor em prosa e verso na 

Literatura Brasileira. Corria, então, o ano de 2003, e em suas aulas, a professora Elódia nos 

apresentou a figura de Dona Júlia (1862-1934) através do instigante romance A intrusa, 

publicado originalmente em 1908. 
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 Que surpresa foi, então, para mim, recém-formada no curso de bacharelado em Letras, 

descobrir a presença de mulheres que, já no século XIX, produziram literatura! Até então, 

meus conhecimentos acerca da autoria de cunho feminino tinha sido simplesmente restritos às 

escritoras que passaram a figurar nas páginas dos compêndios literários a partir da segunda 

metade do século XX, tais como Raquel de Queiroz, Cecília Meireles, Clarice Lispector. 

 Sem desfazer, de forma alguma, das referidas autoras, e, obviamente, de sua 

contribuição para as letras brasileiras, passei a interessar-me pela figura daquelas que no 

exercício de sua arte procuraram preparar o terreno para que a literatura produzida por 

mulheres fosse definitivamente aceita, reconhecida e valorizada pelos responsáveis pela 

construção do cânone literário. 

 Porém, dissertar sobre “mulheres-escritoras” e pensar em uma literatura puramente 

feminina é colocar em contraponto uma série de questões na qual ainda se encontram 

envolvidas as teorias sobre diferença entre os gêneros. Nesse caso, além da própria figura do 

cânone que define princípios e normatiza padrões em favor daquilo que considera como sendo 

literatura, há ainda de ser burlada a concepção amplamente divulgada, por tempos, que o fazer 

literário se configurava como um exercício essencialmente masculino. 

 Na verdade, esse pensamento que hoje nos parece tão incoerente delimitou muitas 

críticas acerca da produção autoral de escritoras que figuraram no período entre séculos (XIX 

e XX). Ao ingressar nos estudos acerca da literatura de autoria feminina e, consequentemente, 

ao investigar mais profundamente sobre a circulação de tais mulheres no universo acadêmico-

literário, deparei-me com episódios de caráter nitidamente misóginos, que além de 

desmerecerem o valor de tais escritoras, em função do gênero ao qual pertenciam, ainda 

mantinham suas obras sob um véu de invisibilidade  capaz de apagar seus nomes não somente 

dos legados canônicos (é o caso, por exemplo, de Teresa Margarida da Silva e Orta), mas 

também de sua contribuição para a formação histórica do país. 

 Não foi por acaso, então, que ao me deparar com a obra de Júlia Lopes de Almeida 

também esbarrei em comentários de autores da época, que confirmavam a distinção entre os 

gêneros, assumindo tal distinção como um fenômeno social natural. Neste caso, a mulher que 

ousasse ingressar no mundo das letras geralmente era aclamada somente se seu estilo de 

escrita alcançasse qualidades nitidamente viris. 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Porém, o que seria essa chamada “virilidade” existente na escrita de um texto literário? 

Na realidade, ninguém soube explicitar essa adjetivação, ou mesmo, tentar dissertar a maneira 

pela qual se imprime um caráter viril a uma obra. Ainda assim, uma das declarações mais 

contundentes a respeito do estilo adotado por Dona Júlia, se fundamenta justamente nessa 

afirmação proferida por José Veríssimo, na época, companheiro de redação da autora. 

 Mas nenhuma declaração de cunho discriminatório me parece tão ofensiva quanto o 

episódio relativo à fundação da Academia Brasileira de Letras
1
. O fato de ter-lhe sido negado 

o mérito de trajar o majestoso “fardão” e, consequentemente, figurar de forma definitiva como 

um dos nomes ilustres de nossa história lhe foi negado sem uma razão nitidamente “aparente”. 

Apesar de ter contribuído na redação dos princípios normativos pelos quais deveriam se 

fundamentar a academia de escritores e também de ter estado presente em reuniões de sua 

formação, não foi permitido à Júlia Lopes o seu ingresso na Casa de Machado de Assis. 

Mesmo sendo o seu nome cogitado como a única mulher a fazer parte da ABL, prevaleceu a 

observância às regras do modelo adotado pela Académie Françaisse, no qual eram somente 

admitidos os escritores pertencentes ao sexo masculino. 

 Independente ou não dos constrangimentos causados em face da observância de uma 

norma absurda, prevaleceu não a comunhão entre membros escritores, decididamente 

centrados em construir a memória literária do Brasil, mas sim, um critério de individualização 

que colocava em planos opostos as tarefas determinadas a homens e mulheres. O local, que 

poderia se configurar pela quebra de paradigmas, manteve-se preso a uma norma advinda de 

um solo estrangeiro, baseada ainda em concepções antigas e em conceitos rasos, que não 

expunham com firmeza os reais motivos em que essa exigência se fundamentava. 

 Pode parecer meramente estranho iniciar a descrição dessa pesquisa por meio de tal 

relato, porém, reside como ponto inicial desse estudo a necessidade de demonstrar os 

caminhos que me foram abertos a partir da leitura das obras de Júlia Lopes de Almeida. Não 

era somente a admiração pela autora e pelo seu estilo singular de escrita que me impeliam a 

investigar sobre seus textos e sim, a constante averiguação de que muitos modelos sócio 

representativos continuam em voga até os dias de hoje. 

                                                 
1
 ABL fundada em 28 de janeiro de 1897, no Rio de Janeiro. 
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 Pode-se dizer que ao dialogar com a problemática do gênero e das organizações 

familiares presentes na virada do século, a obra de Júlia Lopes abre espaço para que possamos 

compreender trechos da formação social do país, algumas vezes rasamente mencionadas nos 

compêndios históricos. Júlia nos traduz em seus textos os elementos particulares, formadores 

dos pequenos núcleos familiares e suas consequentes relações em uma época na qual o Brasil 

passava por constantes transformações.  

 Procurando ir além dos motivos mencionados para a escolha de tal autora como 

elemento central dessa investigação, é preciso levar em consideração que pesquisar dados 

sobre Júlia Lopes de Almeida torna-se, de certa forma, um meio de fazer uma incursão na 

intensa atividade literária fluminense corrente entre o final do século XIX e o início do século 

XX. 

 Além disso, faz-se necessário também mencionar o desejo de poder contribuir e 

complementar outras pesquisas acerca do trabalho da autora, procurando dar continuidade ao 

movimento de resgate de sua vida e sua obra. Essa realidade passa a fazer sentido quando se 

percebe que, apesar de Júlia Lopes ter se destacado entre os grandes nomes da literatura da 

época, ela foi sendo gradativamente esquecida pelo público e crítica após sua morte, em 1934. 

 No entanto, nas últimas duas décadas, sua obra voltou a ser mencionada e, 

posteriormente, pesquisada por um ramo designado “arqueologia literária”, que procurava 

unir os campos da literatura, sociologia, antropologia e história, a fim de buscar autores que 

foram esquecidos pela crítica literária. 

 Estes estudos acabaram originando um novo ramo que se propunha a descortinar os 

ecos do passado, a fim de render as devidas homenagens às mulheres escritoras que 

produziram entre os séculos XIX e XX; tem-se, então, a criação dos estudos de literatura de 

autoria feminina, procurando dar voz às mulheres que, através de sua escrita, procuraram 

retratar parte da história desse país. 

 É através das investigações sobre literatura de autoria feminina, que a obra de Júlia 

Lopes de Almeida torna-se ponto de interesse dentro do universo acadêmico, sendo estudada 

também no exterior por nomes tais quais Darlene Sadlier e Peggy Sharpe. Dentro desses 

estudos, encontrava-se sempre presente o questionamento quanto ao apagamento do nome de 
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Júlia Lopes de Almeida da história literária, visto que a autora produziu por mais de cinquenta 

anos, tanto no eixo Rio-São Paulo, como também, no exterior, principalmente, Lisboa e Paris. 

 Dentro das várias pesquisas que se dedicam a resgatar a obra da autora, tem-se como 

ponto em comum, o questionamento quanto à ausência de interesse em reeditar a obra da 

autora nos anos que se seguiram após a sua morte. Esse poderia ser um dos motivos que 

explicariam o esquecimento de Júlia Lopes de Almeida do cânone literário. Outro fator 

pontual que deve ser considerado, diz respeito, como já mencionado anteriormente, às críticas 

de cunho sexista pelo qual sofreram não só Júlia Lopes, mas também, outras autoras de sua 

época. 

 Porém, apesar da relevância em se referenciar tal fato, não se detêm os estudos sobre 

Júlia Lopes de Almeida apenas na preocupação quanto ao seu esquecimento do cânone. A 

autora é aclamada, principalmente, pelo seu recurso discursivo, muitas vezes baseado em uma 

fina ironia, que traduzia uma visão contestadora da sociedade da época. Considerando esse 

fator, não se pode deixar de mencionar que parte de sua obra continha um pensamento 

progressista, deixando rastros de seu engajamento social em prol da instrução das mulheres. 

 Aliás, é a mulher o ponto principal da obra de Júlia Lopes de Almeida: sua obra é 

recheada de personagens femininas que fogem ao estereótipo realista/naturalista da época. À 

mulher são aliados valores tais quais a educação e o trabalho, sendo que estes deveriam estar 

unidos a fim de serem usados em prol do seu próprio sustento e, consequentemente, 

contribuírem no auxílio à família, podendo garantir a partir de tal decisão, uma possível 

independência financeira. 

 Porém, como Dona Júlia começou a desenvolver tais ideologias? Pode-se dizer que as 

ideias progressistas de Júlia Lopes de Almeida foram cultivadas desde cedo, dentro do seu 

núcleo familiar. Nascida em 1862, a escritora receberá fina educação dentro de seu lar e terá 

como espelho e referência de valores, as próprias mulheres de sua família, visto que sua a mãe 

fora formada em música e pedagogia, e sua irmã mais velha, Adelina Lopes Vieira havia 

desempenhado o papel de sua professora. Criada em um ambiente favorável a sua formação, 

Júlia desde cedo cultivou o seu gosto pela literatura, tornando-se leitora assídua de autores 

franceses e portugueses.  
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 A influência das mulheres presentes em seu lar pode ser considerada um dos fatores 

que levaram Júlia Lopes a desafiar os paradigmas limitadores de sua época, de modo a 

abordar alguns temas polêmicos, tendo como pano de fundo as diversas relações envolvendo 

questões pertinentes ao comportamento dos gêneros dentro da sociedade brasileira.  

 Ao falecer em 1934, Júlia Lopes de Almeida havia deixado um legado que incluía 

onze romances, quatro novelas (reunidas no livro A isca), cinco coletâneas de contos, quatro 

peças de teatro (distribuídas em dois livros – Teatro e A herança), três coletâneas de crônicas, 

cinco ensaios/ conferências e três publicações contendo escritos diversos. 

 Outro dado que merece a devida importância diz respeito aos jornais e revistas nos 

quais a autora havia sido colaboradora ao longo de sua carreira literária. Dentre as várias 

empresas de comunicação em que veiculou seus textos, vale a pena mencionar a Tribuna 

Liberal do Rio de Janeiro, Gazeta de Notícias/RJ, Jornal do comércio/RJ, O país e a revista A 

mensageira, inteiramente dedicada às mulheres e fundada por sua prima, Presciliana Duarte 

de Almeida.
2
 Tal fato remonta a uma trajetória de sucesso, visto que a maior parte de seus 

romances veio a público, primeiramente, em formato de folhetim, para posteriormente receber 

os cuidados de uma edição.  

 A estreita relação de Júlia Lopes de Almeida com a imprensa da época torna-se mais 

um motivo para proceder a uma edição crítica de sua obra, visto que foi dentro dos jornais e 

periódicos que a autora construiu a base para a reflexão das possíveis modificações 

produzidas em alguns de seus textos, demonstrando a sua evolução como escritora ao longo 

das publicações das edições de suas obras. 

 

1.1.A edição crítica de Ânsia eterna: 

 

 Proceder a uma pesquisa utilizando os instrumentos balizadores da Crítica Textual é 

uma tarefa que exige severa reflexão, principalmente no que diz respeito à escolha dos textos 

a serem analisados. Avaliar a questão da autenticidade de uma obra, bem como averiguar a 

validação de fidedignidade da transmissão desta ao longo das edições, constitui parte dos 

princípios que devem estar presentes dentro dos estudos literários. 

                                                 
2
 Nesta passagem, o título das publicações teve a grafia atualizada conforme o novo acordo ortográfico. 
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 É, pois, contemplando os estudos de Crítica Textual, que esse trabalho tem como 

objetivo utilizar os instrumentos de pesquisa norteadores dessa ciência, a fim de trazer a tona 

algumas considerações acerca da obra de Júlia Lopes de Almeida. Levando em conta a ótica 

empenhada nos trabalhos envolvendo a composição de edições críticas, é preciso ressaltar que 

a escolha do nome da escritora, exigiu um crivo criterioso de análise de sua relevância 

literária na época em que produziu seus textos (século XIX/XX), fato que pode ser 

confirmado através dos estudos recentes acerca de sua produção literária. Nesse ponto, não se 

pode deixar de mencionar as questões envolvendo as reedições de seus mais diversos 

trabalhos, visto que principalmente as edições mais recentes carecem da metodologia 

empregada pela Crítica Textual. 

 Sendo assim, não se pode deixar de ponderar a importância em se dedicar à edição de 

um dos textos publicados ao longo da vida de Júlia Lopes de Almeida. Mais uma vez, é 

preciso mencionar que a escolha deste, também não se faz de forma isolada, desimpedida de 

critérios científicos. Para tal, foram investigadas as narrativas que não foram contempladas 

ainda com edições subsequentes, aliada ainda à relevância dessas dentro do contexto 

histórico-social da época em que foram escritos. 

 Dentro desse parâmetro de julgamento, também foi levantada outra relevante questão 

relativa ao gênero textual; de fato, a maior parte das obras de Júlia Lopes de Almeida 

publicada ultimamente, encontra-se focada na edição dos seus romances. Desta forma, os 

contos e crônicas produzidos pela autora ao longo de sua vida constituem ainda um material 

desconhecido do público leitor. 

 Sendo, pois, fiel à diretriz traçada nessa pesquisa, propõe-se a edição crítica da 

coletânea de contos intitulada Ânsia eterna (1903), por ter esta recebido apenas mais uma 

edição, em 1938, quatro anos após a morte da autora, com significativas modificações em seu 

conteúdo
3
. Ainda dentro dos aspectos relacionados à reedição dessa obra, deve ser ainda 

mencionada a edição recente de Ânsia eterna, publicada em 2013, pela Editora Mulheres 

(EDUNISC), sob supervisão de Zahidée Lupinacci Muzart.  

                                                 
3
 Até o final do andamento dessa pesquisa, ainda não fora publicada a nova edição da obra Ânsia eterna (2013), 

pela Editora Mulheres. De qualquer modo, nossa investigação encontra-se centrada na edição de 1903. 
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            Apesar de este trabalho que aqui apresentamos ser uma edição crítica que tem como 

base os textos publicados na obra de 1903, há de se refletir criticamente sobre as mudanças 

promovidas na edição de 1938, visto que ela se configura como uma publicação póstuma. 

Sendo assim, dentro desse contexto encontra-se a coletânea de contos intitulada Ânsia 

eterna. Publicado em 1903, pela livraria H. Garnier, essa obra reúne alguns contos que 

circularam de forma isolada em alguns jornais nos quais Júlia Lopes havia sido colaboradora. 

Quanto a este fato, pode-se destacar um ponto interessante: os textos presentes nessa 

coletânea, por terem sido compostos em diferentes datas e locais, sofrem um recorte não só 

em relação ao espaço físico em que são apresentados, como também refletem certas imagens 

da então história recente do país. É comum, por exemplo, serem encontradas referências a 

algumas cidades do Brasil, como Friburgo, Niterói e Suruí. Da mesma forma, podem ser 

visualizadas não só alusões às personalidades tais quais D. João VI, Dona Carlota Joaquina e 

D. Pedro I, como também a acontecimentos que marcaram a história do país, registrando-se 

neste o episódio referente à Proclamação da República e à guerra de 1893, ocorrida no Rio de 

Janeiro. 

 Apesar do teor deveras interessante apresentado em seu conteúdo, alguns contos foram 

sendo esquecidos ao longo do tempo, considerando o fato que parte deles foram publicados 

isoladamente em vários jornais e periódicos da época. Tal situação seria uma iminente perda, 

levando em conta que tais narrativas remontam à produção literária de uma Júlia Lopes de 

Almeida ainda moça. 

 Sendo assim, mais uma vez é preciso ressaltar o valor dessa obra, visto que esta 

contém e preserva textos que poderiam definitivamente se perder no tempo, em face da 

dificuldade de reuni-los passados mais de cem anos de sua publicação. De certa forma, pode-

se dizer que a autora, ao compilar suas breves narrativas dentro da coletânea inscrita em Ânsia 

eterna, contribuiu indiretamente em relação à própria preservação de sua obra.  

 Além de considerar os fatores acima expostos, ressalta-se ainda, como justificativa 

para o desenvolvimento de uma edição crítica de Ânsia eterna, o fato deste ter sido o primeiro 

livro de contos de Júlia Lopes a ser publicado no Brasil, considerando que, Traços e 

iluminuras, também outra coletânea de contos, havia sido publicada anteriormente, somente 

em terras lusas. 
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 Outro ponto que merece ser levantado diz respeito à reedição de Ânsia eterna, em 

1938, quatro anos após a morte da autora. Notam-se, nesta última edição, mudanças 

significativas em sua composição, tanto no tocante à alteração na ordem de apresentação dos 

contos, bem como a supressão de alguns textos e adição de outros. Além dessas pontuais 

diferenças, verificam-se ainda modificações em alguns aspectos da composição textual, desde 

variações em relação à pontuação até a alteração de palavras, orações e parágrafos dentro do 

texto.  

 Considerando os parâmetros utilizados pela Crítica Textual, a edição de 1938, 

publicada pela A Noite Editores é passível de alguns questionamentos, não só por ser uma 

edição póstuma, mas pela extrema modificação de seu conteúdo. Mesmo que o prólogo desta 

edição contenha explicações a respeito das alterações procedidas, é preciso rever o que 

realmente comtempla a intenção materializada autoral de Júlia Lopes de Almeida em relação 

à manutenção dos textos escritos em sua obra. 

Apesar de declarações familiares insistirem no cuidado tido pelo editor considerando 

tal publicação, há sempre de se levar em conta a hipótese de que mudanças alheias a vontade 

do escritor e, consequentemente, de sua própria família, são passíveis de ocorrerem, visto que 

ao estar preparado o texto e, posteriormente, colocado em circulação, pouco pode ser feito na 

direção de sua retificação.  

 Outro dado que merece ser ressaltado em relação à edição de 1903, publicada pela H. 

Garnier, diz respeito também às referências feitas a certas personalidades da época, visto que 

alguns dos contos apresentados eram dedicados a companheiros de Júlia Lopes de Almeida, 

seja no campo do jornalismo, seja na área da literatura. Esse fato remonta à memória 

histórico-literária da época, visto que eram figuras que circulavam no meio literário do início 

do século XX. 

Finalmente, em relação aos critérios ecdóticos empregados nessa pesquisa, a edição de 

1903, publicada pela H. Garnier torna-se o ponto fundamental para a composição deste texto 

crítico, pois mesmo que as modificações imputadas na edição de 1938, tenham sido 

compostas pela própria autora, deve-se considerar que se trata, sobretudo, de uma publicação 

póstuma e, portanto, não há como garantir cem por cento de certeza de sua inteira 

fidedignidade.  
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 Espera-se, pois, através do trabalho de edição crítica de Ânsia eterna, poder não só 

complementar os estudos recentes acerca da vida e obra desta ficcionista, mas também trazer 

a público seus contos, visto que as últimas reedições de suas obras contemplam apenas a sua 

produção romanesca. Sendo assim, espera-se que resgatando a memória literária, tal pesquisa 

possa refletir um sentido de amplitude que dê conta da grandeza da produção literária de Júlia 

Lopes de Almeida.  

 

1.2.Procedimentos de edição: 

  

 Traçar normas e parâmetros, configurar uma direção, definir ajustes. Essas 

determinações básicas em que se fundamenta o trabalho de edição de textos não são capazes 

de apreender todo o contexto envolvido no desenvolvimento de uma composição textual. 

 Na verdade, o trabalho do editor, em toda a sua essência, ainda constitui um esforço 

silencioso e, na maioria das vezes, não reconhecido. Há de se notar que o labor editorial 

configura-se ainda como um ato praticamente invisível aos olhos dos leitores, ávidos por 

extrair as informações temáticas presentes em determinado texto, detendo-se apenas naquilo 

que considera como sendo importante. Nesse sentido, também deve ser feita uma referência 

aos próprios estudos acadêmicos que, ainda hoje, pouco valorizam os conceitos envolvendo as 

questões relativas aos procedimentos editoriais. No caso, tomando a literatura como base 

dessa observação, percebe-se que ainda reside certa relutância em se enveredar nesse assunto, 

havendo como prioridade as temáticas tipicamente relacionadas à crítica literária. 

 Entretanto, aguçar os sentidos na direção de uma objetiva observação sobre os fatores 

editoriais torna-se um meio de responder a certas questões inerentes à própria época em que 

determinada obra foi publicada. Sendo assim, além de um esboço relativo aos princípios 

sociais, filosóficos e históricos vigentes no período de uma determinada publicação, há 

também a possibilidade de levantar dados acerca de uma obra estudada através da formulação 

de questionamentos que possam responder: “Quem editou determinada obra?”, “Quando 

editou?”, “Qual o número de tiragens?”, “Quantas reedições existiram?”. 

 Seguindo tais parâmetros, tem-se nos estudos de Crítica Textual um aliado para tentar 

entender os critérios relativos à prática editorial, não somente porque carrega essa em seu 
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cerne questões essenciais para se entender o processo de composição de determinada obra, 

mas, principalmente, por delimitar normas que tornam o trabalho editorial mais coeso, 

transparente e fiel aos princípios adotados, primordialmente, pelo autor.  

 Nesse caso, independente de um estudo ser focado em manuscritos autorais, ou mesmo 

de investigar o processo editorial da obra por meio de um cotejo entre as suas diversas 

edições, a Crítica Textual Moderna empenha-se em realizar reedições, primando sempre por 

basear-se nas obras produzidas ainda em vida por determinado autor, assumindo, assim, o 

princípio da fidedignidade. 

 Seguindo tal princípio, encontram-se expostos neste capítulo introdutório os 

procedimentos responsáveis por normatizar esta reedição. Partindo daí, foi escolhida, para 

objeto de investigação, a obra Ânsia eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Porém, levando em 

consideração que essa foi reproduzida em dois momentos distintos, por duas editoras 

diferentes, procurou-se dar ênfase à primeira edição, publicada originalmente em 1903, pela 

H. Garnier editores, por essa ter sido produzida ainda em vida pela autora. 

 Decerto, pode-se dizer que a edição póstuma de Ânsia eterna, publicada em 1938, 

portanto quatro anos após a morte da autora, pela A Noite editores, provoca-nos algumas 

questões decorrentes das modificações estruturais e textuais ocorridas ao longo da obra, as 

quais geraram uma série de variantes, como também as próprias afirmações contidas na nota 

introdutória emitida pelos editores responsáveis por tal reedição.  No caso, sobre a edição de 

1938, falaremos em um capítulo posterior.  

 Porém, independente dos questionamentos que possam existir acerca da edição 

produzida em 1938, este trabalho, como já mencionado anteriormente, tem por principal 

objetivo resgatar a edição de Ânsia eterna publicada em 1903, por essa ser não só uma edição 

autoral, mas também por delinear uma época em que Júlia encontrava-se em plena atividade 

literária. Há ainda de se mencionar que o desejo em reeditar contos que não se encontram 

presentes na edição de 1938 configura-se como um fator que influenciou de forma 

significativa a escolha desta obra. 

 Considerando os princípios balizadores da Crítica Textual Moderna, escolheu-se como 

texto base a edição de Ânsia eterna publicada em 1903, matriz fundamental da composição do 

texto crítico. 
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 Em relação às páginas relativas à folha de rosto, procurou-se seguir um modelo que 

recuperasse se não totalmente, mas em parte, a edição de 1903. Sendo assim, na primeira 

página encontra-se centralizado o título da obra (Ânsia eterna), assim como se apresenta em 

sua publicação original. De acordo com Gerard Genette em Paratextos editoriais, é conhecido 

por “anterosto” a prática de imprimir em uma página de abertura somente o título da obra 

(GENETTE, 2009, p. 34).  

 Dando segmento à sequência apresentada nas folhas de rosto, encontra-se na segunda 

página uma ilustração do rosto de Júlia Lopes de Almeida. Na terceira página, foi mantida a 

maior parte das informações contidas na folha de rosto do original publicado em 1903: à 

margem superior, visualiza-se o nome da autora impresso em caixa alta, e mais adiante, 

alguns centímetros abaixo, o título da obra aparece também centralizado, seguido de um 

emblema característico da obra. Ainda nessa mesma página, decidiu-se por retirar as 

informações relativas aos editores da época, visto que essa constitui a apresentação de uma 

nova edição, no caso, uma edição crítica Sendo assim, à margem inferior desta folha, foi 

impressa uma informação relativa ao texto crítico. 

 Na página posterior, foram mantidas as epígrafes referentes a Gabriele D’Annunzio e 

ao Livro de Jó, tal como são apresentadas na edição de 1903.  

 Em relação à composição do texto crítico, foram determinados alguns critérios que 

têm por objetivo não só aproximar-se ao máximo da edição escolhida como base, mas 

também manter um princípio de normatização quanto à apresentação de dificuldades 

específicas aparentes ao longo do texto. 

 

 O texto crítico é numerado por linha, começando a partir do numeral um, e reiniciando 

a cada nova página; 

 Assim como aparece no texto base, cada conto é retomado separadamente em uma 

nova página, sendo disposto o seu título a partir da oitava linha; 

 O texto base sofreu uma transcrição crítica atualizada de sua grafia. Sendo assim, o 

texto crítico é composto a partir da grafia implantada pelo Novo Acordo Ortográfico. 

Nota-se que as modificações relativas à grafia dos vocábulos encontram-se dispostas 

em um capítulo intitulado Atualizações ortográficas; 
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 São mantidas as grafias dos nomes dos autores a quem alguns contos de Ânsia eterna 

foram dedicados; 

 São mantidas as grafias referentes aos nomes dos personagens; 

 É mantida a opção de grafia para iniciais maiúsculas e minúsculas, de acordo com o 

texto base; 

 A pontuação é mantida conforme aparece no texto base. Acrescenta-se a este caso o 

uso de aspas, que também foi mantido de acordo com a edição de 1903; 

 Os estrangeirismos são mantidos conforme aparecem no texto base. É interessante 

notar que a maior parte das palavras com significado estrangeiro aparece em itálico, 

com exceção para: “vagon” (“Histórias do conselheiro”); “Bond” (“Esperando”); 

“tilbury” (“In extremis”) e “bonet” (“O véu” e “Pela Pátria”); 

 Os vocábulos e trechos dispostos em itálico são mantidos conforme o texto base;  

 Os topônimos tiveram a sua grafia atualizada, tal como ocorre no conto “Perfil de 

preta”: Suruhy – Suruí. Considerando ainda a presença de topônimos também são 

mantidas as abreviaturas referentes a nomes de estado, como por exemplo: S.Paulo; 

 Os erros tipográficos foram corrigidos, porém são todos sinalizados através de uma 

nota específica. 

 

 - Aparato de comentários:   

 

 Considerando a presença das notas culturais que podem ser visualizadas ao longo do 

texto crítico, optou-se pelo uso de uma numeração sequencial a partir do numeral um. A fim 

de chamar atenção para certos aspectos inerentes ao texto, optou-se por delinear as 

explicações deste derivadas através de notas de rodapé.  

 Mesmo que esse subcapítulo contenha todas as normas referentes aos procedimentos 

inerentes à edição do texto crítico, a maior parte das notas sinaliza a especificidade relativa a 

cada explicação, assim como se encontra relacionado a seguir: 

 

 Resumo contendo comentários sobre a vida e obra das personalidades a quem os 

contos foram dedicados na época. Convém ressaltar que alguns desses artistas tiveram 
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a grafia de seu nome alterada na edição de 1938, fato indicado em nota específica, tal 

qual: “Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como [...], foi mantida a grafia do 

nome do escritor conforme o texto base”; 

 Significado das palavras que apresentam maior dificuldade ao leitor. Nota-se que em 

Ânsia eterna são comumente citadas uma quantidade significativa de nomes de plantas 

e flores, alguns extremamente específicos a certas regiões brasileiras; 

 As abreviaturas relacionando cada vocábulo a sua respectiva classe gramatical seguem 

o mesmo padrão encontrado nos dicionários: 

 (s.m.) – substantivo masculino; 

 (s.f.) – substantivo feminino; 

 (adj.) – adjetivo; 

 (adv.) – advérbio. 

 Convém ressaltar que alguns vocábulos pertencentes a campos específicos de 

conhecimento recebem a designação própria da área a qual se inserem: Botânica, 

Zoologia, Mineralogia; 

 As palavras e/ou expressões de origem popular recebem a designação Popular/ 

coloquial; 

 A bibliografia referente à consulta dos vocábulos apresentados nas notas é assim 

relacionada:  

 HOUAISS, Antônio. Novo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa - Inclui CD-

ROM Completo - Com a Nova Ortografia. Editora Objetiva, 2009.  

PEREIRA, Antônio Batista.  PUTZKE, Jair. Dicionário Brasileiro de Botânica. 

Editora CRV, 2010;  

VILLELA, Marcos Marrero.  FERRAZ, Marcela Lencine. Dicionário de Zoologia e 

Botânica. Editora Universitária UFPEL, 2005; 

 Resumo contendo comentários sobre a vida de personalidades históricas, citadas no 

texto, assim como podemos visualizar em “O caso de Ruth” e “O último discurso”; 

 Comentários diversos relativos a questões sociais e culturais da época, bem como 

referência a outras obras de Júlia Lopes de Almeida, as quais podem se equiparar a 

alguma temática apresentada em determinado conto; 
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 Ao longo do texto, é sinalizada a presença da palavra “ânsia” e seus derivados 

(“ansioso”; “ansiedade”), de modo a inseri-los dentro da temática apresentada no 

conto;  

 A cada conto apresentado abre-se uma nota com o intuito de pontuar a ordem de 

apresentação deste na edição de 1938: “[...] configura-se como o [...] conto, segundo a 

ordem de apresentação da edição de 1938 de Ânsia eterna.”; 

 Encontra-se impresso um numeral na margem inferior esquerda de algumas páginas 

pertencentes ao texto base, indicando a composição dos cadernos que formam o livro.  

Para essas páginas, foi aberta uma notação ao lado da palavra que finaliza a página 

onde essa notação se encontra no texto base, tal qual: “Marca o final da página [...]. Na 

edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé de página, do 

lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral [...], que indica o número da 

composição dos cadernos que formam o livro.”; 

 Comentários de ordem religiosa, visto que Júlia Lopes de Almeida cita o nome de 

santos e orações de origem católica em seus contos, assim como pode ser percebido 

em “Rosa Branca” (Nossa Senhora das Dores); “Perfil de preta” (São Nicolau do 

Paço); “Pela Pátria” (Santa Catarina, a virgem douta); 

 São sinalizados, através de nota específica, os nomes dos personagens cuja grafia fora 

alterada na edição de 1938; 

 Em relação às cidades citadas nos contos são abertos comentários sobre sua 

localização; 

 Por ter sido respeitada a pontuação existente no texto base, são abertas notas 

específicas quando seu uso causa estranhamento às normas gramaticais, ou mesmo, ao 

leitor; 

 São apresentados os significados de todos os estrangeirismos presentes no texto. Nesse 

caso, vale ressaltar que estes geralmente são impressos em itálico, fato que também se 

conservou conforme o texto base; 

 Os vocábulos estrangeiros que possuem duplo significado em partes diferentes do 

texto recebem mais de uma notação, como se pode observar em relação à palavra 

“toilette” no conto “Ânsia eterna” (figurino; roupa) e “In extremis” (móvel; cômoda); 
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 Os vocábulos mantidos em itálico são sinalizados conforme aparecem no texto base. 

Nesse caso, eles podem constituir um estrangeirismo, nomes de produtos usados na 

época (“White Rose” e “veloutine” – “In extremis”) e ênfase a trechos específicos dos 

contos (“Esperando” e “As três irmãs”); 

 Possíveis erros tipográficos são sinalizados nas notas, visto que são corrigidos no texto 

crítico. 

 

 - Aparato de variantes: 

 

 Ao estabelecer o trabalho de edição crítica presente nesta pesquisa, averiguou-se a 

existência de uma quantidade significativa de variantes ocorridas entre as edições de 1903 e 

1938. 

 De uma forma geral, essas modificações saltam aos olhos ao serem comparados os 

próprios elementos estruturais de ambas as edições. Conforme já salientado no capítulo 

anterior, pode-se perceber nitidamente uma modificação na ordem de apresentação dos 

contos, a retirada de cinco narrativas presentes na edição de 1903 e a inclusão de três novos 

textos. 

 Porém, as alterações também tomam corpo e forma no interior de alguns contos, 

englobando desde a atualização de nomes de personagens, até a substituição de vocábulos, 

expressões e períodos.  Além dessas modificações, torna-se importante ainda assinalar as 

transformações textuais maciçamente ocorridas dentro de alguns parágrafos, fato que 

direciona uma nova leitura do conteúdo expresso no texto. 

 Sendo assim, com o intuito de comparar tais variações, procura-se evidenciar as 

mudanças existentes nos contos presentes em ambas as edições e, para tal, foram criados 

critérios que tornassem possível a visualização destas variantes por parte do leitor. São eles: 

 

 Cada conto que apresente variações em seu conteúdo encontra-se disposto 

separadamente em uma nova página; 

 Sendo o texto crítico uma reedição da obra Ânsia eterna publicada em 1903, optou-se 

por manter atualizada a grafia de 1903, durante a descrição do elenco de variantes;  
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 Levando em consideração que o texto crítico remonta a edição de 1903, decidiu-se por 

alocá-los próximos, de forma a serem separados apenas por uma barra, tal como pode 

ser visualizado abaixo: 

Ex.: Página 5 (Texto crítico)/ Página 2 (1903). 

 Ex.: (linha 13) T.C./(linha 2) 1903. 

 

 A descrição das páginas segue a sequência: Texto crítico/edição de 1903 - edição de 

1938; 

 São descritos, separadamente, o número de cada nova página que apresente variação. 

 Ex.: Página 5 (Texto crítico)/Página 2 (1903) – Página 7 (1938). 

 São descritas, em cada edição, as linhas nas quais aparecem as variações; 

 É usado um traço para demonstrar o intervalo existente entre as linhas: 

Ex.: (linhas 2-3).  

  São descritas as linhas pertencentes a cada edição, quando apresentarem modificações 

em seu conteúdo; 

 Ex.: (linha 13) T.C./(linha 2) 1903:  

       (linha 2) 1938:  

 As linhas pertencentes ao texto crítico e à edição de 1903 são alocadas de forma 

conjunta: 

Ex.: (linha 14) T.C/ (linhas 2-3) 1903. 

 As linhas pertencentes à edição de 1938 são alocadas separadamente; 

 É usada a abreviatura T.C. para designar o texto crítico. 

 

 - Atualizações gráficas: 

 

 Em ordem de justificar as atualizações presentes no texto crítico serão dispostos, nesse 

capítulo, um vocabulário contendo as transformações de cada palavra que sofreu algum tipo 

de variação desde 1903. 
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 Em face de obter dados concretos em relação à atualização de cada palavra elencada, 

tivemos por padrão o Novo Acordo Ortográfico, tendo como base de consulta o Novo 

Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa.  

 Seguimos, para consolidação desse capítulo, as seguintes normas: 

 

 As palavras são alocadas separadamente, em referência ao conto ao qual fazem parte; 

 As palavras também se encontram alocadas de acordo com a página em que aparecem 

no texto crítico; 

 Não são citadas as palavras que aparecem atualizadas mais de uma vez na mesma 

página do texto crítico. 

 

 - Anexo: 

 

 Seguindo o disposto por Carlos Reis e Maria do Rosário Milheiro em A construção da 

Narrativa Queirosiana – O espólio de Eça de Queirós, há de se perceber o papel do editor 

crítico em escolher a melhor direção rumo à construção de um trabalho de edição. Para tal, 

aqui se deve tomar como base a questão de que parte dos textos presentes na edição de 1938 é 

considerada de caráter inédito, fato que exige do editor uma postura pontual em relação à sua 

publicação: 

 

Atinge-se, pois, um momento decisivo (na acepção escrita do termo) para a 

constituição da posteridade do escritor: trata-se de decidir se o que ficou inédito 

deve ser divulgado, juntando-se assim ao patrimônio legado pelo escritor; mas trata-

se também de decidir (e este é um aspecto do problema que, como veremos, quase 

sempre se ignora) como deve ser levada a cabo essa divulgação (MILHEIRO; 

REIS, 1989, p. 21, grifo do autor). 

 

 

 

 Na verdade, segundo os pressupostos da Crítica Textual, apesar de a edição de 1938 

não ser considerada uma edição de caráter fidedigno, não se pode, entretanto, excluí-la de 

uma averiguação mais profunda, mesmo que não existam indícios suficientes de que os contos 

apresentados nele pela primeira vez foram reunidos pela própria autora. 
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 Sendo assim, foi decidido que a presença de tais textos contribuiriam para uma 

observação mais aguçada da obra como um todo e, nesse caso, refiro-me à análise das duas 

edições que foram publicadas. Consideram-se, deste modo, as próprias questões presentes no 

quarto capítulo, em que a edição de 1938 também figura como objeto de nosso estudo. 

 Para efeito de apreciação são editados os três contos encontrados somente na edição de 

1938: “O Lote 587”, “O coração tem razões” e “O Redentor”. Esses seguem aqui os mesmos 

critérios de edição que balizaram a construção da edição crítica. 

 O texto anexo é numerado por linha, começando a partir do numeral um, e reiniciado a 

cada nova página; 

 Cada conto é retomado separadamente em uma nova página, sendo disposto o seu 

título a partir da oitava linha; 

 O texto base sofreu uma transcrição atualizada de sua grafia; 

 São mantidas as grafias referentes aos nomes dos personagens, o uso de letras 

maiúsculas e minúsculas de algumas palavras, a pontuação, aos estrangeirismos e a 

opção pelo uso de itálico; 

 As notas culturais são alocadas ao pé de página e são dispostas de modo sequencial 

começando a partir do numeral 1; 

 O texto editado em anexo segue o mesmo critério de notação utilizado na composição 

do texto crítico. 
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2. JÚLIA LOPES DE ALMEIDA: ÂNSIA DE ESCREVER A REALIDADE. 

 

 

O belo rosto de D. Júlia aparece-me, agora que se festeja o seu centenário, com a 

maior nitidez com que me apareceu, certa manhã de verão, na Rua do Ouvidor. 

Fazia o maior calor, mas, na sua blusa branca, e com o seu claro sorriso, D. Júlia, 

com as têmporas úmidas, tinha uma frescura de flor orvalhada. Seus olhos 

possuíam uma inteligência tranquila e penetrante: pareciam mais científicos do que 

artísticos. A Arte, porém, estava em sua figura harmoniosa, em seu gesto e em sua 

palavra, na sua elegância natural, de uma dignidade que os tristes dias de hoje não 

fazem senão, por amargo contraste, ressaltar. 

                                   Cecília Meireles 

  

  

 O trecho composto pela escritora Cecília Meireles por ocasião do centenário de 

nascimento de Júlia Lopes de Almeida traduz muito mais do que simples palavras de 

admiração; ele mostra a importância da escritora para o universo literário. Tal forte foi o 

impacto do primeiro contato da jovem Cecília Meireles com Dona Júlia, que aquela procurou 

conservar com nitidez tal cena em sua memória, de modo a captar com emoção todas as 

impressões acerca daquele momento. 

 Além de demonstrar um traço profundamente delicado em relação à descrição de Júlia 

Lopes de Almeida, Meireles subjetivamente compara os gestos e as ações da escritora à 

grandeza da Arte, evidenciando que esta tinha impregnado em seu ser certo vigor artístico, tal 

qual um dom inato. 

 Ao ser analisada a vida e a obra de Júlia Lopes de Almeida, percebe-se que a 

homenagem prestada por Cecília Meireles configura-se mais do que justa. Júlia foi filha, 

esposa, mãe, jornalista, escritora, e ao desempenhar esses múltiplos papéis ao longo de sua 

vida, conseguiu driblar o destino comum reservado às mulheres de sua época em favor de 

uma carreira literária reconhecida. 

 Sendo assim, não se pode deixar de notar em sua obra um encantamento pontual pela 

figura emblemática da mulher, como o resultado de sua própria percepção sobre a condição 

social feminina na sociedade em que fez parte. Como já citado anteriormente, apesar de 

renomada escritora, Júlia Lopes soube conciliar perfeitamente os papéis de esposa, dona-de-

casa e mãe com o seu trabalho de ficcionista. Segundo Norma Telles na apresentação da 
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reedição do romance A falência (2003), Júlia Lopes de Almeida “conseguiu viver de sua pena, 

um feito para uma época em que à mulher não era permitido escrever nem expressar opiniões” 

(TELLES In: ALMEIDA, 2003). 

 Sua principal influência partiu de dentro de seu próprio ambiente familiar. Filha de 

pais burgueses, de origem portuguesa, Júlia foi criada em um clima intelectual propício, uma 

das condições para o desenvolvimento de seu talento literário. Seu pai antes de graduar-se em 

Medicina na Europa, foi o fundador do hoje extinto Colégio de Humanidades, com sede na 

Rua do Lavradio. A mãe de Júlia, além de pedagoga, era musicista, graduada em composição, 

canto e piano pelo Conservatório de Lisboa. 

 Foi, pois, na sede do Colégio de Humanidades, também residência de sua família, que 

nasceu Júlia Valentina Silveira Lopes em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Nessa 

instituição escolar engajou-se nas primeiras letras, recebendo da irmã mais velha, Adelina, 

total acompanhamento em sua alfabetização. 

 Há de se atentar para o fato de que o Colégio de Humanidades era direcionado à 

educação de moças, fato que pode ter influenciado Júlia em suas categóricas observações 

sobre o universo feminino, reavivando seus pontos de vista acerca da importância da leitura, 

do estudo e do trabalho na vida das jovens em prol de uma melhor formação individual. 

 Além do contexto familiar favorável, Júlia Lopes de Almeida ainda obteve 

experiências particulares, tais quais as diversas mudanças de cidade feitas por sua família: do 

zero aos vinte e três anos de idade, Júlia residiu na capital do Rio de Janeiro, em Friburgo e 

em Campinas. Nesta última cidade, por exemplo, a escritora residiu de 1869 a 1885.  

 Aliada às mudanças, a família de Júlia Lopes empreendeu viagens significativas ao 

exterior: a Portugal, em 1875 e ao Uruguai, em 1876. Aliás, algumas informações dão conta 

que a família teria permanecido em Montevideo durante dois anos, em virtude de um 

problema de saúde do Dr. Valentim, pai da escritora.  

 As mudanças aliadas às viagens empreendidas em função do acompanhamento de seus 

familiares permitiram que a autora criasse condições de aguçar as percepções acerca das 

dimensões culturais, sociais e históricas entre os diferentes espaços geográficos que 

conhecera. Campinas, por exemplo, é retratada em um dos seus romances, A família Medeiros 
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(1892), obra de cunho abolicionista que também descreve o período de ascensão pré-

republicana, principalmente através do comércio cafeicultor. 

 O pai de Júlia Lopes logo se torna seu principal entusiasta; é ele quem a convida a 

exercer a função de escritora-colaboradora no jornal A Gazeta de Campinas. Sendo assim, em 

1881, a jovem Júlia tem publicada em 07 de dezembro, a sua primeira crônica intitulada 

Gemma Cunibert. Esta se encontra relacionada no capítulo anexo para leitura e apreciação. 

 Ao final de 1883, Júlia Lopes de Almeida, então com vinte e um anos, já é 

considerada uma das prosadoras mais importantes de tal jornal. Em seus primeiros artigos, a 

escritora já mostrava conhecimento e domínio das ciências modernas, apontando aspectos 

psicológicos, pedagógicos, higiênicos, médicos usados no dia-a-dia em favor de uma nova 

concepção de organização do lar. Além disso, já traduzia em seus textos inclinações para a 

percepção dos diversos problemas sofridos pelas donas-de-casa daquela época, em especial, a 

falta de informação. 

 Começando a ter seu trabalho notadamente reconhecido, Júlia é convidada, em 1884, 

para se tornar uma das cronistas do jornal carioca O paiz. Desta feita, mesmo residindo em 

Campinas, a autora acaba empreendendo várias visitas ao Rio de Janeiro, onde vem a 

conhecer, em 1885, seu futuro marido, o escritor e jornalista português Filinto de Almeida.  

 Em agosto de 1886, mais uma viagem de notável importância: a família de Júlia Lopes 

segue para Lisboa. Mesmo afastada das terras brasileiras, a escritora não se desvencilha do 

seu trabalho de cronista, continuando assim, a serviço da Gazeta de Campinas, onde publica 

dois contos-crônicas sob os nomes “Lisboa na rua” e “Litz”. Ainda nesse ano não se pode 

deixar de relatar a primeira publicação em livro de uma obra de sua autoria. Contos infantis, 

escrito em colaboração com a irmã Adelina Lopes Vieira, continha uma compilação de contos 

em forma de verso e prosa. Tal foi a importância desse livro para o universo infantil da época, 

que em 14 de abril de 1891, a Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da Capital 

Federal Brasileira, aprovou o seu uso em todas as instituições públicas que abrigassem o 

ensino primário. 

 Procurando seguir uma trajetória de sequentes publicações, em 1887, Júlia prepara 

novos contos para a edição de um novo livro. Desta vez, esse recebe o nome de Traços e 

iluminuras, e convém considerar que tal obra foi publicada com os recursos financeiros da sua 
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própria família. Nesse mesmo ano, em 28 de novembro, a escritora casa-se com Filinto de 

Almeida e, ao contrário do que poderia ocorrer, em nada foi alterada a sua rotina em relação à 

sua produção literária. 

 Ao tornar-se cada vez mais conhecida em seu meio, Júlia Lopes de Almeida passa a 

escrever em diversos jornais e periódicos da época, entre os quais se encontram Gazeta de 

noticias, O paiz e O jornal do commercio. 

 Retornando ao Brasil em 1888, Júlia prepara para a Tribuna Liberal do Rio de Janeiro 

o seu primeiro romance a ser publicado em folhetim: Memórias de Martha. Segue no ano 

posterior para São Paulo, em virtude de uma proposta emitida ao sr. Filinto de Almeida, que o 

convidava a assumir o cargo de diretor do jornal A província de São Paulo. Aproveitando o 

sucesso obtido com a publicação em folhetim do seu primeiro romance, a autora publica pela 

Casa Durski de Sorocaba, Memórias de Martha. 

 É de suma importância fazer referência a essa obra, não só por ser o primeiro romance 

de Júlia Lopes de Almeida a ser publicado em livro, mas principalmente por conter em seu 

enredo uma aclamação ao universo feminino, mostrando a sua preocupação em retratá-lo de 

maneira o mais próximo possível do real, com personagens de carne e osso, que enfrentam 

suas agruras com garra e perseverança mostrando serem capazes de trilhar sozinhas seus 

próprios destinos. 

 Em 1891, outro romance é publicado em formato de folhetim, agora pela Gazeta de 

Noticias, do Rio de Janeiro: A família Medeiros. Tal foi a repercussão da obra que esta vem a 

público em 1892, esgotando-se seus exemplares em três meses. Mesmo sendo publicada após 

a abolição da escravatura, tal obra é considerada como detentora de um perfil abolicionista, 

não por colocar-se a contra os atos escravagistas em si, mas principalmente, por antever os 

inúmeros problemas pelos quais passariam os negros pós-libertação, demonstrando uma 

sensibilidade da escritora em refletir sobre os fatos políticos da época. Sobre a obra, escreve 

Wilson Martins que esta “sendo um romance abolicionista publicado em 1892, continha mais 

atualidade do que seu aparente anacronismo poderia deixar supor” (1996, p. 399). 

 Em 1895, publica em folhetim pela Gazeta de Noticias seu terceiro romance, A viúva 

Simões. Esse livro recebe edição somente em 1897, pela Antônio Maria Pereira Editor, por 
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Júlia encontrar-se durante todo o ano de 1896, ocupada com a confecção e edição de seu Livro 

das noivas.  

 Ainda no ano de 1896 participa ativamente da organização dos princípios fundadores 

da Academia Brasileira de Letras. Porém esse episódio pode ser considerado um retrato da 

maneira como as mulheres de letras eram encaradas na época. Apesar de contar com o 

respeito do meio literário, e de ter contribuído diretamente para fundação dessa instituição, 

Júlia tem a sua candidatura negada. Segundo Luiz Ruffato
4
, no texto de abertura do livro 25 

Mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, o nome de Júlia Lopes de Almeida 

constava na primeira lista de membros efetivos, porém pela possível “perda” do artigo que 

regulava a aceitação de mulheres na Academia, a ficcionista não foi admitida como uma das 

“imortais”. Devido ao constrangimento provocado pela situação, Lúcio de Mendonça, junto 

aos membros fundadores, decidiu incluir Filinto de Almeida à cadeira número três, 

deliberando desculpar-se junto à família Almeida. 

 A casa verde, romance escrito em colaboração com o marido Filinto de Almeida, 

começa a ser publicado em formato de folhetim no final de 1898, vindo a público sob o 

pseudônimo de A. Julinto, destacando uma associação dos nomes do casal. É interessante 

fazer, pois, um apontamento significativo em relação a essa parceria, visto que tal obra era 

considerada pela escritora como uma das suas favoritas, conforme afirmara em uma entrevista 

a João do Rio.  

 É publicado em 1901 pela Oficina de Obras d’A Tribuna, o romance A falência. Tal 

foi o seu acolhimento junto ao público leitor, que este recebeu uma nova edição no mesmo 

ano de sua publicação. 

 Aproveitando o sucesso de suas várias colaborações em jornais e revistas da época, 

Júlia Lopes de Almeida decide publicar pela primeira vez em terras brasileiras, um livro de 

contos. Este recebe o nome de Ânsia eterna, sendo publicado pela livraria H.Garnier, em 

1903. 

 Aproveitando o sucesso de Ânsia eterna, Júlia decide editar em 1905, uma compilação 

de algumas de suas crônicas jornalísticas, fato que deu origem ao Livro das donas e donzelas. 

                                                 
4
 RUFFATO, Luiz (org.). Mulheres: contribuição para a história literária. In: 25 mulheres que estão fazendo a 

nova literatura brasileira. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2004. 
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Aliás, 1905 pode ser destacado como um ano de muito trabalho para Dona Júlia, visto que 

dedicou-se à publicação em folhetim do romance A intrusa, pelo Jornal do Commercio. 

 Em 1907, publica mais um número dedicado ao público infantil, intitulado Histórias 

da nossa terra. Vale mencionar que esse é a primeira obra da autora de uma série de vinte 

uma edições a serem publicadas pela Francisco Alves.  

 Aproveitando essa parceria, em 1908, Júlia Lopes tem seu romance A intrusa editado 

pela mesma empresa. Na mesma ocasião, era publicado, em formato de folhetim, pelo Jornal 

do Commercio o romance Cruel amor. Ainda nesse ano é encenada a peça A Herança, de sua 

autoria, e esta recebe o prêmio referente à Exposição Nacional. 

 Dando continuidade à parceria com Francisco Alves editor, Júlia Lopes publica, em 

1910, Eles e Elas, também uma compilação das crônicas veiculadas no jornal O paiz entre os 

anos de 1907 e 1909. 

 O romance Cruel amor é finalmente publicado no ano de 1911 também pela Francisco 

Alves. Quanto a esse romance vale fazer uma ressalva específica, visto que foi fruto de severa 

pesquisa da autora quanto aos hábitos e costumes da comunidade de pescadores que 

habitavam a região de Copacabana no início do século. Em entrevista a João do Rio, Júlia 

revela que considerava esse seu trabalho como um livro de difícil composição, visto as 

inúmeras investigações a que procedera a fim de torná-lo o mais fiel possível àquela realidade 

descrita.  

 Em 1913, empreende nova viagem com a família à Europa, e dedica-se a preparar para 

edição o livro Correio da roça, que vem a público ainda nesse mesmo ano, também sob os 

cuidados da Francisco Alves editores. Por esse trabalho, ela recebe o prêmio da revista 

Chácaras e quintais, passando a colaborar nesta, com vários artigos sobre jardinagem. 

 Em 1914, publica também pela Francisco Alves, um novo romance, intitulado A 

Silverinha (crônica de um verão). É importante frisar que nesse mesmo ano, em 14 de 

fevereiro, Júlia Lopes de Almeida é homenageada por vários intelectuais da época com um 

jantar oferecido no Mac-Mahon Palace Hotel, em Paris.  

 Os anos de 1916 e 1917 foram dedicados quase que exclusivamente à produção de 

narrativas dedicadas ao público infantil. Em 1916, publica pela Francisco Alves o livro A 

árvore em parceria com seu filho, Afonso Lopes de Almeida, dando continuação à temática já 
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apresentada em Correio da roça. Em 1917, publica o conto Era uma vez, pela Jacinto Ribeiro 

dos Santos. 

 Ainda em 1917, é veiculada uma nova obra que se apresenta sob o título Teatro. Esta 

contem em sua composição três peças: “Quem não perdoa”, “Doidos de amor” e “Nos jardins 

de Saul”. 

 Impedida de seguir em viagens à Europa, por causa das destruições causadas pela 

Grande Guerra, Júlia empreende uma visita de quatro meses à região sul do Brasil. De suas 

impressões publica, em 1920, Jornadas no meu país, pela Francisco Alves editor. 

 Ainda por essa época começa a sofrer com seguidos problemas linfáticos e renais, que 

passam a fragilizar a saúde da escritora. No entanto, se sua produção romanesca veio a 

diminuir, a sua militância em favor do sexo feminino tornou-se cada vez mais ativa, 

engajando-se junto à Alice Rego Monteiro, em diversas campanhas feministas e consagrando-

se como uma das principais integrantes do I Congresso Feminino do Brasil.  

 Desta feita, em 1922, é convidada como conferencista pelo Conselho Nacional de 

Mulheres da Argentina, onde profere a palestra intitulada “Brasil”. Em homenagem à 

escritora, em 22 de outubro, o jornal La Nación, de Buenos Aires, publica em suas páginas o 

conto A caolha sob a tradução de “La tuerta”. 

 Ainda em 1922, publica pela Leite Ribeiro o livro A isca, contendo em sua 

composição quatro novelas literárias: “A isca”, “O homem que olha para dentro”, “O laço 

azul” e “O dedo do velho”. 

 Entre 1925 e 1932, Júlia parte com a família para a Europa onde fixa residência em 

Paris, à Avenue de Friedland. Esse é um período em que a autora vai, aos poucos, deixando 

rastros de sua obra pelo Velho continente: vários contos de sua autoria são traduzidos para o 

francês e publicados em jornais parisienses.  

 Ambientado no contexto parisiense da década de vinte, a autora escreve um novo 

romance intitulado Pássaro tonto. A obra publicada apenas em 1934, após a morte da autora, 

contem uma severa crítica da sociedade pós-guerra, visto a observação de novos padrões de 

comportamento. 

 No início de 1934, Júlia parte para Beira, na África, a fim de cuidar de sua filha 

caçula, Lúcia, que se encontrava com alguns problemas de saúde devido ao seu último parto. 
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Essa empreitada dura três meses, sendo sua viagem de retorno ao Brasil retardada por ocasião 

das epidemias de sarampo que costumeiramente assolavam os navios da época. 

 Sendo assim, a autora, agora acompanhada de sua filha Lúcia e das netas, regressa ao 

Brasil somente em 22 de maio de 1934. Porém, percebe-se que sua saúde em muito se 

fragilizara, principalmente devido ao surto de malária que assolara o vapor durante a sua 

viagem. Oito dias após sua chegada ao Rio de Janeiro, Dona Júlia vem a falecer no dia 30 de 

maio de 1934, então com 72 anos de idade. 

 A morte da ficcionista gerou uma comoção tanto no Brasil quanto no exterior. Vários 

jornais noticiaram o falecimento da escritora, procurando não só lhe render as merecidas 

homenagens, mas principalmente chamando atenção para a importância e notoriedade de sua 

obra. Dentre as notas mais expressivas, deve ser destacada àquela publicada, em Portugal, 

pelo periódico O século, sob o título “D. Júlia Lopes de Almeida – Faleceu a ilustre 

romancista brasileira”. A reportagem exaltava o caráter e a qualidade da literatura produzida 

por Júlia Lopes de Almeida, enfatizando pontos chaves de sua obra, que demonstravam uma 

“profunda observação da sociedade da época, a fim de revelar um sopro de revolta contra as 

injustiças sociais”. 

 Pode-se dizer que a afirmação sobre as virtudes presentes na produção literária de 

Dona Júlia contemplam a importância de sua carreira dentro do círculo artístico da época. De 

forma simples e despretensiosa, a escritora foi, aos poucos, garantindo seu espaço em um 

universo, até então, dominado pela presença do elemento masculino. Não é por acaso que 

Dona Júlia conquistara a simpatia e o respeito de Machado de Assis e tornara-se amiga de 

Olavo Bilac. O poeta parnasiano reconhecendo o valor da ficcionista para o enriquecimento 

da Literatura presta-lhe homenagem através de singelas palavras: “Bendita a Arte, como a tua, 

que sai do pensamento, mas nasce da piedade”
5
. 

 Se enquanto solteira Júlia teve em seu pai um grande incentivador, deve-se mais uma 

vez enfatizar que mesmo após o seu casamento, a escritora continuou recebendo todo apoio 

do marido Filinto de Almeida em relação à solidificação de sua carreira literária. Essa 

harmonia se justifica na execução no romance A casa verde (1932), escrito a quatro mãos pelo 

                                                 
5
   Tal trecho se encontra nas páginas da revista A Mensageira, por ocasião de uma homenagem prestada à Júlia 

pela comemoração de seu aniversário em 1915. 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 

casal, e pode ser confirmada através da entrevista intitulada Um lar de artistas, prestada pelos 

Almeidas a João do Rio
6
. O título da matéria, idealizado pelo jornalista, descreve com 

exatidão a dedicação da família à Literatura, principalmente considerando as reuniões 

frequentadas pela classe intelectual no casarão de propriedade do casal, situado em Santa 

Tereza. 

 A impressão deixada pela escritora, em relação à composição de sua obra, se inscreve 

sob o signo da aproximação de sua literatura com o público, procurando discorrer sobre temas 

palpáveis, cenários reais, personagens comuns. A “primeira romancista brasileira”, tal como 

era considerada pela Revista Nacional, procurava descrever sobre uma realidade que pudesse 

ser facilmente relacionada com o momento no qual produzira sua obra, delineando um painel 

onde se encontram claramente presentes os componentes ideológicos cultivados pela 

sociedade brasileira da época. 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que uma das qualidades mais importantes da produção 

de dona Júlia pauta-se em uma singular simplicidade na maneira de narrar os fatos 

apresentados em suas histórias. Segundo as palavras da própria escritora, a opção por 

distanciar-se do estilo rebuscado, inscreve-se em um compromisso particular assumido na 

composição de sua obra. Tal fato pode ser constatado na entrevista prestada a João do Rio, 

quando Júlia Lopes de Almeida confirma seu posicionamento em relação à sua opção estética: 

“A arte, para mim, é a simplicidade. Ser simples e sóbrio é um ideal”. 

Além da leveza estampada em seus textos, deve-se considerar como presença 

fundamental da obra de Dona Júlia, a figura feminina. Através das falas de suas personagens 

Júlia Lopes apresenta um olhar visionário em relação à situação da mulher no início do século 

XX. Se por um lado esta mulher se dedicava inteiramente às prendas domésticas, sendo 

economicamente dependente de seu marido, Júlia mostra que o pensamento e certas atitudes 

destas mães e esposas, nem sempre concordavam com a situação em que se encontravam, 

revelando assim uma profunda insatisfação, como se começassem a entender a importância de 

sua individualidade. 

Sendo assim, a escritora não se abstém em mostrar a presença tão nítida dos papéis 

sociais vivenciados pelo homem e a mulher, denunciando o pensamento comum da época, que 

                                                 
6
 João do Rio – pseudônimo de Paulo Barreto 
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por si só revelam o caráter da segregação social presente dentro dos núcleos familiares, 

espaços centrais de sua trama. 

Dentro desse contexto, devem-se ressaltar os questionamentos acerca da 

individualidade feminina em relação à época em que os romances de Júlia são publicados. A 

partir de um exame crítico de sua obra, não são apenas os papéis sociais que vigoram 

absolutos como temática de tal autora, mas, igualmente, a percepção feminina como um ser 

único, com ideias próprias acerca de seu ser e sua interação com o mundo social. 

É justamente nesse ponto que se pode ter uma ideia da aceitação da obra de Júlia pela 

sociedade; se por um lado, a autora nos denuncia problemas comuns, presentes no dia-a-dia 

familiar, por outro, Júlia, tenta conciliar tais dificuldades, ao finalizar seus textos procurando 

consagrar um ideal de família, em que todos os seus membros se encontrem em nome de uma 

união selada pela paz.  

Alguns estudiosos, no entanto, declaram que a escritora acaba por construir sua obra 

dentro das exigências permitidas na época. Se por um lado, ela denuncia diferenças e 

questiona comportamentos e atitudes, por outro, Júlia, ainda mantém em alguns de seus 

escritos, certo pensamento conservador, normal para a época em questão.  

Acredita-se que Júlia pode ter usado desse artifício como um subterfúgio para que sua 

obra recebesse da sociedade o merecido respeito de que lhe era devido. Para uma mulher de 

alta sociedade, considerada de boa família e casada com um escritor de renome, Júlia não 

poderia se arriscar, radicalizando pensamentos e opiniões dentro de sua obra, de modo que 

também viesse a ser segregada, por manter um comportamento insatisfatório na condição de 

escritora. Por esse motivo, vemos a denúncia, mas também, diversas vezes, vemos o conselho, 

principalmente no que concerne ao bom andamento da família.  

Porém, o simples fato de denunciar o desgosto feminino através da verbalização de seu 

sentimento, já rende à Júlia um grande marco na composição de sua obra. Vale lembrar, que 

mesmo colocadas ao final do romance, de volta à normalidade, essas mulheres conseguem 

desvencilhar-se da figura masculina, como o anteparo de suas necessidades. É passível de 

análise, portanto, a ausência da voz masculina na conclusão dos romances da autora. Esse 

pensamento torna-se, então, uma nova maneira de pensar a vivência de um relacionamento, o 

respeito individual e a diferença entre os sexos.  
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Outro aspecto que merece ser evidenciado diz respeito à exaltação do trabalho como 

agente transformador não só das personagens, como também do ambiente em que estas se 

encontravam. No que ainda diz respeito às mulheres, apesar desses afazeres ainda se 

encontrarem na esfera do lar, baseados na acepção do labor, como assim define Hannah 

Arendt em A condição humana, percebe-se que através da execução de certas atividades a 

mulher, aos poucos, poderia conseguir as bases de seu sustento e, assim, sua independência 

financeira.  

Na primeira edição da revista A mensageira, Júlia declara que “as aptidões femininas 

poderiam ser aproveitadas em atividades remuneradas que pudessem vir a auxiliar a família 

sem detrimento do trabalho do homem” (In: ALAMBERT, 1998, p. 92).  

Ao pensar desta forma, Júlia acaba por difundir um pensamento atual no qual “a 

dicotomia dos papéis sexuais é entendida em termos de complementaridade e funcionalidade, 

no qual a especialização dos papéis visaria a manutenção da família através da solidariedade 

entre seus membros” (SORJ In: ARAÚJO&SCALON, 2005, p. 125).  

De qualquer forma, Júlia Lopes de Almeida vai mostrar com suas obras, que a sua 

narrativa não se trata meramente de uma apologia feminista, mas de uma ampla visão de 

como a rigidez da estrutura familiar da época acaba por massacrar os direitos dos que são 

oprimidos pelo sistema social. Na verdade, Júlia denuncia em sua obra que a desigualdade 

não é tida somente entre os sexos, mas também entre as diversas classes contidas na sociedade 

brasileira. 
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3. RESGATANDO A MEMÓRIA LITERÁRIA: AS EDIÇÕES 

 

 

Idealizo o romance, faço o canevas dos primeiros capítulos, tiro uma lista dos 

personagens principais, e depois, hoje algumas linhas, amanhã outras, sempre 

consigo acabá-lo. Há uma certa hora do dia em que as coisas ficam mais 

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. 

Fecho-me aqui, nesta sala, e escrevo. Mas não há meio de esquecer a casa. [...] Às 

vezes não posso absolutamente sentar-me cinco minutos, e é nestes dias que sinto 

uma imperiosa, uma irresistível vontade de escrever... 
7
 

          Júlia Lopes de Almeida 

 

 

O trecho retirado da entrevista concedida por Júlia Lopes de Almeida a João do Rio 

reflete um lado prosaico da rotina da escritora em relação à composição de seus romances. É 

através dessa afirmação que se tem a ideia da escritora que mesmo esbarrando nas 

dificuldades pontuais do dia-a-dia, não perde o foco de seu objetivo. 

É interessante sentir a maneira pela qual Dona Júlia encarava sua produção literária; 

sua declaração a João do Rio adquire uma feição singela e jovial, transmitindo um tom de 

ludicidade ao processo desenvolvido no momento de sua criação, demonstrando a intimidade 

da ficcionista com o seu ofício. 

Diante de tal fato, parece estranho aceitar o seu apagamento do cânone durante tantos 

anos. Como uma escritora que produziu por mais de cinquenta anos, era legitimadamente 

apreciada e respeitada pelos intelectuais da época e aclamada pelo público pode ter sido 

gradualmente esquecida após o seu falecimento? 

Esse é um dos questionamentos principais daqueles que, atualmente, se empenham em 

estudos sobre a vida e obra de Júlia Lopes de Almeida. Na verdade, foi a partindo dessa 

crítica que não só a produção de Dona Júlia, como de outras escritoras contemporâneas a ela, 

passou a receber o devido interesse. 

                                                 
7
 Essa entrevista prestada a João do Rio sob o título de Um lar de artistas. Esta faz parte da obra O Momento 

literário contendo 28 personalidades.  Júlia é a única mulher citada. (s/d – possivelmente 1905) 
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A essa pergunta chave encontram-se várias respostas, que se complementam tal qual 

uma senha para se buscar cada vez mais informações a respeito da produção ficcional de Júlia 

Lopes de Almeida.  

Primeiramente, deve-se considerar o fato da dificuldade em reunir as edições 

pertinentes à obra dessa renomada escritora. Após a sua morte em 1934, poucas obras de sua 

autoria foram reeditadas, tornando o nome de Júlia Lopes cada vez mais afastado do público. 

Por outro lado, há de se considerar que muitos livros editados anteriormente ao seu 

falecimento foram, aos poucos, esgotando-se das prateleiras, tornando a produção literária da 

autora cada dia mais inacessível.  

Dentre os livros publicados após sua morte encontram-se Pássaro tonto, em 1934, 

obra póstuma, que já se encontrava no prelo antes do falecimento da escritora; A intrusa, 

republicado em 1935; Ânsia eterna, reeditado em 1938; Cruel amor, em 1963; e A falência, 

novamente editado em 1978. 

Como se pode notar após a reedição de A intrusa, em 1935, o intervalo entre as 

publicações foi ficando cada vez mais espaçado, contribuindo para o desconhecimento da 

obra da escritora pelo público.  

Outro fato que aparece como um fator de profunda relevância em relação ao 

apagamento da figura Júlia Lopes de Almeida do cânone pode ter relação com a dificuldade 

de alguns historiadores e pesquisadores da área de Letras em enquadrar a autora em uma 

estética literária específica, assim como tantos artistas contemporâneos a ela. É preciso, nesse 

caso, levar em conta que a produção ficcional da escritora compreende um período de 

cinquenta anos, fato que realmente torna difícil a determinação de sua literatura dentro de uma 

estética específica. 

É preciso ressaltar que começando a publicar em 1886, Júlia Lopes perpassou por 

várias correntes literárias, tais quais o Realismo, o Naturalismo, o Pré-modernismo e, 

finalmente, na época de seu falecimento, pelo Modernismo. Porém, mesmo sendo amiga de 

vários intelectuais que circularam no Brasil e no exterior, entre o final do século XIX e o 

início do século XX, Júlia nunca defendeu uma corrente específica ou comparou a sua 

produção à de algum contemporâneo seu. 
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Apesar de considerar esta preocupação um motivo infundado para que fosse esquecida 

a obra de Júlia Lopes, pode-se levar a crer que o próprio desconcerto por parte dos 

historiadores em defini-la erroneamente em esta ou aquela estética, a deixando assim fora dos 

compêndios literários, pode ser caracterizado como mais um fator que explica tal 

esquecimento. 

Finalmente pode-se ter como justificativa para a falta de referências a respeito de Júlia 

Lopes de Almeida, o simples fato de ser mulher. Apesar de tal motivo poder causar certa 

estranheza, é perfeitamente possível aceitarmos essa razão a fim de justificar as lacunas 

deixadas na historiografia literária a respeito da autora.  

Para não haver dúvidas sobre essa situação basta lembrar o episódio referente a 

exclusão de Júlia da Academia Brasileira de Letras. Como já mencionado no capítulo anterior, 

Júlia não teria assumido o seu lugar de direito como uma das “imortais” da instituição, 

simplesmente por não existir um artigo na sua documentação de fundação que regularizasse a 

aceitação de mulheres escritoras como membros efetivos da ABL. 

Ao tentar responder os questionamentos acerca da lacuna de informações sobre a vida 

e obra de Júlia Lopes de Almeida, vários pesquisadores começaram a empenhar seus esforços 

em prol de um resgate da historiografia literária relativa à escritora. Como se montassem um 

grande quebra-cabeça foram buscando referências isoladas que apresentassem dados seguros 

que viessem a balizar suas afirmações. 

Uma dos primeiros referenciais teóricos encontrados sobre Júlia Lopes de Almeida é 

de responsabilidade da crítica literária Lúcia Miguel Pereira, que em 1950 publica Prosa de 

ficção: de 1870 a 1920. Apesar da estudiosa não mencionar dados completos sobre a vida da 

ficcionista, procura lhe prestar a devida importância ao mencionar que Júlia era “a maior 

figura entre as romancistas de sua época” (PEREIRA, 1950, p. 265). Por outro lado, apesar de 

destacar A família Medeiros, A falência e Ânsia eterna, como diretrizes fundamentais para se 

conhecer o projeto literário de Júlia Lopes de Almeida, Lúcia enquadra a obra da ficcionista 

em um ramo considerada “sorriso da sociedade”, fato tal que acaba desmerecendo o conteúdo 

difundido ao longo da produção artística de Almeida. 

Mais tarde, em 1956, o nome da escritora vem à tona nas páginas de A vida literária 

no Brasil-1900, através da severa investigação de Brito Broca. O pesquisador menciona Dona 
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Júlia como uma das primeiras escritoras do Brasil, chamando atenção para a desenvoltura da 

artista em relação à composição de diversificados gêneros literários, dentre os quais destacou 

os contos, crônicas e romances. Ao citar Júlia Lopes de Almeida em sua pesquisa, Brito Broca 

aponta para as dificuldades encontradas pelas mulheres de letras contemporâneas à escritora, 

fato tal que começa a abrir espaço para discussões acerca do apagamento do cânone literário 

de outras companheiras de ofício de Dona Júlia. 

Outra obra que merece ser considerada pela seriedade dos estudos contidos em sua 

composição é História da Inteligência Brasileira, de Wilson Martins. Publicada em 1977, 

essa pesquisa é a primeira a mencionar o esquecimento sofrido por Júlia Lopes de Almeida. 

Além de ser o pioneiro a focalizar essa delicada situação, Wilson Martins discorre sobre a 

obra da ficcionista procurando registrar a totalidade da obra da autora, num esforço sincero de 

recuperar a história literária pertencente à Dona Júlia. 

Partindo das observações desses renomados estudiosos, tem-se a partir de 1987, um 

interesse crescente pela obra de Júlia Lopes de Almeida
8
. Pode-se determinar como referência 

dentro das pesquisas acadêmicas, a tese de doutoramento de Norma Telles, intitulada 

Encantações: escritoras e imaginação literária no Brasil, século XIX. A pesquisadora traça 

um panorama da literatura produzida por mulheres no século XIX, citando como escritoras 

nomes como Narcisa Amália e Maria Firmina dos Reis. Sobre Júlia Lopes de Almeida, 

Norma Telles procura deter seu foco nas temáticas produzidas pela escrita almeidiana, 

chamando atenção, principalmente para a sua produção teatral. 

Concidentemente, nesse mesmo ano (1987) é reeditado o romance Correio da roça, 

contendo um estudo crítico de Sylvia Perlingero Paixão. Aliás a reedição desse romance é 

considerada como um dos pontos iniciais de interesse acadêmico pela obra da ficcionista. 

Outra pesquisa bastante relevante diz respeito à produção literária de Júlia Lopes 

enquanto colaboradora da Gazeta de Campinas. Em 1995, a pesquisadora Leonora de Lucca 

detém-se em um extenso trabalho de investigação e levantamento das crônicas publicadas 

pela escritora. O relatório de iniciação científica apresentado sob o nome Júlia Lopes de 

Almeida e o feminismo no Brasil na virada do século resgata um viés diferenciado da 

                                                 
8
 Aqui há de se levar em consideração o período até a década de 90, quando os estudos acerca da escritora 

tornam-se mais frequentes. 
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produção da escritora, principalmente se considerarmos que nessa época Júlia ainda 

encontrava-se solteira e residindo na cidade de Campinas. 

Esse trabalho vem complementar outros estudos que começam a ser gradativamente 

publicados sobre a ficcionista, dentre os quais podemos citar as considerações da professora 

Elódia Xavier (UFRJ), presente na introdução à reedição de A intrusa, em 1994, pela 

Fundação Biblioteca Nacional. 

Daí em diante, as pesquisas acerca da historiografia literária da escritora não mais 

cessaram. As citações a seu nome e obra são cada vez mais frequentes nos Congressos 

Literários, principalmente naqueles que enfatizam a Literatura de autoria feminina como 

principal foco. Como exemplo atual, pode ser citado o XIV Seminário Nacional Mulher e 

Literatura/ V Seminário Internacional Mulher e Literatura – Palavra e Poder: 

representações literárias, realizado de 4 a 6 de agosto de 2011, na Universidade de Brasília, 

onde uma mesa-redonda foi dedicada aos estudos acerca da produção ficcional de Júlia Lopes 

de Almeida. 

Tomando como referência todas essas recentes pesquisas acerca da importância do 

nome de Júlia Lopes de Almeida, que o interesse pela história das edições relativas ao acervo 

literário da escritora foi se tornando cada vez mais frequente. 

Ao tentar buscar dados significativos que dessem conta das várias edições pertinentes 

à obra de Júlia Lopes de Almeida, empreendeu-se uma pesquisa abrangente em bibliotecas do 

eixo Rio-São Paulo, não só em busca de informações sobre a escritora, como principalmente, 

objetivando encontrar suas obras, de modo a verificar as diferentes datas de sua publicação.  

Outro caminho também traçado em função do resgate da produção literária da 

escritora diz respeito às sequentes pesquisas através da Internet. Ao contrário do que possa 

parecer, encontram-se disponíveis na rede uma quantidade significativa de obras de Júlia 

Lopes de Almeida, ora editadas e apresentadas em formato PDF, ora tendo como 

característica a digitalização de suas páginas. 

Em relação à Internet, há também a necessidade de mencionar os sites que 

comercializam livros antigos ou usados, também conhecidos como sebos virtuais. Um deles, o 

Estante virtual, apresenta uma expressiva relação de livros de Júlia Lopes de Almeida à 
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venda, e nesse caso, é importante mencionar a especial presença de seus livros raros, relativos 

às primeiras edições de sua obra. 

Considerando os acervos pertencentes às bibliotecas consultadas, cabe fazer uma 

referência à relação de obras que se encontram em exposição para a consulta e pesquisa. No 

Rio de Janeiro, três instituições de renome foram consultadas: a Biblioteca Nacional, o 

Gabinete Real Português de Leitura e a Academia Brasileira de Letras. Já em São Paulo, 

destaca-se a preferência pelo acervo presente em duas universidades: Universidade Estadual 

de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Procedendo à pesquisa pela Biblioteca Nacional encontram-se os seguintes livros 

pertencentes à escritora: A família Medeiros (1892); A viúva Simões (1897); Livro das noivas 

(1896); as edições de 1901 e 1978 de A falência; Livro das donas e donzelas (1906); Histórias 

da nossa terra (1907); A herança (1909); Contos infantis (reedição 1910); edições de Cruel 

Amor referentes aos anos de 1911, 1921 e 1963; A árvore (1916); Jornadas no meu país 

(1920); Jardim florido (1922).  

No Real Gabinete Português de Leitura encontram-se expostas para consulta: Traços e 

Illuminuras (1887); A família Medeiros (2ª edição, 1894); Livro das noivas (1896); A viúva 

Simões (1897); Memórias de Martha (2ª edição, 1899); A falência (1901); Histórias da nossa 

terra (1907); Eles e elas (1910); A Silverinha (1914); Teatro (1917); Era uma vez (1917); 

Jornadas no meu país (1920); A isca (1922); Jardim Florido (1922); A intrusa (2ª edição, 

1935).  Convém mencionar que nesse acervo, algumas obras podem ser encontradas em razão 

de dois a três exemplares, facilitando a consulta ao material produzido pela escritora. 

Em relação à Academia Brasileira de Letras, há de considerar os acervos pertencentes 

a duas bibliotecas distintas: Lúcio de Mendonça e Rodolfo Garcia. Na primeira encontram-se 

um conto publicado na Iris: revista mensal de Letras, Sciencias e Artes, intitulado Um 

martyr (1906); Contos infantis (8ª edição, 1910); A árvore (1916) e A casa verde (1932). Já 

no acervo pertencente à Biblioteca Rodolfo Garcia encontram-se a maior parte da obra de 

Júlia Lopes de Almeida, dentre os quais podemos citar: A família Medeiros (1892); Livro das 

noivas (1896); A viúva Simões (1897); as edições de 1908 e 1935 de A intrusa; Livro das 

donas e donzelas (1906); A herança (1909), as edições de 1910 e 1922 de Eles e Elas, Cruel 

amor (1911); A árvore (1916); Era uma vez (1917); Teatro (1917); Jornadas no meu país 
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(1920); Jardim Florido (1922); Oração a Santa Dorotéia (1923); Maternidade (1925); 

Histórias da nossa terra (21ª edição, 1930) e Pássaro tonto (1934). 

Quanto à relação de obras presentes nas duas universidades consultadas em São Paulo, 

encontram-se dispostas para consulta uma gama significativa de obras raras, mesmo que 

dispostas em vários departamentos de ambas as instituições. 

No sistema de bibliotecas da Universidade de São Paulo estão expostas as seguintes 

publicações: Memórias de Marta (2ª edição); as edições de 1894 e 1919 de A família 

Medeiros; a edição de 1897 e a reedição de 1999 de A viúva Simões; a edição de 1901 e a 

reedição de 1978 de A falência; Livro das donas e donzelas (1906); as edições 1908, 1935 e 

1994 de A Intrusa; A herança (1909); as edições de 1911 e 1928 de Cruel amor; Correio da 

roça (1913); A árvore (1916); a edição de 1914 e a reedição de 1997 de A Silverinha; 

Jornadas no meu país (1920); Brasil – conferência (1922); A isca (1922); Eles e elas (2ª 

edição 1922); Maternidade (1925); Histórias da nossa terra (reedição, 1926); A casa verde 

(1932); Pássaro tonto (1934); Ânsia eterna (1938).  

Finalmente, procedemos à última pesquisa na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Esse local deve ser considerado de suma importância para os estudos acerca de 

Júlia Lopes de Almeida, não só por ter sido a cidade onde residiu por longos anos e começou 

a sua carreira literária, mas também por conter em seu acervo algumas das crônicas 

publicadas pela escritora na Gazeta de Campinas.  

Sendo assim, nessa instituição encontram-se as seguintes obras: as edições de 1901(1ª 

e 2ª edições) e 1978 de A falência; Livro das donas e donzelas (1906); as edições de 1919 e 

2009 de A família Medeiros; as edições de 1913, 1933 e 1987 de Correio da roça; A 

Silverinha (1914); Cruel amor (2ª edição, 1921); A árvore (1916); Jornadas no meu país 

(1920); Eles e Elas (1922); A casa verde (1932) e Pássaro tonto (1934). 

Neste mesmo local, dentro do Instituto Edgard Leunroth, encontram-se 

digitalizados em sistema de microfilmagem vários exemplares da Gazeta de Campinas, onde 

se podem visualizar os primeiros artigos publicados pela autora. 

Em relação à Internet convém mencionar a pertinente quantidade de estudos sobre a 

obra de Júlia Lopes de Almeida. São diversas as pesquisas acadêmicas e os artigos referindo-

se a alguma particularidade referente ao trabalho ficcional da escritora. Tal fato demonstra 
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que o resgate acerca da contribuição de Dona Júlia às Letras Brasileiras mantem-se cada vez 

mais crescente. Pode-se dizer que esses estudos também auxiliam na divulgação das obras que 

hoje se encontram presentes no acervo referente à autora na Internet. 

Sendo assim, são encontrados em arquivo PDF as seguintes obras: os romances A 

viúva Simões, A falência e A intrusa e as crônicas intituladas Livro das donas e donzelas. Dos 

quatro livros expostos nesse formato, apenas A Intrusa possui referência em relação a sua 

confecção, apontando como texto base para sua confecção a edição de 1994, publicada na 

época pela Fundação Biblioteca Nacional. Dos romances mencionados acima, dois também 

divulgados através do programa Word Office: A falência e A viúva Simões. Porém, apenas A 

falência traz ao final de seu conteúdo o texto base que servira à sua reedição, neste caso, o 

divulgado em 1978, pela editora HUCITEC. 

Ainda utilizando como ferramenta o programa Word Office para a divulgação da obra 

de Júlia Lopes de Almeida são encontrados em exposição na rede três contos: “A pobre cega”, 

“O sino de ouro” e “A carta”. Porém, não existem referências nem sobre o texto base que teria 

derivado essa possível “edição”, nem sobre a obra ou periódico em que tais textos teriam 

sidos publicados ainda em vida pela ficcionista. 

Continuando a pesquisa sobre as obras disponíveis on-line pertencentes à autora é 

encontrada uma página com vários links que remetem à produção literária de Júlia Lopes de 

Almeida. Sendo assim sob o endereço 

http://www.biblio.com.br/conteudo/JuliaLopesdeAlmeida/obras.htm encontram-se dispostas 

as seguintes obras: os romances A falência, A Intrusa e A viúva Simões, o livro de contos 

Ânsia eterna, as crônicas do Livro das donas e donzelas e duas novelas pertencentes à 

coletânea A isca – “A isca”, disposta em treze capítulos e “O homem que olha para dentro”, 

contendo dez capítulos. 

Porém, é preciso atentar para um ponto de substancial importância: tanto o livro de 

contos Ânsia eterna quanto o livro A Isca não possuem em seu interior todos os textos 

divulgados por ocasião de sua primeira edição. No caso de Ânsia eterna, por exemplo, são 

divulgados apenas dezesseis contos dos trinta apresentados naquele que é considerado o texto 

base desta divulgação – a edição de 1903, da H. Garnier. 

http://www.biblio.com.br/conteudo/JuliaLopesdeAlmeida/obras.htm
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Outro ponto que merece ser levado em conta, diz respeito aos próprios procedimentos 

de edição utilizados na divulgação desses textos. Não há notas explicativas relacionadas que 

deem conta das modificações impressas nessas obras, apenas uma pequena nota afirmando 

sobre a ortografia que teria sido atualizada e outra referindo-se ao texto base consultado para 

compor tal “reedição”. 

De todas as edições apresentadas na Internet, vale a pena fazer uma referência ao site 

American Libraries, onde se encontram quatro obras de Júlia Lopes de Almeida tendo como 

base de digitalização textos publicados em vida pela ficcionista. É interessante notar que as 

edições digitalizadas foram cedidas por bibliotecas pertencentes a universidades dos Estados 

Unidos. Desta feita encontramos: 

 A família Medeiros, editado pela H. Belfort Sabino Editor, em 1894. 

(http://www.archive.org/details/familiamedeiros00almeuoft) 

 A falência, editado pela Officina de Obras d’A Tribuna, em 1901. 

(http://www.archive.org/details/afallencia00almegoog) 

 Ancia eterna, editado pela H. Garnier, em 1903. 

(http://www.archive.org/details/anciaeterna00almegoog) 

  Jornadas no meu país, editado pela Francisco Alves Editores, em 1920. 

(http://www.archive.org/details/jornadasnomeupa00almeuoft)  

  

 Aproveitando a atual divulgação da obra de Júlia Lopes de Almeida a partir dos seus 

textos veiculados na Internet, não se pode deixar de citar o trabalho empenhado pela Editora 

Mulheres em relação ao resgate da produção literária da autora. De 1997 a 2009, a editora 

pertencente à EDUNISC (Universidade Federal de Santa Catarina) editou cinco dos dez 

romances publicados pela escritora ao longo de sua vida. Dentre eles, são citados: A 

Silverinha, em 1997; A viúva Simões, em 1999; A falência, em 2003; Memórias de Marta, em 

2007 e A família Medeiros, em 2009. Porém é preciso assinalar que mesmo contendo em suas 

introduções um conteúdo crítico preparado por renomadas pesquisadoras da área de Literatura 

de autoria feminina, essas edições não contêm em seu interior notas explicativas relacionadas 

às alterações do texto, principalmente em relação às atualizações ortográficas, fato que 

poderia enriquecer ainda mais a reedição da obra escolhida. 

http://www.archive.org/details/familiamedeiros00almeuoft
http://www.archive.org/details/afallencia00almegoog
http://www.archive.org/details/anciaeterna00almegoog
http://www.archive.org/details/jornadasnomeupa00almeuoft
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 Considerando ainda os contextos pertinentes a essas reedições é preciso levantar uma 

crítica pertinente: praticamente apenas os romances de Júlia Lopes de Almeida têm recebido 

novas edições. Essa predileção também persiste quanto aos estudos crítico-literários. Apesar 

dos romances apresentarem um panorama histórico, político e social pertencentes ao 

momento em que a autora compôs suas narrativas, é realmente uma pena que ainda não se 

tenha dado a devida atenção aos contos e crônicas publicados em vida pela autora, visto que 

eles são portadores de temáticas extremamente interessantes. Além disso, ao considerar a 

importância das crônicas, tem-se a dimensão do tratamento diferenciado transmitido nesses 

textos, visto que a maioria fora publicada em conhecidos jornais da época. 

 Passando, então, à pesquisa sobre as edições pertinentes à obra de Júlia Lopes de 

Almeida é preciso mencionar a importância das empresas jornalísticas em relação à produção 

literária da prosadora. Há de se considerar que foi em um jornal em Campinas, que Júlia 

publicou sua primeira crônica, em 1881. Daí em diante, não parou mais de escrever, e os 

jornais, de certa forma, tornaram-se um termômetro de seu sucesso. 

 Hoje em dia, há de se considerar a importância dessas publicações para os estudos de 

crítica textual, visto que a partir da investigação sobre os textos veiculados nos jornais da 

época, pode-se ter uma dimensão das mudanças e atualizações que possam ter ocorrido ao 

longo de suas edições. 

 Cabe, pois, fazer uma referência às obras que tiveram como primeira fonte de 

divulgação o circuito jornalístico, a fim de apontar os diferentes locais em que Júlia Lopes de 

Almeida fora colaboradora. Sendo assim, tem-se; 

 Tribuna Liberal do Rio de Janeiro: Memórias de Martha (1888); 

 Gazeta de Noticias/ RJ: A família Medeiros (1891) e A viúva Simões (1895); 

 Jornal do comercio/ RJ: A casa verde (1898/99); A intrusa (1905), Cruel amor 

(1908); Eles e Elas (1907 a 1909), A Silverinha (1913); 

 O paiz: Correio da roça (1909/10). 

  

 Outro fato que também merece menção diz respeito à parceria de Júlia Lopes de 

Almeida com a Francisco Alves editores, visto que esta foi a principal empresa a editar a 

maior parte dos livros da autora. A confiança no trabalho de edição realizado pela empresa de 
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Francisco Alves aponta para a valorização do trabalho da escritora, visto que os contratos 

assinados com tal editora asseguravam remuneração significativa. Além disso, há de se 

considerar a credibilidade conquistada pelo editor, visto que publicou grandes nomes da 

literatura contemporâneos à Júlia Lopes. Segundo o professor Aníbal Bragança 

 
A atuação de Francisco Alves como editor foi muito relevante para a 

profissionalização do escritor no país. Contrariamente ao que era habitual entre os 

editores de seu tempo, seus contratos remuneravam dignamente os autores, mesmo 

para os padrões atuais e eram cumpridos de forma irrepreensível e pontual. 

(BRAGANÇA, 2002, p. 451) 

 

 

 Após todas essas considerações, faz-se necessário apontar um registro das edições pela 

qual a obra de Júlia Lopes de Almeida foi divulgada desde as suas primeiras publicações. 

Essa tarefa configura-se como um instrumento necessário a proceder ao resgate acerca da 

historiografia literária da escritora, visto que se pode ter uma ideia de sua atuação dentro do 

contexto artístico da época. 

 A princípio pode-se pensar que a produção literária de Júlia Lopes tenha tido início 

com a crônica “Gemma Cuninbert”, publicada na Gazeta de Campinas, em 1881. Porém, em 

entrevista divulgada a João do Rio, a autora confessa que seus primeiros escritos dedicaram-

se à composição de versos.  

 

 

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... 

 

 

 

Mesmo sendo um trabalho de foro íntimo, não divulgado ao público da época, merece ser 

feita uma referência a esse fato, visto que constitui os primeiros passos de uma carreira 

literária de sucesso. 

 A sensibilidade demonstrada na confecção de seus versos e crônicas rendeu-lhe o 

convite da irmã mais velha, Adelina Lopes Vieira, a contribuir na composição de uma série de 

pequenas narrativas dirigidas ao público infantil. Assim, em 1886, é publicado Contos 

infantis, pela Companhia editora de Lisboa. Essa obra adquiriu tamanha importância pela 
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singeleza de seus contos, que foi aprovada, em 1891, para o uso nas escolas públicas 

primárias pela a Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária do Brasil. Em virtude 

desse decreto, Contos infantis recebeu dezessete edições até o ano de 1927. Infelizmente, não 

há dados dos anos de todas as edições desse livro, sendo conhecidas apenas a quarta edição 

(datada de 1901) e a oitava (1910), ambas editadas pela Laemmert.  

 Como já mencionado no capítulo anterior, Traços e Iluminuras foi a primeira obra 

solo a ser publicada pela escritora, através Tipografia Castro & Irmão, de Lisboa, em 1887. 

Infelizmente ainda não foram encontradas informações que conste dessa obra ter sido editada 

em terras brasileiras.  

 Memórias de Marta é o primeiro romance de Júlia Lopes de Almeida publicado em 

formato de folhetim pela Tribuna Liberal do Rio de Janeiro, entre dezembro de 1888 e 

janeiro de 1889. Foi, posteriormente, editado pela Casa Durski, de Sorocaba/SP, em 1889. 

Esse mesmo romance veio a ser publicado pela Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroy. 

Infelizmente, tal edição não contém a data de sua publicação, porém, um importante dado 

apresentado no livro confirma a data e a editora relativa à sua primeira publicação: 

 

A primeira edição desse livro foi publicada pela Casa Durski de Sorocaba em 1889. 

Foi o primeiro ensaio de romance feito pela autora, que o concluiu ao mesmo tempo 

em que já escrevia A família Medeiros (1885 – 1886). 

 

 

 

O lado prosaico dessa obra diz respeito as próprias declarações da autora encontradas entre 

seus manuscrito. Como se pode notar abaixo, Júlia Lopes de Almeida reflete sobre a 

composição de obra, no sentido de melhorá-la e trazê-la à público de acordo com o desejo de 

promover alterações no texto. 
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Em 1892, é publicado A família Medeiros, romance também apresentado 

primeiramente em formato de folhetim, dessa vez no jornal carioca Gazeta de Noticias, de 16 

de outubro a 17 de dezembro de 1891. Essa obra recebe uma segunda edição, em 1894, pela 

Horácio Belfort Sabino. Após esse período se tem conhecimento de apenas mais uma edição, 

revista pela autora, a fim de que fosse publicada pela Empresa Nacional de Publicidade, em 

1919. Atualmente a obra consta com uma última edição publicada em 2009, pela Editora 

Mulheres.  

 Em 1896, Júlia Lopes lançou o seu primeiro livro de crônicas intitulado Livro das 

noivas. Há dados que tal obra fora publicada no Rio de Janeiro, porém se desconhece a 

empresa responsável pela sua publicação. Há conhecimento de, pelo menos, mais três 

reedições: em 1905, em 1914 e 1926.  

 A viúva Simões foi o terceiro romance publicado pela autora, em 1897, pela livraria 

Antônio Maria Pereira. Tal qual as outras duas obras anteriores, esse também foi publicado 

primeiramente em folhetim, desta vez, pela Gazeta de Noticias, em 1895. Ao longo da vida de 

Júlia Lopes de Almeida, esse romance não tornou a ser editado. Apenas em 1997, foi 

publicada uma nova edição revista pela Editora Mulheres.  

 Em 1901, foi publicado o romance A falência pela Oficina de Obras d’A Tribuna. Pelo 

sucesso alcançado por essa obra, e consequentemente, o esgotamento do livro nas prateleiras 

das livrarias, nesse mesmo ano foi aprontada uma segunda edição. Porém, somente em 1978, 

tal narrativa foi reeditada pela HUCITEC; quanto a essa edição, cabe citar que, por 

desconhecimento dos editores, foi divulgado como pertencente à segunda edição. A quarta 

edição desse romance é publicada em 2003, pela Editora Mulheres. Porém é preciso fazer 

uma ressalva quanto ao procedimento de edição utilizado na confecção desta republicação: foi 

utilizado o texto base pertencente à edição de 1978, da HUCITEC, sendo ignorado o fato que 

sempre devem ser utilizados para as reedições textos produzidos ainda em vida pelos autores. 

 Merece especial atenção, entretanto, a coletânea de contos, intitulada Ânsia eterna, 

publicada no Rio de Janeiro pela H. Garnier, em 1903. Tal obra pode ser considerada de 

significante importância para os estudos de crítica textual, visto que a última versão desse 

livro, editada pela A Noite S.A. em 1938, foi apresentada com diversas modificações ao longo 

de seu conteúdo. Apesar dos editores responsáveis pela A Noite publicarem uma nota de 
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edição confirmando que as alterações realizadas na obra haviam sido fruto do desejo da 

escritora, existem dúvidas em relação à veracidade dessa afirmação.  

 Em 1906, é publicado o primeiro livro da escritora em contrato com a editora 

Francisco Alves: o Livro das donas e donzelas, também contendo crônicas. É desconhecida 

edições posteriores a de 1906.  

 Ainda dedicando-se ao público infantil, Júlia escreveu Histórias da nossa terra, 

editada pela Francisco Alves, em 1907, com grandioso número de edições subsequentes – um 

total de vinte e uma, até 1930.  

 A intrusa foi o primeiro romance de Júlia Lopes de Almeida publicado pela Francisco 

Alves, editora que divulgou a maior parte dos livros da autora. Primeiramente, foi publicado 

em formato de folhetim pelo Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro, em 1905. É apontada a 

publicação de uma segunda edição em 1935, por ocasião da morte da autora, ocorrida em 

1934. A terceira edição só vem a ser editada em 1994, pela Fundação Biblioteca Nacional, 

sendo também um esforço dos pesquisadores em resgatar a obra de Júlia. 

 Em 1909, é publicada pela Tipografia do Jornal do Commercio, a primeira peça de 

autoria de Dona Júlia: A herança. Essa obra havia sido encenada no ano anterior no Teatro da 

Exposição Nacional por ocasião do centenário da abertura dos portos do Rio de Janeiro. 

 Dois anos após o lançamento de seu último romance, é lançado também pela Francisco 

Alves, o livro Eles e Elas, em 1910. Esse último trabalho constitui uma reunião das crônicas 

publicadas no jornal O País, em colunas tais quais “Reflexões de um marido”, “Reflexões de 

uma esposa” e “Reflexões de uma viúva”. Alguns pesquisadores apontam que ainda nessa 

mesma data houve uma segunda edição, fato que desconheço. Com certeza, ressalta-se aqui 

uma outra edição, publicada também pela Francisco Alves, em 1922. 

 Em 1911, é publicado o sexto romance da autora, Cruel amor. Essa é a segunda obra 

de Júlia em parceria com a Francisco Alves. Tal romance também fora publicado 

primeiramente em folhetim, em 1908, pelo Jornal do Commercio. Existem, pelo menos mais 

três edições subsequentes a esta: uma em 1921, outra em 1928 (ambas publicadas pela 

Francisco Alves) e outra, publicada pela editora Saraiva, em 1963, em homenagem ao 

centenário do nascimento da autora (nota-se que Júlia nasceu em 1862). 
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 Correio da roça, também editado pela Francisco Alves, foi publicado em 1913. Eis 

mais um romance publicado previamente em folhetim, dessa vez pelo jornal O paiz, no 

período de 7 de setembro de 1909 a 17 de outubro de 1910. É interessante notar que essa obra 

se classifica como um dos primeiros romances do gênero epistolar a ser publicado no Brasil. 

Na sétima edição divulgada em 1987, pela editora Presença, há informações sobre as edições 

anteriores, sendo que a sexta edição (1933 – Civilização Brasileira) conta com notificações 

feitas pela própria autora. Convém lembrar que ainda são desconhecidas as datas de 

publicação e as editoras responsáveis pelo intervalo entre a segunda a quinta edições.  

 A Silverinha – crônica de um verão, divulgada também em folhetim pelo Jornal do 

Commercio, em 1913, teve sua primeira edição em livro datada em 1914, também pela 

Francisco Alves editor. Não existem referências a publicações posteriores até o ano de 1997, 

quando esta narrativa foi reeditada pela Editora Mulheres. 

 Em 1916, Júlia publica em parceria com o filho Afonso Lopes de Almeida, o livro 

infantil A árvore, também pela Francisco Alves, e também essa obra não possui edições 

futuras. 

 O último trabalho direcionado aos infantes foi o conto Era uma vez..., publicado em 

1917, pela Jacinto Ribeiro dos Santos; desse trabalho não se tem nenhuma informação de 

edições posteriores. Na mesma época é publicada a obra intitulada Teatro, pela Renascença 

Portuguesa do Porto, tendo em seu conteúdo três peças: “Quem não perdoa”, “Doidos de 

amor” e “Nos jardins de Saul”.  

 Pela Francisco Alves, Júlia Lopes de Almeida também publicou Jornadas no meu 

país, em 1920. Infelizmente, são desconhecidas novas edições sobre esse relato histórico-

cultural focalizando o sul do Brasil. 

 Em 1922, Leite Ribeiro publica Jardim florido, um livro técnico escrito por Júlia sobre 

a prática da jardinagem. Convém relembrar que tal temática já havia sido levantada no 

romance epistolar Correio da roça. 

 Nesse mesmo ano vem a público uma coletânea de novelas intitulada A isca. A edição 

produzida pela Leite Ribeiro continha quatro narrativas: “A isca”, “O homem que olha para 

dentro”, “O laço azul” e “O dedo do velho”. Esta é mais uma obra interessante que não contou 

com outras edições.  
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 Maternidade é publicado em 1925, pela Editora Olivia Herdy de Cabral Peixoto do 

Rio de Janeiro. É interessante notar que na contra capa desse livro encontra-se uma lista das 

produções da autora em que aparecem três obras a serem publicadas: um volume contendo 

Conferências, e duas peças de teatro - O dinheiro dos outros e Ela. Porém, é desconhecida a 

publicação dessas obras, cabendo uma investigação de seu paradeiro.  

 A casa verde, romance escrito em colaboração com o marido Filinto de Almeida, foi 

editada pela Companhia Editora Nacional em 1932. É importante apontar que tal narrativa já 

havia sido divulgada anos antes (entre 1898 e 1899) pelo Jornal do Commercio do Rio de 

Janeiro, sob o pseudônimo de “A. Julinto”. 

 Finalmente, é a Companhia Editora Nacional que publica o último romance escrito por 

Júlia, Pássaro tonto. Tal obra foi editada logo após a sua morte, em 1934 e, até o momento, 

não foram encontradas informações sobre edições que tenham sido publicadas após essa data. 

 É importante mencionar outra obra na qual não são encontradas referências – Os 

outros. Na mesma lista de produções divulgadas na contra-capa de Maternidade, há menção a 

esta obra como se já tivesse sido publicada anteriormente. Porém, até o momento, não foram 

encontrados registros de sua publicação. 

 Sendo assim, ao finalizar esse capítulo é preciso constatar que ainda existe muita 

investigação a ser feita a respeito da obra de Júlia Lopes de Almeida. Sabe-se que as 

dificuldades existem, porém cada barreira transposta é um passo em direção à reconstituição 

completa da obra da aclamada “primeira romancista do Brasil”. 
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4. 1903 E 1938: AS EDIÇÕES DE ÂNSIA ETERNA EM FOCO  

 

 Ler, pesquisar, refletir, analisar. Estas são estratégias singulares utilizadas pelos 

pesquisadores das mais diversas áreas a fim de balizar seus conceitos em fundamentações que 

espelhem a seriedade de seu trabalho. É preciso organizar as mais diversas fontes, 

considerando sua relevância dentro do trabalho a ser apresentado, de modo que estas possam 

ser definidoras na obtenção de resultados realmente significativos. 

 Para obter-se tal eficácia, faz-se necessário que os dados a serem pesquisados 

correspondam, principalmente, ao princípio de veracidade. Nesse caso, deve-se levar em 

conta não só o entendimento de verdade envolvendo os fatos expostos, mas também a questão 

da atualização de conteúdo, de modo que o objetivo central da pesquisa não venha a ser 

prejudicado por dados desatualizados, ou mesmo, obsoletos. 

 Dentro dos estudos de literatura, tais procedimentos devem não só se fazer presentes, 

como também, necessitam de um rigor especial, considerando o fato que a maior parte das 

pesquisas nessa área consiste em análises de textos literários, focando determinado tema, ou 

mesmo enfatizando a obra de algum autor. 

 No momento em que se pesa a importância da Crítica Textual para os estudos 

literários, começa-se a ter outra visão sobre questões envolvendo a composição de edições e 

publicações. Partindo desse parâmetro, o pesquisador, ao utilizar tal metodologia, se depara 

com alguns questionamentos, que ao serem respondidos tornam-se instrumentos balizadores 

na compreensão da própria história de determinada obra. 

 Sendo assim, baseando-se nos conceitos empregados pela Crítica textual, esta pesquisa 

se dispõe a analisar a literatura de Júlia Lopes de Almeida através da obra Ânsia eterna. 

 Primeiramente, é preciso traçar uma direção no que concerne a explicação sobre a 

escolha dessa obra especificamente, não só levando em consideração o período literário em 

que foi publicada, mas também pela sua relevância dentro dos estudos ecdóticos. Com o 

intuito de explicitar um dos motivos de tal escolha, partiu-se da afirmação elaborada por 

Lúcia Miguel Pereira em História da literatura brasileira: Prosa de ficção (de 1870 a 1920): 

“Os contos de Ânsia eterna parecem todavia a sua melhor obra, aquela em que, sem nada a 
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perder da sua singeleza, ela aproveitou com mais arte os seus recursos de escritora e deixou 

mais patente a sua sensibilidade” (PEREIRA, 1988, 261).  

 Como se pode notar, no ponto de vista dessa pesquisadora, Ânsia eterna constitui uma 

obra de caráter diferenciado dentro da totalidade de publicações de Júlia Lopes de Almeida. 

Sendo assim, considerando tal opinião, uma das primeiras referências feita a tal obra, não se 

pode negar o impacto de sua importância no que concerne as temáticas apresentadas nos 

contos que ali figuram. 

 Porém, o critério de investigação empregado na escolha de Ânsia eterna não se limitou 

ao impacto causado pelos temas desenvolvidos por Júlia Lopes na composição da obra. O 

desejo de trazer estes textos a público setenta anos após a sua última publicação concorre para 

que esta pesquisa venha a se concretizar. Neste caso, é preciso levar em conta um parâmetro 

que se tornou um fator de extrema relevância em relação a tal escolha: as últimas reedições 

das obras de Júlia Lopes de Almeida tem privilegiado, em sua maioria, a produção romanesca. 

Sendo assim, sem querer desmerecer tal esforço, e sim, complementar os trabalhos realizados, 

decidiu-se investir em uma edição que contemplasse uma outra face da literatura de Dona 

Júlia: sua produção de contos. 

 Dentro desse contexto, um caso particular concorre para marcar e engrandecer o valor 

inestimável dessa obra: parte dos contos foi dedicada a personalidades literárias da época, fato 

tal que se torna um registro histórico remontando a um período particular da literatura 

produzida no Brasil, no entresséculos. Sendo assim, nos deparamos com o nome dos seguintes 

escritores: 

 

“Ânsia eterna” – João Luso  

“O caso de Ruth” – Valentim Magalhães 

“A rosa branca” – Magalhães de Azeredo 

“Os porcos” – Arthur Azevedo 

“E os cisnes?” – Baptista Coelho 

“Sob as estrelas” – Olavo Bilac 

“A casa dos mortos” – Francisca Júlia da Silva 

“A caolha” – Eva Canel 
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“A boa lua” – Maria Clara da Cunha Santos 

“A alma das flores” – Lúcio de Mendonça 

“O último raio de luz” – Júlia Cortines 

“A morte da velha” – Presciliana Duarte de Almeida 

“Perfil de preta” – Machado de Assis 

“As três irmãs” – Zalina Rolim 

“O Dr. Bermudes” – Raymundo Corrêa 

“O último discurso” – Coelho Neto 

“No muro” – Julião Machado 

 

Há de se perceber que entre os nomes elencados para figurarem entre as menções presentes 

dentro dessa obra, são mencionados os nomes de cinco mulheres que, tal como Júlia Lopes de 

Almeida, dedicavam-se não só à literatura, como também ao jornalismo. Ao dedicar seus 

contos a estas escritoras, Júlia quebra o mito de que a literatura era produzida exclusivamente 

por homens, nos apontando para uma nova realidade na qual a mulher ia, pouco a pouco, 

ganhando espaço na vida pública do país, quebrando paradigmas há tanto tempo já 

consolidados pelo contexto social. Pode-se dizer que a observação desse dado tornou-se mais 

um dos motivos que justificam a pesquisa dessa obra, em especial. 

 Sendo assim, após as primeiras iniciativas rumo à decisão definitiva da escolha da 

obra que viria compor, não só o foco desta pesquisa, mas também, a base de uma futura 

edição crítica, realizou-se um levantamento das edições anteriores, a fim de que fossem 

dimensionados alguns pontos relativos a própria periodicidade de publicação da obra; neste 

contexto, se deparar com a escassa quantidade de edições (somente duas) de Ânsia eterna foi 

uma surpresa se levarmos em consideração que outras obras de Júlia Lopes de Almeida, como 

Histórias da nossa terra
9
, foram contempladas com um número significativo de edições. 

 Dentre muitos aspectos a serem considerados, a baixa periodicidade de publicação 

dessa obra tornou-se, de certo modo, mais um fator relevante na pesquisa, visto que a partir 

dessa observação começaram a ser levantadas hipóteses em relação ao próprio mercado 

editorial da época em Júlia Lopes construiu seu legado literário. Conforme sinalizado por 

                                                 
9
 No caso desta obra, constam 21 edições, todas publicadas pela Francisco Alves editor. 
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Laurence Hallewell em O livro no Brasil (Sua história), foi Francisco Alves o editor que 

realmente se dedicou em publicar a maior parte das obras de Dona Júlia:  

 

Mas suas relações mais estreitas eram, ao que parece, os dois Leão citados, Rodrigo 

Octavio (seu advogado), Sylvio Romero, Barbosa Romeu, Capistrano de Abreu, 

João Ribeiro, Carlos de Carvalho, Felisberto Freire e, mais tarde, Olavo Bilac e 

Afrânio Peixoto. Dava-se também com Clóvis de Bevilácqua, José Veríssimo, 

Coelho Neto, Manuel Bonfim, Alberto de Oliveira, Olavo Freire, Emílio de 

Menezes e a romancista Júlia Lopes de Almeida. (HALLEWELL, 1985, p. 210). 

 

 

Ainda considerando a relação editorial existente entre Júlia Lopes de Almeida e Francisco 

Alves, Hallewell abre uma nota explicativa, no qual chama a atenção para a periodicidade de 

publicações da autora pelo livreiro-editor. 

 

A história editorial de Júlia Lopes, uma importante romancista da época, não deixa 

de ser típica. Seus Contos infantis (1886) e Viúva Simões (1897) foram ambos 

publicados em Lisboa. A Garnier publicou Ânsia eterna, em 1903, mas A intrusa 

(1908), Eles e elas (1910) e Correio da roça (1913) saíram pela Alves, que 

continuou a reeditar suas obras anteriores até a terceira edição de Cruel amor, em 

1928, apesar de Leite Ribeiro ter publicado A isca, de 1922. Na década de trinta, ela 

foi editada pela Cia. Editora Nacional: p. ex., A Casa Verde, em 1932. 

(HALLEWELL, 1985, p. 221) 

 

 

 Levando em consideração que a primeira edição de Ânsia eterna, em 1903, foi o único 

livro da autora publicado pela H. Garnier, não sabe-se até que ponto esta casa editorial causou 

empecilhos para uma nova reedição desta obra. Olhando também sob outro parâmetro, deve-

se também considerar que a crescente produção literária de dona Júlia, tenha suscitado o 

interesse editorial de algumas obras sobre outras, levando a crer que Ânsia eterna não tenha 

sido cogitada em uma suposta lista de prioridades. 

 Ao dar continuidade a pesquisa, percebemos a ocorrência de apenas mais uma 

reedição de Ânsia eterna, pela A Noite Editores S. A., em 1938, quatro anos após a morte da 

autora. Pode-se dizer que a publicação dessa obra passados mais de trinta anos após a sua 

primeira edição, foi um ato de extrema relevância se for considerado não só o critério de 

preservação da própria obra em si, mas também, por fixar na memória um significativo 

registro sobre a produção literária da autora. 
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 Porém, apesar da grande importância de sua publicação, verificam-se na edição de 

1938 alterações de caráter bem relevantes em múltiplos pontos dessa nova produção editorial. 

Surgem daí, novos questionamentos que, de certa forma, tornaram-se mais um aspecto a ser 

discutido dentro dessa pesquisa. 

Na verdade, a edição de 1938 de Ânsia eterna, publicada pela A Noite Editores, 

merece alguns questionamentos: primeiramente, os contos selecionados para comporem esta 

coletânea foram entregues pela família da autora, deixando dúvidas em relação à veracidade 

do desejo de Júlia Lopes de Almeida quanto à reunião de tais textos. Apesar do prólogo da 

edição de 1938 conter uma nota afirmando que a autora havia recomposto esta obra para uma 

futura publicação, há de serem investigados os motivos pelos quais Júlia Lopes teria retirado 

alguns contos presentes na edição de 1903.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ainda analisando o prólogo elaborado pelos editores da empresa A Noite, podem ser 

levantadas certas suspeitas em relação à edição de 1938, visto que eles afirmam que a autora 

teria reorganizado sua obra no seu último ano de vida (1934); na verdade, tal afirmação 
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parece ser questionável, visto que Júlia Lopes morrera em maio, três meses após desdobrar-se 

em cuidados com a filha doente que encontrava-se em terras africanas. 

 Partindo para uma pesquisa mais específica na direção de tentar elucidar esses pontos, 

procedemos a uma pesquisa no espólio literário deixado por Júlia Lopes de Almeida, através 

do contato com Cláudio Lopes de Almeida, neto da autora. Ao ser questionado sobre as 

modificações ocorridas na edição de 1938 de Ânsia eterna, Dr. Cláudio Lopes afirma que, 

provavelmente, elas teriam sido fruto de alterações procedidas por sua avó, visto que estas 

eram acompanhadas por Margarida Lopes de Almeida, filha de Júlia.  

Porém, levando em consideração os critérios metodológicos empregados pela Crítica 

Textual, a publicação de 1938, por ser uma edição póstuma, merece uma atenção especial, 

visto que não se está trabalhando em cima de um registro autógrafo.  

Ao consultar o espólio literário deixado por Júlia Lopes de Almeida, no sentido de 

tentar obter alguma informação a respeito de tais mudanças, foi encontrado somente um 

esboço dos títulos de alguns contos que viriam a compor Ânsia eterna, como se pode verificar 

a seguir: 
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 Como se pode notar, alguns títulos presentes na edição de 1903, aí já se encontram 

delineados, tais como: “Ondas de ouro”, “Histórias do conselheiro”, “ A morte da velha”, “A 

nevrose da cor”, “ O véu”, “Rosa Branca”, “Futuro presidente”, “Incógnita”, “A primeira 

bebedeira”, “Esperando”, “A alma das flores”, “E os cisnes?” e a “A caolha”.  

 Através da observação dessas folhas contendo o esboço dos títulos de contos que 

foram utilizados em Ânsia eterna, percebe-se que quatro narrativas aí delineadas, foram 

retiradas da edição póstuma de 1938: “Ondas de ouro”, “Histórias do conselheiro”, O véu” e 

“Esperando”. 

 Sendo assim, a partir desse registro autógrafo deixado pela autora, faz-se necessária 

um cotejo entre as edições a fim de verificar não só a apresentação de novos contos, mas 

principalmente relacionar a retirada das narrativas, citadas no parágrafo anterior.  
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   1ª edição (1903)             2ª edição (1938) 

               

              Ancia eterna                                      Ânsia eterna 
                                      O caso de Ruth                                      Os porcos 

                                      A rosa branca                                        O lote 587 

                               Os porcos                                         A rosa branca 

                                           O voto                                          O caso de Ruth 

                 E os cysnes?                                           O voto 

                           Sob as estrellas                           O coração tem razões 

                         A primeira bebedeira                              E os cisnes? 

                         A casa dos mortos                              Sob as estrelas 

          As historias do conselheiro              A primeira bebedeira 

                              A caolha                                     A casa dos mortos 

                 In extremis         A caolha 

                  A boa lua                                           A boa lua 

                 Esperando                                       O redentor 
                                    A alma das flores                             A alma das flores 

                                      Ondas de ouro                            O último raio de luz 

                          A morte da velha                              A morte da velha 

                            Perfil de preta      Perfil de preta 

                         A nevrose da cor                                A nevrose da cor 

                            As três irmãs       As três irmãs 

                       O véo          Pela pátria 

                                Pela pátria              O Dr. Bermudes 

                          O Dr. Bermudes    A valsa da fome 

                           A valsa da fome            O futuro presidente 

                        O futuro presidente              O último discurso 

                         O último discurso         No muro 

                       No muro         As rosas 

                       As rosas 

 
                                Tabela 1: Apresentação dos contos (1903 x 1938) 

  
 

 Como se pode notar, a edição de 1903 apresenta cinco contos que não são mantidos na 

edição de 1938: “As historias do conselheiro”, “In extremis”, “Esperando”, “Ondas de ouro” e 

“O véo”. Além disso, consta na edição de 1938, novos contos: “O lote 587”, “O coração tem 

razões” e “O redentor”.  
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Além dessas pontuais diferenças, verificam-se ainda modificações em alguns aspectos 

da composição textual, desde variações em relação à pontuação, aos nomes das personagens, 

alteração de palavras, períodos e parágrafos inteiros dentro do texto. 

 Outro ponto que merece ser ponderado em relação à retirada dos contos na 

composição da segunda edição de Ânsia eterna pode apontar para certa pressão social, no que 

diz respeito á temática apresentada em seu conteúdo. Tem-se como exemplo o conto “In 

extremis”, que apresenta um tema de cunho mais sensual e, nesse caso, não se sabe qual seria 

o impacto deste em uma publicação póstuma da autora. 

 Mais uma vez, partimos para um ponto de vista investigativo: dificilmente, Júlia Lopes 

de Almeida modificava o conteúdo de suas obras de forma tão extrema. Os cotejos feitos em 

diferentes edições de suas obras revelam que a autora em nada, ou pouco mexia em seus 

textos. Um bom exemplo para tal constatação remete-se às edições de Histórias da nossa 

terra; em vinte e uma publicações, Júlia só modifica o conteúdo textual, em vista de aumentá-

lo com informações claramente mais precisas. Porém, não há supressão de contos, ou mesmo, 

de conteúdos. 

 Neste caso, em relação à Ânsia eterna, cabe o questionamento: por que a autora 

retiraria contos de uma obra? Se, então, existiriam novos contos a serem apresentados ao 

público, por que, simplesmente, eles não foram incluídos na totalidade da edição de 1938? 

 Enfim, essas são questões que demandam ainda muita pesquisa que, decerto, em parte 

poderá ser respondida mergulhando seriamente na comparação entre as edições das diversas 

obras produzidas pela autora. Outras afirmações continuam ainda sendo uma incógnita, que 

somente uma análise da história da época e o depoimento de seus próprios familiares sejam 

capazes de responder. 

 Sendo assim há de se considerar como base da fundamentação dessa pesquisa o texto 

relativo à edição de 1903, publicada pela H. Garnier. Acredita-se que a coletânea de contos de 

Ânsia eterna, publicada nesta data, reflita a materialização autoral de Júlia Lopes de Almeida 

em procurar manter a organização e o sentido de sua primeira publicação. Mesmo que os 

textos publicados na edição de Ânsia eterna em 1938 possam conter modificações perpetradas 

pela própria autora, procura-se, pois, dar ênfase à edição de 1903 por este ter sido o único 

registro autoral dessa obra. 
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5. ÂNSIA ETERNA: ENTRE O ETERNO E O DESCONHECIDO  

 

      
... Quem poderá conter a palavra concebida? 

        Livro de Jó, capítulo IV, v.2 

 

 

 

 A citação apresentada na abertura da coletânea de contos Ânsia eterna descreve com 

precisão a temática da série de narrativas construídas por Júlia Lopes de Almeida. Ao citar 

uma passagem da Bíblia, retirada do Livro de Jó, a autora transmite ao leitor a noção de 

liberdade existente na composição desse trabalho. Na verdade, melhor do que liberdade, Ânsia 

eterna é marcado pelo símbolo da libertação, demonstrando a ousadia da autora ao lidar com 

temas incomuns ao cotidiano da época. 

 Ao enveredar pela carreira literária em 1880, Júlia Lopes de Almeida, influenciada 

pelas ideias positivistas e cientificistas disseminadas nas obras realistas e naturalistas, começa 

a compor um universo narrativo no qual tais filosofias são aplicadas às atitudes de seus 

personagens. Dentro dessa tônica, temáticas ligadas ao insólito e ao trágico se encontram 

sempre presentes, não só como um elemento de fracasso e decepção do homem frente a um 

ideal, mas também apresentado ora como um signo de mudança, ora como um meio de 

superação de dificuldades. 

 Em relação à obra de Júlia Lopes de Almeida, há de se fazer uma importante 

referência à composição de sua antologia de contos. Presentes em duas obras principais – 

Traços e iluminuras (1892) e Ânsia eterna (1903) – tais contos têm como principal temática o 

apelo ao fantástico, ao mórbido, ao desconhecido e ao sobrenatural. Neste caso, não se pode 

deixar de mencionar que as questões da morte, bem como o medo que esta empreende nas 

ações humanas são bem marcadas na condução de sua narrativa. 

 Dentre essas obras mencionadas anteriormente, é em Ânsia eterna que se pode 

perceber uma impressão mais profunda da estreita relação do homem com o sentido de 

realidade que o cerca, de modo que esta é sentida como um elemento desagregador, capaz de 

criar um universo fantástico, no qual a imaginação se encontra enredada em um sistema de 

símbolos no qual o homem não consegue ter a capacidade de se desvencilhar. 
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 Primeiramente é preciso analisar o nome desse trabalho: Ânsia eterna não é apenas a 

metáfora presente para descrever a expectativa da autora em relação à construção de temáticas 

que fogem ao lugar comum, mas também, a descrição exata de enredos que pontuam uma 

íntima relação entre o real e o trágico, na qual a palavra ânsia se constitui como um tipo de 

adjetivação a ser cultivada no leitor, como resultado das conclusões impressas nos enredos de 

seus contos. 

 É importante ressaltar a presença constante do inesperado, do grotesco e do elemento 

surpresa impressos nessas histórias. De certa forma, tal característica não foge muito das 

temáticas apresentadas por Júlia Lopes, anteriormente, em seus romances. Tanto em A Viúva 

Simões (1897) quanto em A falência (1901) são visualizadas cenas que surpreendem o leitor 

pelo determinismo contido em suas ideias. Em A viúva Simões, a cena final centra-se na figura 

de uma mulher, outrora bela e sedutora, praticamente entregando-se à loucura ao se deparar 

com a doença de sua jovem filha, enquanto em A falência, nos deparamos com o suicídio de 

Francisco Teodoro, fato de promoverá um novo rumo ao enredo, exigindo uma postura 

diferenciada por parte das personagens.  

 Porém, é preciso ter em mente, que mesmo lidando com tais recursos, em nenhum 

momento a autora emprega na composição de seus enredos, fatos que fujam da realidade 

conhecida. Na verdade, a grande transformação impressa nessa obra é a constante ligação 

existente entre as diferentes realidades vividas por cada um de seus personagens e a presença 

de uma essência trágica que paira sobre suas vidas. 

 Além da própria temática que levanta novas circunstâncias acerca do estilo de Júlia 

Lopes de Almeida, há ainda a necessidade de se analisar a importância da construção dessa 

obra. Na verdade, a própria natureza do conto em si, enquanto gênero textual, evidencia certo 

isolamento em sua fixação, visto que são constituídos por textos de caráter narrativo breve.   

Sendo assim, não se pode deixar de mencionar a iniciativa da autora em compilar seus 

escritos, não só com a intenção de formalizar uma publicação, mas também visando manter 

segura a integridade de sua obra. 

Essa reflexão teórica sobre a preservação editorial dos contos de Ânsia eterna, 

coincidentemente, possui uma relação contrária com a própria temática desenvolvida nos 

contos pertencentes a essa obra. Se ao compilar tais textos, a autora consegue manter viva 
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parte de sua arte, por outro lado, os temas apresentados nestes são extremamente 

desagregadores, reunindo reflexões sobre o medo, a morte e as tragédias individuais, em um 

perfil no qual o prisma do perecimento caracteriza-se como uma tônica constante ao longo da 

obra. 

Tal preservação, analisada pelo aspecto subjetivo, remonta ao próprio contexto de 

representação da vida, visto que, agindo ou não de forma intencional, ao reproduzir seus 

textos em uma edição única, a autora deixa impressa a marca de sua arte, que se inscreve 

muito além do viés literário. Tal fato nos lembra a própria análise sobre a obra de Walter 

Benjamin feita por GAGNEBIN, relacionando o aspecto de finitude à questão de 

temporalidade: “esse conceito também estaria inscrito nas obras de arte que, estariam fadadas 

ao envelhecimento e, consequentemente, à morte, se não forem nitidamente retomadas ao 

longo do tempo” (1994, p.58).  

 Por vezes, encontra-se bem delineado o contorno de uma face trágica pontuada de 

ocorrências comuns na vida do indivíduo que acaba por se caracterizar pelo prisma do 

infortúnio, do imutável, do destino, ou seja, a chamada “moira”, tão bem apresentada pelos 

gregos em suas narrativas. É justamente nesse ponto, que Júlia nos descreve acontecimentos e 

personagens que são apresentados ao acaso e que também, de certa forma, são colocados ao 

sabor desse mesmo acaso, como vítimas das circunstâncias. 

 É revelador, entretanto, que apesar das conclusões de suas histórias ressaltarem fatos 

desencadeadores da tragédia, não são todas as narrativas que apresentam o elemento catártico 

como um perfil soberano dentro da construção do enredo. Também é preciso deixar claro, que 

apesar do contexto se fixar no paradigma realidade versus tragédia, não se encontra em Ânsia 

eterna espaço para longas epifanias e divagações finais por parte das personagens nas 

conclusões desses contos. Por vezes, é constatada uma crueza nas finalizações, como se fosse 

um recurso utilizado pela autora para marcar, de forma definitiva, a situação trágica.  

 Também se faz necessário chamar atenção para a postura das personagens presentes ao 

longo da apresentação das narrativas. Júlia não constrói perfis de heróis ou anti-heróis, fato 

que, num primeiro momento, daria mais força à caracterização do trágico dentro da história. A 

composição de cada personagem se faz de maneira individual, cada um se comportando 
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segundo as próprias situações em que se encontram inseridos e, no momento da tragédia, 

aceitando a fatalidade, com pura e simples resignação. 

 Com o objetivo de apresentar os textos sob a ótica do insólito, este capítulo encontra-

se dividido em quatro partes diferenciadas, cada uma remetendo-se a um tema central que os 

une em características conjuntas. Apesar da diversidade de conteúdo encontrada nas 

narrativas, foi visualizada a recorrência de três temáticas bastante específicas à composição 

dos contos: a morte, o amor e a maternidade. 

 Ao proceder em uma análise mais profunda, percebe-se que os limites entre tais 

temáticas são bem tênues. Por vezes, eles confundem-se ao longo da narrativa, derivando um 

tipo de simbiose, que ganhará contornos específicos com o desenvolvimento do enredo. Não é 

por acaso que parte dos contos em que o amor configura-se como o elemento central da 

narrativa, terá como plano decisivo de atuação das personagens a presença da morte. Da 

mesma forma, as questões envolvendo a maternidade, além de se apresentarem sob a égide do 

sacrifício, por vezes, se confundem e esbarram nos temas do amor e, também, da morte. 

 Dentre as temáticas desenvolvidas, na apreciação desse capítulo, mesmo aqueles 

contos em que o elemento fantástico torna-se responsável pela apreciação de conteúdos um 

tanto mais leves não se pode deixar de mencionar que os contos aí apresentados nem sempre 

se configuram sob a ótica do esperado final feliz. Há, sim, laivos de sofrimento e de tristeza 

em seu conteúdo, mesmo que a marca trágica venha a apresentar-se bem mais atenuada. 

 Não se pode deixar de mencionar que os contos lidam com uma perspectiva de 

suspense que se torna acentuada à medida que os personagens passam a ter noção de seus 

medos, e que tais temores são o reflexo do seu próprio sentimento de autopreservação frente 

às vicissitudes da vida. 

 

 5.1. O contexto insólito da morte: 

 

 Que mistérios permeiam a estrita relação entre o homem e a morte? Como a 

humanidade reage quando o assunto a ser tratado esbarra no conceito de finitude do ser 

humano?  



71 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Há séculos tais questões tentam ser respondidas; seja através da religião, da filosofia 

ou, até mesmo, pela ciência, o homem busca, de todas as formas, meios concretos que 

expliquem os motivos pelo qual o seu corpo, em um dado momento de sua vida, vem a 

completamente fenecer.  

 Pode-se dizer que tal questão encontra-se intimamente ligada com a reflexão relativa à 

sua própria existência e, consequentemente, a consciência de que esta é perecível. Tal 

evidência adquire contornos angustiantes, condensados pela certeza de que, cedo ou tarde, ao 

homem é imposto o seu derradeiro limite. 

 Defrontar-se com a figura da morte é, de certa forma, fazer uma incursão por uma 

série de condutas que nos são incutidas durante a nossa vida. Tal fato ocorre porque somos 

produto de uma sociedade em que os valores assumem características culturais. Sendo assim, 

não é por acaso, que cada sociedade encare a morte de formas múltiplas, criando diferentes 

conceitos acerca de tal evento. 

 Porém, em se tratando da cultura ocidental, as temáticas que permeiam questões sobre 

a dissolubilidade da vida adquirem um vulto assustador, visto que a maior parte dos conceitos 

acerca desse assunto ainda encontra-se enraizado pelos dogmas religiosos que associavam a 

figura do post mortem aos pecados cometidos ao longo da existência. Sendo assim, segundo a 

moral cristã, só existiam dois caminhos a serem percorridos pelo homem após a sua morte: o 

inferno dogmático, no qual Lúcifer reina como um ser punitivo, ou então, o céu emblemático, 

no qual o homem se regozijaria em júbilo ao receber o prêmio por se manter longe das 

tentações de sua existência. 

 Tal conceito acaba por criar uma atmosfera de mistério que está ligada, 

primordialmente, à sensação de pertencimento; ao morrer, o homem perde a sua referência 

espacial, pois o local que acolherá a sua essência é completamente misterioso à sua razão. 

Além disso, as recriações dos espaços post mortem são simplesmente um símbolo mítico que 

agregam em sua construção a noção de premiação segundo o comportamento do ser humano. 

 Por outro lado, há ainda o peso da questão identitária, visto que o homem, ao morrer, 

deixa para trás o seu universo pessoal, seus entes queridos, a soma de seus valores adquiridos, 

seus sonhos, suas perspectivas. Neste caso, basta dizer que ninguém está livre da morte, fato 

que pode adjetivá-la como um signo extremamente democrático.  



72 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Todas essas questões aliadas à própria representação da essência de mistério 

envolvendo o conceito da morte, não obstante, causam no homem ocidental uma sensação de 

medo que vai muito além da consciência de autoperecimento. A ideia pregada pelas 

ideologias religiosas de uma possível existência post mortem tornam mais agudas a nossa 

curiosidade em relação às temáticas fúnebres, ao mesmo tempo, que nos atemorizam com o 

desconhecido a ser encontrado após o fim de nossa estada terrena. 

 É, pois, justamente, desse temor e desse mistério em relação ao indevassável 

provocado pela instância da morte, que a literatura se ocupa. Parte das obras literárias que 

tratam dessa temática não conseguem desassociar a impressão medo-morte que acompanha a 

vida do ser humano. Mesmo na estética romântica em que a morte é desejada, há sempre a 

alusão ao sombrio, ao obscuro, ao misterioso, criando uma atmosfera de temor ante ao 

momento derradeiro. 

 Dentro das mais diversas estéticas literárias, pode-se dizer que a vertente fantástica 

consagrou-se por aliar o medo e o terror às questões de dor, perigo, autopreservação e, 

consequentemente, morte. E esta, na literatura fantástica, paralisa o ser humano em uma 

angústia criada pelos próprios fantasmas criados pela sua imaginação. 

 O medo reside, então, não só na impossibilidade do homem em encontrar uma saída 

para seu fenecimento, mas também na falta de respostas definitivas sobre essa temática, fato 

que o deixa ao sabor do acaso. Muitas vezes, o medo surge pelo simples fato de lhe serem 

vetadas respostas para os seus questionamentos, gerando não só um sentimento claro de 

impotência relativa ao seu “eu”, mas principalmente, lhe indicando um limite no qual não será 

capaz de ultrapassar.  

 Essa barreira intransponível tão bem situada dentro da literatura fantástica, também 

fica bem impressa em alguns textos pertencentes às estéticas realista e naturalista. 

Influenciados pelas teorias cientificistas do final do século XIX, muitos autores, tais quais 

Edgard Alan Poe e Guy de Maupassant passam a associar o tema da morte à realidade que os 

cercava. A imagem da morte começava a ser desfragmentada da ideia misteriosa e soturna 

impressa pelos ultra românticos, para começar a fazer sentido em um mundo onde o progresso 

científico requer do homem um olhar mais crítico sobre si mesmo e seus hábitos. Nesse 

sentido, há também uma ruptura com os ideais pregados pelos paradigmas religiosos; a morte 
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passa a ser, pura e simplesmente, uma consequência das doenças que acometiam os corpos, 

não admitindo, pois, elucubrações sentimentais a respeito de tal evento. Sai, pois, do campo 

do subjetivismo a fim de situar o homem apenas com respostas que estão ao seu alcance. 

 É partindo desse sentido que se compõe as temáticas envolvendo as questões da morte 

dentro de Ânsia eterna. De fato, essa não aparece de forma isolada nos contos; é apresentada, 

por vezes, como um elemento que permeia o universo imaginário construído por seus 

personagens. Não se pode deixar de discutir que apesar de Ânsia eterna conter narrativas de 

cunho fantástico, a presença da morte nunca é desvinculada da noção de realidade, visto que 

esta também faz parte da vida do homem. 

 Sendo assim, por ser inevitável, esse evento acaba por ser acompanhado de um sentido 

de suspense que prevalece na totalidade desta série de trinta contos apresentados na edição de 

1903. É, pois, determinado, também através da morte, uma fronteira limite entre o real e o 

trágico, procurando descrever ao longo do enredo situações representativas que delinearão um 

universo temático no qual o suspense passa a se configurar como a personagem principal de 

sua obra. 

 Nos contos escolhidos para representarem esta temática, a conclusão dos textos é 

construída de modo a apontar situações diferenciadas, na qual a essência trágica aliada à 

morte toma o seu lugar como o elemento finalizador do contexto.  

 É interessante notar que, por vezes, a sensação de temor ante a morte se configura ora 

como um elemento de repulsa, ora como um sinônimo de atração. Este poderá ser 

amplamente visualizado em “A casa dos mortos”. Apesar de se propor a fazer uma incursão 

insólita pelo indevassável, a personagem surpreende-se ao encontrar obstáculos a serem 

transpostos para conseguir realizar o seu desejo. 

 Interditos. Sim, na obra de Júlia Lopes de Almeida, eles estão mais presentes do que se 

pode imaginar. E, é através da vivência dessas diretrizes que cerceam nossas vontades, que os 

personagens das narrativas procuram escolher o tipo de comportamento que se deve tomar ou 

o caminho que devem seguir. 

 De certa forma, a morte também pode ser considerada um interdito; ela nos transmite a 

noção de limite, de fim da linha, não nos permitindo seguir a partir de nossas próprias 

vontades e desejos. Ao analisar a questão da interdição presente no signo da morte não se 
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pode deixar de mencionar o próprio aspecto cultural presente na história da humanidade, no 

qual foram criados alguns mitos a fim de ser preservada a integridade dos cadáveres de entes 

queridos. Segundo BATTAILLE, 

 
Foi a partir do encontro com o cadáver e, por conseguinte, com a morte, que os 

homens primitivos passaram a enterrar seus mortos e a proibir qualquer violência 

àqueles que participavam do mesmo grupo: surgia, desse modo, a interdição da 

morte e a interdição do toque aos mortos, considerados seres mágicos e capazes de 

contaminar e, por conseguinte, matar com sua magia, os integrantes do grupo a que 

pertenciam. (BATTAILLE, 1987, p. 43) 

 

 A interdição presente no contexto de morte também se atém ao próprio 

descortinamento daquilo que pode ser encontrado após nossa estada na vida terrena. Pode-se 

dizer que nos é vetado o conhecimento do que individualmente nos aguarda após o evento da 

morte. Como foi mencionado na nota introdutória desse capítulo, parte de nossa curiosidade 

sobre o destino de nossa essência deve-se, principalmente, aos mitos criados pelos dogmas 

religiosos que, por séculos, incutiram na humanidade a relação entre a permanência no espaço 

post mortem à noção de comportamento e pecado.  

 Por outro lado, podemos atribuir a preocupação do homem com este fato à própria 

consciência que este possui de sua finitude. Por ser provido de razão, o indivíduo é capaz de 

vivenciar a morte de forma intensa, sofrendo pela perda de entes queridos, percebendo o seu 

envelhecimento e, consequentemente, refletindo sobre o seu fim. Tal afirmação vai ao 

encontro das ideias divulgadas pelo filósofo Schopenhauer, no qual “o conhecimento da morte 

é uma primazia do ser humano, único ser capaz de conhecê-la em abstrato e único ser capaz 

de negá-la por meio dos mitos, das crenças e das projeções” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 

365). 

 De certa forma é essa negação que se encontra presente no conto “A casa dos mortos”. 

Porém, não é a negação da própria morte e, sim, a morte de outrem, remontando 

imageticamente aos mesmos seres primitivos que reconheciam e protegiam os cadáveres de 

seus conhecidos criando, de certo modo, a expectativa de que esse pudesse manter a 

integridade desse ser em sua própria memória. 

 Pois é a personagem não-nomeada de “A casa dos mortos” que consegue driblar os 

interditos do conhecimento dos caminhos post mortem em prol do amor e da conservação da 
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memória de um ser que lhe é muito caro em sua vida. Já no primeiro parágrafo da narrativa, a 

protagonista começa abruptamente a narrar o seu contato com esse universo, criando no leitor 

um sentimento de expectativa e curiosidade sobre o que poderia ser encontrado naquela 

jornada. 

 

 Que frio e que negrume!  

 Eu ia andando no meio da treva, corajosa e firme, em busca  d’aquela que 

me deu a vida, que me criou nos seus seios, que me enchia  as faces de 

beijos e me vestia a alma de alegrias. (ALMEIDA, 1903, p. 75) 

 

 

 

É interessante notar que desde as primeiras linhas do conto, a narradora deixa bem 

clara a incursão em um universo totalmente desconhecido e sobrenatural, tanto que suas 

primeiras palavras ressaltam a impressão sensorial do local no qual adentrava. Porém, mesmo 

descrevendo tal paisagem como extremamente desconfortável ao seu entendimento, percebe-

se que há na narrativa um sentimento maior, a impelindo em sua busca e transformando a sua 

condução em um ato de coragem que perpassa o medo do desconhecido. 

Há também de se perceber ao longo do texto que a ideia de vida post mortem é 

marcada pela presença de trevas, fato que, de certo modo, faz uma alusão não só à simbologia 

sombria incutida no significado da morte, mas também remontando ao aspecto religioso, ao 

lidar com imagens que lembram as páginas dos textos bíblicos no qual reside o Apocalipse.  

Por outro lado, pode-se entender essa referência às trevas como o próprio interdito 

presente no sentido de descortinamento do mistério de uma possível existência após a vida. A 

treva, nesse caso, significa um impedimento de enxergar com clareza e, consequentemente, 

seguir em frente. 

Ao discorrer sobre sua busca, a narradora, aos poucos, vai dando pistas de sua 

verdadeira intenção em vagar por um local que a todo momento lhe causa tanto espanto. 

Nesse caso, apesar de deduzirmos por suas primeiras palavras que a personagem procura um 

contato com a mãe, este dado não nos é revelado diretamente, causando uma atmosfera de 

suspense não só em relação à descrição do local, mas também quanto às cenas a serem 

presenciadas pela protagonista.  
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O leitor vai entendendo que a incursão em um local que lhe é completamente 

desconhecido faz parte da necessidade da narradora em aplacar as suas próprias dores 

pessoais: “Eu estava agora faminta, mal vestida, mal consolada, cheia de mágoas, saudosa do 

seu afago quente e doce, da sua palavra cheirosa como o mel de abelha em tronco de 

especiaria” (ALMEIDA, 1903, p. 75). Existe na construção dessas palavras um tom 

extremamente simbólico ao descrever a essência da mãe; ao ser comparada a aspectos 

naturais, nos lembramos imediatamente da Mãe Gaia, responsável pelo zelo e pela 

manutenção da criação. 

Ao longo do texto, é visível a sensação de aumento no clima de suspense criado pela 

autora. O desejo de reencontro por parte da narradora vai lentamente fundindo-se a uma série 

de impressões misteriosas e desalentadoras, de modo a fazê-la desistir de entrar em tão 

complexo caminho. Porém, apesar de lidar com aspectos notadamente sombrios, a narradora 

afirma que não sente medo e, mais uma vez, pode-se dizer que esse sentimento incute-se na 

sua extrema necessidade de reviver o passado em um possível reencontro com sua genitora. 

Pode-se dizer que a própria afirmação da personagem-narradora inscreve-se também no 

desejo de transmitir uma imagem de si, frente a uma situação limite: 

 

[...] nenhuma objetivação ou determinação permite aos seres humanos coincidirem 

com si próprios; daí o recurso à encenação para “terem a si mesmos no estarem-fora-

de-si”, duplicando-se num espaço imaginário, qual seja, o espaço performativo 

instaurado pela ficção (FARINACCIO, 2004, p. 20) 

 

 

 É após esse momento de percepção de si mesma ante a situação indefinida em que se 

encontra que lhe é, enfim, revelado o local em que adentrara. Enfim, eis que chega o 

momento da primeira revelação: a narradora encontra-se na chamada “Casa dos mortos” e 

esta, por si só, já é apresentada ao leitor sob o signo do interdito. Tal fato pode ser verificado 

não só através do mal-estar causado pelos aspectos naturais que assumem formas 

aterrorizantes, como também pelas palavras de um misterioso homem que tenta a afastar 

daquele local: “Esta é a casa dos mortos. Vai-te embora! A estrada negra é proibida aos vivos; 

és o primeiro que a percorre toda sem ter morrido...” (ALMEIDA, 1903, p. 76). 
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 Após tal revelação, as imagens acerca do local em que se encontrava vão ganhando 

contornos mais nítidos. A personagem depara-se com “sombras esparsas que vão tomando a 

forma humana” (ALMEIDA, 1903, p. 76) e passa da condição de agente da descoberta a 

objeto da curiosidade dos seres que ali residiam. 

 É, pois, chegado o momento da segunda revelação. Desta vez, esta é proferida através 

das palavras da própria narradora-personagem, nos confirmando a intenção de sua busca: 

“_Quem procuras? Perguntou o mesmo homem, cujos traços eu não percebia sob a projeção 

do capuz./_ Minha mãe.” (ALMEIDA, 1903, p. 76).  

 É durante o evento do reencontro da personagem com a mãe que se inscreve um dos 

momentos mais dolorosos do texto. Essa construção imagética aponta para a quebra de 

expectativa da narradora que se vê proibida de manter o contato físico com a sua genitora. 

 

Radiante, atirei-me para beijá-la; ela, porém, sempre tão pronta em receber os meus 

carinhos, paralisou-me com um gesto: 

_ Não me toques! Não me beijes! Todo o meu corpo se desfaria ao mais leve 

contato... Terias horror da minha carne e desmaiarias se os meus lábios se unissem 

aos teus. Para que vieste procurar-me? Foge, meu amor, o teu lugar é lá, na vida, na 

febre, na luz, no sofrimento [...] Fizeste mal ao meu repouso, porque vendo-te, eu 

não te posso apertar ao meu seio!  (ALMEIDA, 1903, p. 77). 

 

 

 Mais uma vez, fica marcada a presença do interdito e, nesse caso, quem coloca tal 

limite é a própria mãe, por saber que existe uma grande diferença entre o mundo dos vivos e 

dos mortos. Percebe-se, pelas palavras da mãe, que seus sentimentos em relação ao reencontro 

de ambas é extremamente contraditório; ao mesmo tempo em que repele a filha a fim de 

protegê-la de sensações desagradáveis, ela também a repreende por ter perturbado seu 

repouso.  

É exatamente no momento em que a barreira no reencontro de mãe e filha é 

determinada, que ocorre a epifania da narradora-personagem. Ao adentrar na Casa dos 

mortos, a moça possuía uma visão ilusória sob o estado da mãe, a enxergando como se ela 

ainda fizesse parte do mundo terreno. Ao ser impedida de manter contato físico com a mãe, a 

narradora percebe que esta realmente não pertence mais ao seu mundo, principalmente se 
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considerarmos que através das palavras da mãe, há uma clara alusão à putrefação que envolve 

os seres após a morte. 

Enfim, após vivenciar esse fato, eis que a personagem retoma seu caminho de volta ao 

mundo terreno, através do mesmo homem misterioso que havia tentado impedir a sua entrada 

na Casa dos mortos: “Então, o homem do capuz, cujas feições não vi, pegou-me pela mão e 

trouxe-me para fora, para a estrada, onde eu caminhei entre duas filas de ciprestes negros e de 

anêmonas roxas” (ALMEIDA, 1903, p. 79). 

É nesse momento, ao final do texto, que se coloca em xeque a própria veracidade dos 

fatos vivenciados pela narradora: “quando abri os olhos desse estranho sonho tinha o rosto 

coberto de lágrimas e as mãos em cruz sobre o coração” (ALMEIDA, 1903, p. 79). Teria a 

protagonista realmente adentrado à Casa dos mortos, ou seria tudo apenas uma imagem criada 

pela sua imaginação? Essa questão não é respondida na conclusão da narrativa, porém, deve-

se deixar em registro que a própria finalização do texto deixa o leitor não só em dúvida, 

quanto em suspense em relação à experiência vivenciada pela moça. 

Esse lado onírico que, na verdade, se prestarmos atenção, paira sobre toda a estrutura 

imagética dessa narrativa, torna-se um recurso usado pela autora para pontuar fatos que ainda 

encontram-se fora de nossas explicações e de nossos sentidos. Porém, o que se tem realmente 

certeza é que a construção do enredo do conto “A casa dos mortos” nos leva a refletir sobre os 

mistérios da vida post mortem e sobre os interditos que ainda perduram em relação a esse 

tema. 

“A alma das flores” pode ser considerado como outro conto que tem como 

característica o estranhamento provocado pelo universo insólito. Apesar de, aparentemente, 

ele apresentar um conteúdo baseado em um tom de ludicidade, ao leitor é colocada uma 

dúvida em relação aos delírios da personagem; tentar entender o motivo pelo qual o rapaz 

conseguia manter contato com o universo natural descrito nessa narrativa passa a ser uma das 

incógnitas a serem desvendadas nesse texto. 

Sendo assim, pode parecer estranho, mas analisar esse texto sob o prisma da morte 

torna-se um meio de tentar explicar o contato da personagem com esse mundo desconhecido. 

Da mesma forma que em “A casa dos mortos”, a presença do insólito instiga o leitor a tentar 
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desvendar os mistérios que estão por trás daquele ambiente construído de maneira 

significativamente inexplicável.  

Porém, nesse caso, não há interdito; nota-se, pois, a presença de um convite, dirigido a 

personagem através das atitudes e comportamentos das figuras representativas desse espaço. 

Percebe-se que a intenção destas criaturas é serem apreciadas dentro daquele universo no qual 

fazem parte. 

Mas, enfim, qual seria o papel da morte nesse conto? De fato, ao ser analisado o título 

dessa narrativa, percebe-se que o sentido de alma está intimamente ligado não só as questões 

da essência, quanto também ao mundo espiritual. Em certo sentido, ficamos em dúvida se esta 

personagem está mantendo contato com elementos da natureza ou, simplesmente, com os 

espíritos representantes desse plano oculto. Apesar de, ao final do conto, existir a afirmação 

que a tal “alma das flores” na qual o rapaz conseguia enxergar, estava relacionada ao odor, 

permanece a dúvida se aquele contato com um mundo tão diverso, não seria fruto de uma 

capacidade de lidar com outras esferas de nossa existência. 

Percebe-se, pois, que a inexistência de um interdito acaba por ser dirigida também ao 

leitor, que se sente livre para investigar o conteúdo apresentado no texto através de múltiplas 

interpretações. 

 Apesar de não lidar propriamente com a problemática do interdito imposto pelas 

consequências advindas da morte, “Incógnita” pontua uma relação bastante insólita do 

homem com o universo ao seu redor. De fato, ao compararmos este conto com “A casa dos 

mortos”, visualizamos dois planos perfeitamente distintos: enquanto em “Incógnita” o ato de 

vivenciar o insólito se consagra no plano terreno, físico e concreto, em “A casa dos mortos” 

este ocorre por meio do plano espiritual. 

 Na verdade, ao ser analisado o enredo deste conto, percebe-se nitidamente demarcada 

a questão da curiosidade que, muitas vezes, marca as ações do ser humano. Sendo assim, 

pode-se dizer que nessa narrativa o interdito vivenciado não se encontra ligado ao aspecto 

sobrenatural, e sim, à falta de respostas obtidas em função de nossa incapacidade de tentar 

buscá-las para aquilo que não nos oferece explicações. 

 É importante citar, todavia, que as questões levantadas pelo rapaz acerca da morte da 

mulher toma vulto, primordialmente por dois motivos: primeiramente, o fato desta ser ainda 
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jovem e, consequentemente, ao ser percebido que ela, provavelmente, havia cometido 

suicídio. É interessante notar que em suas considerações, o rapaz não vislumbra, em relação à 

morte da moça, outra situação que não fosse um problema ligado às questões amorosas: 

 

_ Coitada, por que  se teria matado? 

 Desgraças de amor, naturalmente. Uma paixão; sim, devia ter sido isso 

mesmo... Quando voltasse para casa passaria outra vez pelo Necrotério... esperava já 

lá não encontrar o cadáver, sabê-lo reconhecido pela família, tirado dali, daquela 

exposição ignominiosa. (ALMEIDA, 1903, p. 128) 

 

 

 

Nota-se através de tal declaração que, o rapaz monta suas concepções a partir de sua própria 

visão sobre o sexo feminino. Tal postura não deixa de ser o resultado de um pensamento 

influenciado pela própria época em que vive, visto que as mulheres eram consideradas 

dependentes da figura masculina e, sendo assim, o resultado de uma quebra de paradigma em 

relação a este ponto, teria como resultado possível uma morte de caráter suspeito. 

Sendo assim, em “Incógnita”, a construção narrativa adquire ares aparentemente 

simples, visto que todo o desenrolar do enredo encontra-se focado nos questionamentos do 

rapaz a respeito das causas que poderiam ter levado à morte, uma moça tão jovem. Fica bem 

demarcada, então, a impressão que a situação da morte nos causa, nos levando a exteriorizar 

não só os nossos medos, mas também expectativas inconscientes advindas da presença desta. 

“Os porcos” pode ser considerado como outro conto em que a morte prematura se 

configura de forma bem delimitada. Na verdade, em “Os porcos” há apenas a presença de 

uma personagem – Umbelina – que, por meio de um narrador onisciente, deixará transparecer, 

ao leitor, todos os sentimentos presentes em seu íntimo. 

 As primeiras linhas desse conto já se configuram por uma intriga, uma situação crítica 

que, de certa forma, já constituem as bases do elemento trágico, que se consagra absoluto, ao 

final do texto. É fato que a situação apresentada no início da narrativa é tratada com a 

veracidade necessária, a fim de que a sensação de realidade não se constitua apenas como um 

perfil secundário do texto. 

 É assim, pois, que Júlia abre seu conto, colocando como situação decisiva a gravidez 

de Umbelina e, consequentemente, o embate entre tal personagem e seu pai. O narrador 

consegue transmitir com extrema precisão o sentimento de ira e revolta despertados no pai de 
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Umbelina, pela gravidez da filha. É por meio dessa ira, que o elemento surpresa, aliado ao 

viés da crueldade começa a fazer parte do enredo, revelando sentimentos de mal-estar que 

estarão presentes até o final do texto: “Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai 

moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem” (ALMEIDA, 

1903, p. 17) 

 O comportamento do pai de Umbelina remete a uma época de nossa sociedade em que 

a virgindade da mulher é colocada como um bem precioso, sendo equivalente a uma moeda 

de troca, levando em consideração a união matrimonial que poderia ser obtida no futuro. 

Assim, a importância da virtude feminina era exaltada tal qual um autocontrole feminino a 

fim de manter a virgindade, já que era “raro o homem que se permitia casar com uma moça já 

deflorada por outro” (PRIORE, 2000, p. 321). 

 Apesar da cruel promessa do pai de Umbelina parecer vaga, selada no calor da emoção 

e do desespero por constatar a desonra de uma filha, tem-se logo nos parágrafos posteriores, a 

confirmação, por parte da própria protagonista, de que tal juramento poderia realmente se 

realizar, visto que a personagem já havia presenciado, anteriormente, uma cena na qual ficara 

evidente que uma criança havia sido devorada pelos porcos. 

 Ao longo desse conto, a autora coloca em voga diversas divagações não só em relação 

ao sentimento de maternidade, mas também, quanto a desestruturação familiar que aquela 

gravidez indesejada e inconcebível, segundo os moldes sociais da época, poderia causar na 

vida daquelas personagens. Tal pensamento vai ao encontro da ideia da “mulher Eva”, 

causadora dos infortúnios humanos pela sua desobediência às leis do Pai. Assim, a mulher 

fica “condenada a pagar eternamente pelo erro de Eva, a primeira fêmea, que levou Adão ao 

pecado e tirou da humanidade futura a possibilidade de gozar da inocência paradisíaca” 

(ARAÚJO In: PRIORE, 2000, p. 46). 

 Outro ponto que permite uma análise profunda da gravidez de Umbelina como um fato 

insólito para a época em questão é afirmação de que a mulher havia não só experimentado o 

contato sexual, mas também havia dado vazão a sua feminilidade. 

 O sexo será santificado se estiver a serviço da procriação, livre dos desejos da 

carne, vivido dentro de um clima de castidade. E a virgindade será associada à castidade, que 

santificará a maternidade da mulher (CAVALCANTI, 1987, p. 105). 
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 Fica evidente, entretanto, os sentimentos contraditórios presentes em Umbelina; uma 

mistura de medo, raiva, despeito, nojo, despertados não só pela visão de uma possível morte 

de seu bebê mas também, pela desilusão por ter sido abandonada pelo responsável de sua 

gravidez: 

 
Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele 

bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado, que a torpe voracidade dos 

animais esquecera por cansaço e enfartamento” (ALMEIDA, 1903, p. 07) 

 

 

 É importante chamar atenção para a série de adjetivações construídas nesse trecho em 

especial; elas demonstram, com clareza, a lembrança de uma tragédia pré anunciada, que 

desencadeia em Umbelina um sentido de repulsa e desespero, por uma antiga e cruel 

lembrança do que poderia ser o destino de seu filho. As qualificações dadas ao bebê que, 

outrora vira ser devorado pelos porcos, mostram um dualismo entre a fragilidade da criança e 

a soberania do animal, que se coloca apenas disposto a saciar seu instinto. 

 Dentro deste prenuncio trágico, Júlia constrói parágrafos que remontam um universo 

insólito, no qual o simples temor de Umbelina toma um vulto de pavor, pela intuição 

construída com base na observação diária do comportamento dos porcos em relação a si 

mesma: 

 
 Os leitões vinham por vezes, barulhentos e às cambalhotas,  envolveram-se 

na sua saia, e ela sacudia-os de nojo, batendo- lhes  com os pés, dando-lhes 

com força. Os porcos não a temiam,  andavam perto, fazendo desaparecer tudo 

diante da sofreguidão dos  seus focinhos rombudos e móveis, que iam e 

vinham grunhindo,  babosos, hediondos, sujos de lama em que se deleitavam, 

ou alourados  pelo pó do milho, que estava para ali aos montes, flavescendo ao sol. 

 (ALMEIDA, 1903, p.18) 

 

 

 Por outro lado, percebe-se que apesar do pavor em que o filho venha a ser devorado 

pelos porcos, o medo de uma possível morte do bebê, não se constitui como o sentimento que 

mais assusta Umbelina. Na verdade, a “paura” da personagem jaz, justamente, na imaginação 

torturante de que o filho teria um destino cruel, sendo oferecido como comida àqueles 

animais. Nesse ponto, fica presente a imagem da mutilação, do sofrimento, da dor que o 

nascituro sentiria no momento da morte. 
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 É, com extrema relevância, que a autora propõe, em seu texto, questionar a mitificação 

presente na aceitação da maternidade. A construção de sentimentos contraditórios presentes 

em Umbelina leva o leitor a encará-la como o principal veículo da tragédia que se pré 

anuncia. Isso ocorre porque, apesar de tentar proteger o seu ventre e, consequentemente, seu 

filho, do ataque dos porcos, a personagem chega, por vezes, a desejar a morte de seu rebento, 

não só como uma maneira de se vingar do abandono do amante, mas também, buscando uma 

morte menos cruel para o filho. 

 

 
Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas.  A 

raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem  ao filho, odiava 

nele o amor enganoso do homem que a  seduzira. Matá-lo-ia, esmagá-lo-

ia mesmo, mas lançá-lo aos  porcos...  isso nunca! 

(ALMEIDA, 1903, p. 20) 

 

 

 A questão do destino também é ressaltada pela autora como um ponto base para a 

construção dessa tragédia. Júlia deixa transparecer em um dos parágrafos da narrativa a 

mesma sensação da “moira”, bastante difundida pelos escritores clássicos. E esse sentimento é 

descrito pelo narrador, como também fazendo parte dos crescentes questionamentos da 

cabocla. “Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos; estaria então escrito que a sua 

sorte fosse essa que o pai lhe prometia – de matar a fome dos porcos com a carne da sua 

carne, o sangue do seu sangue?!” (ALMEIDA, 1903, p. 20) 

 Ao final da narrativa, fica evidente a consolidação da “moira”, do destino a quem 

todos são marcados. Apesar de fugir, a fim de preservar a criança da ira paterna e, 

consequentemente, de um ataque voraz dos porcos, Umbelina acaba por perder o filho da 

forma como mais temia. Assim, fica bem marcada a dualidade de sentimentos presentes na 

personagem o que segundo BADINTER define como “a frieza do pai e da mãe serviria de 

couraça sentimental contra os riscos de ver desaparecer o objeto de sua ternura. Valia mais a 

pena não se apegar para não sofrer depois” (BADINTER, 1985, p. 85). 

 É importante, pois, notar, que apesar de não ter desejado tal gravidez, é no momento 

do parto em que a cabocla acaba por ser tomada pelo sentimento crucial da maternidade: 

“Com medo de o amar!... No seu coração de selvagem desabrochava timidamente a flor da 

maternidade.” (ALMEIDA, 1903, p. 27) 
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 Esse ocorrido torna o perfil da tragédia, presente nesse texto, ainda mais doloroso, pois 

é o momento em que a epifania, consagrada pela aceitação do papel da maternidade, se faz 

presente. Ao mesmo tempo em que epifania consolida o sentimento final da personagem, a 

catarse acaba por tomar vulto nos últimos dois parágrafos do texto: 

 

Umbelina sentiu-a grunhir, viu confusamente os movimentos repetidos do seu 

focinho trombudo, gelatinoso que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada, 

forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo 

um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do 

filho! (…) Entretanto, antes de morrer, ainda viu vaga, indistintamente, o vulto 

negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos 

dentes, destacando-se isolada naquela vastidão cor de rosa (ALMEIDA, 1903, p. 27) 

 

  

 Tal catarse acaba por mostrar a purgação da personagem não só, por meio da própria 

morte, mas também, por não livrá-la de presenciar a morte do filho da maneira hedionda que 

sempre a causara repulsa. 

 É interessante, pois, perceber como a morte em Ânsia eterna é apresentada sob as suas 

mais variadas óticas. Como já mencionado na introdução, ela pode não só resumir conceitos 

que fogem à compreensão dos indivíduos, como também assume uma propriedade que a 

relaciona com a própria questão do subjetivismo. Nessa coletânea de contos, a morte possui 

múltiplas feições representativas, não se relacionando apenas ao evento do fenecimento do 

corpo, mas também se revestindo de um caráter catártico, capaz de situar o indivíduo em sua 

mais direta realidade.  

 “A nevrose da cor” pode ser considerado como um dos contos dessa compilação a 

conter em seu cerne uma ótica bastante diversa sobre o sentido da morte. Primeiramente, é 

preciso analisar toda uma simbologia criada ao longo do texto, que conduz as situações ao 

evento inevitável. Outro ponto a ser considerado é a relação existente entre o poder e a morte, 

sendo esta última uma clara conseqüência da primeira. Por fim, cabe analisar no texto a 

própria ação existente entre agente – o causador da morte – e paciente – a vítima.  

 Pode-se dizer que “A nevrose da cor” inscreve-se, dentro de Ânsia eterna, sob o signo 

da diferença. Isto pode ser sentido desde a leitura de seus primeiros parágrafos, onde nos é 

apresentado como cenário narrativo o Egito Antigo no qual escravos eram explorados por 

Faraós, os verdadeiros detentores do poder. Essa mesma época é ainda apresentada como um 
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tempo deveras turbulento, principalmente pelo advento de constantes guerras que visavam 

não só a conquista de novas terras, mas também tinham por intenção a defesa e segurança de 

seus reinos. A própria simbologia da guerra, por si só, já alimenta uma simbologia de morte, 

devida as inúmeras perdas que ocorrem por ocasião destas. 

 Porém, a morte em “A nevrose da cor” não se inscreve através da bravura dos feitos de 

guerreiros na defesa de seus povos. Ela ocorre da forma mais inusitada e, porque não dizer, 

com um teor extremamente insólito, visto que descreve uma situação completamente 

inusitada ao comportamento humano da época. Pode-se dizer que Júlia Lopes de Almeida 

inscreve neste conto alguns princípios do vampirismo, um tema ainda pouco explorado na 

literatura apresentada na transição entre os séculos XIX e XX. Tal afirmação passa a fazer 

sentido ao relembrarmos que o livro Drácula, de Bram Stocker foi publicado em 1897, época 

em Júlia Lopes já havia recebido o devido reconhecimento como ficcionista. 

 Porém, ao contrário de Stocker, que escolhe um homem (Drácula) como o símbolo 

universalmente conhecido do vampirismo, Dona Júlia, mais uma vez, quebra os paradigmas 

sexistas da época ao eleger uma mulher como um símbolo que alia, sob o mesmo prisma, 

poder e morte. 

 A princesa Issira é, pois, a protagonista dessa narrativa, possuindo traços bem 

característicos do caráter apresentado pelos vampiros; possui uma beleza exageradamente 

encantadora capaz não só de enfeitiçar, como também dominar a todos que a cercavam. 

Dentro do aspecto que concerne à dominação também se encontra inscrita a sede de poder, 

outro traço típico da ideologia concentrada no vampirismo. 

 Segundo Claude Lecouteux,  

 

o vampiro representa a inquietude que nasce de uma ruptura da ordem, de uma 

fissura, essencialmente na relação dos mortos com os vivos [...] transgridem todas as 

regras da natureza, e põem novamente em questão as noções de vida e de morte 

(2009, p. 56). 

 

 

Nesse caso, pode-se dizer claramente que a princesa Issira assume, por completo, a noção de 

ruptura de valores colocada por Lecouteux, na citação acima. Uma das primeiras cenas 

apresentadas na narrativa diz respeito à conduta que a princesa deve seguir dentro do reino do 
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Rei Ramsés, diretrizes essas que serão claramente ignoradas pela jovem, visto que a sua 

pulsão torna-se muito maior do que qualquer regra que tenha que seguir. 

 A cena em que um sábio – homem – lhe dita as normas do reino vão de encontro à 

imagem desejada por Issira: navegar em barco de coral polido, com varais crivados de rubis, 

sob um lago vermelho. Há de se notar a presença das cores rubras, que aparecem com tal 

vitalidade que são capazes de envolver a princesa em um delírio quase febril, a levando a 

cometer os atos mais insanos.  

 Sendo assim, por saber da pulsão doentia de Issira, o sábio determina como normas 

principais, condutas que tinham por finalidade frear o comportamento da jovem: “Eu não fiz 

derramar lágrimas: eu não causei terror!” e “Evitai a peste e tende horror ao sangue!” 

(ALMEIDA, 1903, p. 180). Nota-se que, através dessas palavras, já há a condução, por parte 

do narrador, da ligação entre a cor vermelha e ao sangue que será derramado para que os 

desejos da princesa sejam saciados. 

 Pelo seu próprio comportamento dominador, Issira ignora as palavras do sábio, 

fazendo valer dentro do reino o seu poder e o seu despotismo. Podemos perceber que a jovem 

foge do estereótipo a ser seguido pela mulher da época; ela não só não se deixa submeter 

pelas diretrizes criadas pela decisão masculina, como assume um comportamento de coação a 

todos os membros do reino. 

 Os traços tirânicos da princesa assumem um ar de maior proporção quando o delírio 

pelo vermelho acentua-se a ponto desta sentir-se impelida a, literalmente, se nutrir desta cor, 

por meio do sangue de suas vítimas. 

 
Issira queria beber e inundar-se em sangue. Não já o sangue das ovelhinhas mansas, 

brancas e submissas, que iam de olhar sereno para o sacrifício, mas o sangue quente 

dos escravos revoltados, conscientes da sua desgraça; o sangue fermentado pelo 

azedume do ódio, sangue espumante e embriagador! (ALMEIDA, 1903, p. 183) 

 

 

Nota-se, nesse caso, a morte aliada ao poder que possuía dentro do reino, visto que a escolha 

de suas vítimas encontrava-se entre os escravos, em uma clara alusão ao extermínio daqueles 

que eram considerados como uma raça inferior. 

 Ao final da narrativa, é demarcada uma finalização que, lentamente, fora construída ao 

longo do enredo do texto. Impedida de realizar suas vontades por ordem do Rei Ramsés, 
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afastada do reino e, consequentemente, do poder que exercia naquele sob aquelas criaturas, 

Issira sente-se enlouquecer pela abstinência do sangue escravo que, por tempos, manteve 

acesa a chama de sua existência. 

 Assim, ao sentir-se impotente ante à situação de conflito e, porque não afirmar, 

subjulgada pela ordem de um homem, a princesa não vê outra saída para saciar a sua loucura: 

na ânsia de sorver o seu tão desejado líquido, Issira encontra a morte ao beber seu próprio 

sangue. 

 Abrindo uma lacuna interessante em relação aos textos que apresentam a temática da 

morte como ponto chave de sua construção narrativa encontra-se “A valsa da fome”. Na 

realidade, todo o texto se constrói sobre a apologia da ligação existente entre homem e arte, 

sendo que, neste caso, não há um parâmetro que defina os limites impostos nessa relação. Há 

em “A valsa da fome”, uma contínua entrega à arte, de modo que o desejo da personagem em 

viver a música que se instala dentro de si chega a suplantar as suas necessidades básicas. 

Ao longo do conto, entretanto, podem ser visualizados dois planos distintos em 

consideração a maneira pela qual a arte é vivenciada: de um lado encontra-se Hyppolito, 

completamente apaixonado pela sua música, enquanto que de outro ângulo, se observam 

todos os assistentes do baile que tem esta arte apenas como um subterfúgio para o seu 

entretenimento. 

Enfim, o princípio da morte passa a se instalar nesse conto no momento em que se 

percebe que a intenção dessas pessoas não residia em apreciar a sua música e, sim, usufruir 

desta para o seu próprio divertimento. No caso, este breve instante que constitui a epifania da 

personagem será capaz de gerar um movimento de entrega a sua arte, de modo a alhear-se do 

ambiente em que, por necessidade, se vira obrigado a levar uma apreciação de seu concerto. 

Ao final do conto, torna-se evidente a atitude de loucura expressa no comportamento 

do rapaz, porém, permanece no leitor a dúvida a respeito da integridade física do jovem 

Hyppolito. Aqui, não se consegue dimensionar se o ato extremado do rapaz fora, na realidade, 

o reflexo da proximidade da morte que definitivamente se instalara, por meio de seu esforço 

excessivo.  
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Em um patamar completamente distinto de “A valsa da fome”, encontram-se dois 

contos que se aproximam pela temática apresentada; tanto “A boa lua” quanto “A morte da 

velha” nos deparamos com a questão da indiferença pelo ente idoso.  

 Nota-se nos contos de Ânsia eterna uma significativa apresentação de personagens 

idosos, fato de extrema relevância nas obras de Júlia, visto que em suas obras, personagens 

mais velhos são associados não só às questões da maternidade/paternidade, como também à 

experiência que, possivelmente, chegam a suscitar. 

 Em “A boa lua”, por exemplo, o velho Samé, já na altura de seus cem anos, representa 

a ligação do homem com a terra, visto que é desta mesma terra que ele, com todo o seu 

conhecimento, plantou a sua sobrevivência e a perpetuação de suas gerações. 

 Porém, sem um motivo aparente, sua longa estada na Terra, refletia o desagravo de 

alguns de seus familiares, visto que tal circunstância inscrevia-se não somente na especulação, 

mas também na comparação absurda entre a longevidade de Samé, e as mortes dos infantes 

que ocorriam dentro daquele núcleo familiar: 

 

Inda assim, se morria alguma criança em casa, a mãe, desesperada, reçumava rancor 

contra esse velho, teimoso em viver e que bem poderia ter-se ido embora, em lugar 

do filhinho inocente. E nesses dias a comida era-lhe atirada como a um cão intruso, 

sem direito ao carinho de ninguém. (ALMEIDA, 1903, p. 112)  

 

 

De forma semelhante, “A morte da velha”, se inscreve nos mesmos moldes de “A boa 

lua”, visto que seu enredo tem por base, o alheamento da pessoa idosa do núcleo familiar. 

Nesse caso, este distanciamento do idoso encontra-se centrado desde o início do conto, no 

qual se percebe que a personagem é nomeada apenas por velha ou por tia.  

Há, aqui, pois, uma quebra de individualidade, que é demarcada pela vida insípida que 

escolhera seguir a fim de desdobrar-se em cuidados a seu irmão Luciano. Ao longo da 

narrativa, percebe-se que o foco de sua atenção é dirigido ao amor encegueirado que esta 

mantém pelo irmão, lhe encobrindo os erros, aceitando suas faltas e mau humores, de modo a 

manter a boa convivência da família. 

Porém, diferente de “A boa lua”, a amável velhinha deste conto começa a deparar-se 

com suas epifanias a respeito da índole do irmão, ao sentir-se ameaçada através das palavras 

proferidas por Luciano: “Tome cuidado!”. Nota-se que Júlia Lopes faz questão de manter tal 
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declaração em formato itálico, a fim de chamar a atenção do leitor para o impacto causado do 

peso de tais palavras frente a quebra de expectativas da senhora. 

De fato, neste conto, a consciência do real caráter do irmão se consolidará como fato 

tão desagregador, que a pobre velha passa do estado normal à senilidade, como se buscasse 

um recurso para alhear-se da dor e da decepção que lhe fora incutida. 

Ao final do conto, quando já não há expectativas quanto ao destino da senhora e de 

seus familiares, eis que Júlia Lopes surpreende o leitor, ao apresentar a derradeira epifania 

deste conto; finalmente, a velha percebe a completa ingratidão de seus familiares ao ser 

“esquecida” dentro da casa durante um incêndio. Ao negar as suas próprias palavras de 

subterfúgio de perdão dirigidas aos atos do irmão, a velha aceita a morte como o único destino 

coerente a ser seguido naquele momento. 

Esse vazio solitário acaba por se perpetuar em outro conto no qual a morte também se 

configura como o único caminho frente às decepções que nos são incutidas. Em “As três 

irmãs”, a autora vai colocar em planos distintos, mulheres que cresceram juntas, tiveram a 

mesma educação e, durante a juventude, foram moldadas a partir de gostos semelhantes. 

Porém, mais do que a morte de D. Thereza que, desde os primeiros momentos do 

conto já se encontra anunciada, é a questão da passagem de tempo e suas influências que 

realmente vai marcar o universo discursivo presente nessa narrativa. A partir desse recurso, as 

três senhoras começam a ser descritas  segundo seus aspectos distintivos, de modo a pontuar 

uma lacuna no longo período em que estiveram separadas. Sendo assim, se de um lado, D. 

Thereza se coloca como a representante de um passado que sempre lhe fora impossível de 

negar e se distanciar, por outro, suas irmãs fazem questão de colocarem em prática seus 

próprios desejos, instaurados a partir de suas vivências e experiências.  

Há nesse conto uma crítica sutil às pessoas que ficam presas as amarras do passado, 

esquecendo-se de construir o seu próprio destino. Em um determinado momento do texto, a 

atitude saudosista de D. Thereza chega a ser associada não só com o estilo de vida que 

decidira seguir, mas também com a sua falta de experiência em assuntos relacionados à 

convivência marital e, consequentemente, à maternidade.  
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 Sendo assim, pode-se dizer que a morte de D. Thereza se instala concretamente a 

partir de sua decepção com o comportamento das irmãs e, consequentemente, a 

conscientização da estagnação de sua própria vida.  

 Ao contrário da situação apresentada na narrativa anterior, o personagem de “O último 

discurso” se caracteriza, justamente, pelo apego à vida a partir do reconhecimento de sua 

importância, moldado através de suas conquistas no plano intelectual.  

 Em um sentido de comparação bem abrangente Dr. Paula Guedes assemelha-se ao 

personagem Samé de “A boa lua”, visto que ambos possuem seus conhecimentos em áreas 

específicas e, de certa forma, o orgulho que sentem por se destacarem nesse aspecto, traduz-se 

em um apego particular à vida. Porém, se a morte tarda a chegar ao velho Samé, em “O 

último discurso”, Dr. Paula Guedes tem a sua vida extinta ao completar o seu derradeiro 

trabalho. 

 Chama atenção, neste conto, o papel da família; diferentemente de “A morte da velha” 

e a “A boa lua”, os cuidados redobrados dos familiares do Dr. Paula Guedes chegam, de certo 

modo, a designá-lo como um ser incapaz até mesmo para cumprir suas ações intelectuais. De 

certo modo, há de se considerar o próprio pensamento generalizado de que ao idoso só resta 

esperar pela visita da morte. 

  A conclusão de “O último discurso” encaixa-se no padrão traçado por Júlia Lopes de 

Almeida em seus contos. Se for analisado o próprio título dessa narrativa, já há uma 

preparação prévia para a morte que será definitivamente instaurada. Mesmo tentando driblar a 

morte através do esforço em compor seu discurso, Dr. Paula Guedes, através de sua 

caracterização, acaba por personificar inconscientemente a imagem do velho cansado e 

doente, reforçando a ideia da necessidade de vigilância extrema de sua família. 

 Porém, longe de ser considerado um final meramente trágico, “O último discurso” 

traduz ao leitor, antes de tudo, a importância de se suplantar a morte através da realização das 

nossas vontades. De fato, mesmo não conseguindo ler todas as considerações traçadas em 

seus últimos dias de estudo e preparação, há em Dr. Paula Guedes um sentido de superação de 

suas demandas, tentando não adiar o inevitável, mas mostrando ser possível colocar-se diante 

da morte com a dignidade de quem não mais a espera de forma paciente e passiva. 
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5.2. O contexto insólito do amor: 

 

  
Anulação. Onda de linguagem no curso da qual o seu objeto acaba  por anular o 

objeto amado sob o volume do próprio amor por uma perversão propriamente 

amorosa; é o amor que o sujeito ama, não o objeto. (BARTHES, 2003, p. 27) 

 

 

 Amor. Nunca um sentimento revestiu-se de um sentido tão inexato. Talvez, a 

definição, ou melhor, a característica mais próxima daquilo que consideramos como sendo 

“amor” tenha realmente sido definida por Roland Barthes em Fragmentos de um discurso 

amoroso. Na verdade, o teórico não traduz a definição precisa do amor e, sim, nos coloca a 

frente de um espelho, transferindo para nós mesmos a responsabilidade em relação à atitude 

frente o amor. 

 O sentimento do amor, com toda a sua dimensão, assume várias nuances, 

estabelecendo-se a partir do tipo de relação que mantemos com aqueles que nos são caros. 

Nesse caso, não se encontra somente mencionado o mito do amor-paixão, mas, 

principalmente, a observação de uma abrangência que a definição de tal palavra pode carregar 

em seu cerne. 

 No conjunto da obra de Júlia Lopes de Almeida encontram-se bem definidas as bases 

das relações amorosas em demanda de suas consequências. Nas narrativas produzidas por 

Júlia há uma classificação de parâmetros que coloca o ato de amar em um estado contínuo de 

ação e reação. 

 Não é por acaso, então, que alguns romances da autora não deságuam no chamado 

“final feliz”, muitas vezes mais centrado na atitude amorosa, do que propriamente, nos 

protagonistas envolvidos nessa ação. Dentro desse princípio instituído pela autora em algumas 

de suas obras, há ainda a necessidade de mencionar o papel fundamental do casamento, não 

como sendo uma opção definitiva para a consolidação dos laços amorosos, mas sim, sendo 

encarado como uma saída pertinente para a regularização de hábitos. 

 Decerto, em relação a essa postura, há de se comentar a própria época em que Júlia 

Lopes compôs suas narrativas. Além de considerar a instituição familiar como o padrão ideal 

a ser seguido, não só pelos preceitos religiosos, mas também pelo zelo à conduta individual, 
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era também ressaltada, nessa época, uma severa aplicação de costumes, visando normatizar os 

comportamentos do homem em sua sociedade. 

 Segundo Jurandir Freire Costa em Ordem médica e norma familiar (2004), parte das 

regras que instituem essa normatização de costumes foi desenvolvida pela chamada “medicina 

familiar”, implantada a partir dos moldes higienistas de concepção da sociedade. De acordo 

com o autor, “todo trabalho de persuasão higiênica desenvolvido no século XIX vai ser 

montado sobre a ideia de que a saúde e a prosperidade da família dependem de sua sujeição 

ao estado.” (COSTA, 2004, p. 62). 

 Como se pode perceber, a ideologia impressa na necessidade de se construir uma 

família, inscreve-se não nas questões ligadas à temática amorosa e, sim, a partir das relações 

que o homem deveria manter com o próprio estado e, consequentemente, com a sociedade. 

 A essência do amor vinculado à paixão adquire novos contornos entre os séculos XIX 

e XX. Surgem interditos que, pouco a pouco, vão delineando limites ao sentimento 

arrebatador da paixão, o definindo “entre o biológico e o sentimental” (COSTA, 2004, p. 65). 

 

O amor-paixão, pelo contrário, continha em sua composição ambígua a 

possibilidade de ser domesticado para fins sociais: [...] Definindo o amor como 

paixão, o que se pretendia era reduzi-lo a um fenômeno manejável pelas técnicas 

médicas. O amor antigo, impessoal, sopro de Deus ou dádiva das musas, tornava os 

homens irresponsáveis por seu sentido de direção. O amor higiênico, em oposição, 

era humano, filho da biografia “burguesa” e da biologia médica. (COSTA, 2004, p. 

65) 

 

 

 Direta ou indiretamente tais ideologias acabaram influenciando a obra de Júlia Lopes 

de Almeida. Seja criticando tais padrões, ou mesmo, os assumindo inconscientemente na 

composição de seus escritos, não se pode negar que o peso dessas convenções acaba por ser 

visualizado em sua obra. O amor contido e formal, que definiu tantos relacionamentos no 

período entresséculos, ganhará contornos bem reais nas narrativas criadas por Dona Júlia. 

 Ânsia eterna não foge deste padrão. Na realidade, a maior parte das relações amorosas 

aí apresentadas configura-se pelo peso do interdito, do sentimento não realizado e da não 

concretização da paixão. 

 A temática que parece adquirir ares mais contundentes em relação ao ponto acima 

destacado encontra-se em “Sob as estrelas”. Neste caso, o motivo escolhido para a não 
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concretização do amor centra-se na instituição da Igreja Católica, representada pela figura do 

padre Julio. Enamorado pela jovem Iáninha, Julio encontra-se dividido entre os alvitres da 

paixão e o seu compromisso religioso. 

 Desta relação entre o sagrado e o profano depreende-se, em relação ao amor, um 

sentimento bastante peculiar: a culpa. Este irá se configurar ao longo do conto como um 

processo expiatório no qual o padre Julio, ao tornar-se arraigado em suas concepções 

religiosas, tenta a todo custo se desvencilhar. 

 Porém, subsiste em “Sob as estrelas” a imagem perpétua de Iáninha. Ela é a 

personificação da natureza, da liberdade, do amor sem limites, doado de corpo e alma. Iáninha 

configura-se, pois, como a antítese de Julio e, por isso mesmo, alguns a consideram como a 

personificação do demônio. 

 Nos deparamos, então, com o mito da mulher Eva, aquela responsável por todos os 

males impostos à humanidade. Na concepção de Julio, Iáninha era o mal a lhe rondar, a 

encarnação do interdito proibitivo, que ele havia criado para si mesmo. Somente ela teria a 

capacidade de corromper seus novos valores e a fé na ideologia escolhida. Por outro lado, ela 

é a única detentora do sentimento legítimo do amor. Muito mais que o próprio padre, Iáninha 

vivencia o amor de maneira pura, procurando incutir no ser amado a verdadeira realidade: 

“Pecar? Não era pecado! Que seria o mundo, sem a perpetuação do amor!” (ALMEIDA, 

1903, p. 66) 

 Porém, há de se contar o indício mais concreto dessa paixão – um filho – embora 

morto, esse filho era a materialização real do laço que havia sido traçado entre os dois. Mais 

uma vez, há de se levar em conta a questão da culpa, sendo que, agora, ela não se instituía 

somente através da vergonha em viver um amor livre, mas, principalmente, por não ter tido a 

oportunidade de compartilhar daquele momento. Sobrexiste neste desejo de reconhecimento 

da prole não somente a curiosidade, mas também o sentimento de alteridade do macho, capaz 

de perpetuar a espécie através do seu gene. O filho representava a sua criação, a carne de sua 

carne. 

 A morte do filho de Julio e Iáninha transforma-se na metáfora para o fim da paixão, 

evento que se tornará completo ao fim do conto, com o suicídio da jovem no campanário da 

igreja. 
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 “O caso de Ruth” é outro conto em que o suicídio aliado, também, de certa forma, ao 

sentimento amoroso configura-se como desfecho narrativo. 

 A complexidade envolvendo seu conteúdo transmite a dimensão da sua construção 

ideológica, principalmente quando nos deparamos com o comportamento das personagens. 

 O conto inicia-se através das palavras da baronesa, a quem Júlia define como 

“palavrosa”, encenando um discurso sobre o casamento a Eduardo Jordão, possível noivo da 

neta. É importante mencionar que toda retórica empenhada nesse ato de convencimento gira 

em torno da pureza da moça que, apesar de já ter completado vinte e três anos, era 

considerada tão casta a ponto de “envergonhar a própria sensitiva” (ALMEIDA, 1903, p. 9). 

 

Eu às vezes cismo que esta minha neta é pura demais para viver na terra. Todas as 

pessoas de casa tem medo de lhe ferir os ouvidos e escolhem as palavras quando 

falam com ela. [...] Às vezes penso que ela fez voto de castidade, tal é o seu recato; 

desengano-me lembrando-me de quanto é moderada na religião e de que o seu bom 

senso se revela em tudo! O que tenho a dizer-lhe, portanto, é isto: Afirmo-lhe que 

Ruth o adora e que não há alma mais cândida, nem espírito mais virginal que o seu.” 

(ALMEIDA, 1903, p. 11) 

 

 

 Aparentemente alheia ao discurso da avó, Ruth conserva-se muda, impassível, 

procurando manter distância daquela situação constrangedora. 

 É justamente através desse comportamento de Ruth, que Júlia Lopes quebrará o 

paradigma tão bem ressaltado pela baronesa sobre a pureza da moça. Com palavras abruptas e 

cruas, Ruth desmente o discurso da avó ao confessar ao noivo: “_ Minha avó mentiu-lhe. [...] 

Eu não sou pura! Amo-o muito para o enganar. Eu não sou pura!” (ALMEIDA, 1903, p. 15). 

 Daí adiante a narrativa segue o seu curso com os desdobramentos de episódios 

narrados pela própria Ruth, ao desvendar ao noivo o motivo de sua perda de virgindade. É de 

se observar por parte da personagem um discurso um tanto confuso, em que se evidenciam 

traços de uma inevitável perturbação psicológica. 

 Percebe-se que toda a confissão se faz através de um monólogo, caracterizado por um 

discurso, por vezes, incessante. Provavelmente, reside nessa retórica não somente a intenção 

em mostrar a perplexidade do rapaz, como também definir o discurso de Ruth através de um 

fluxo de pensamento, em que não é possível refletir ou ponderar sobre as palavras ditas. 
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 É interessante notar que Júlia descreve nitidamente nesse conto o abuso de uma menor 

pelo padrasto. Porém, a autora deixa em suspense se essa relação acabara se tornando, na 

verdade, consentida, como se pode notar através dessas palavras: “ _ Foi há oito anos, aqui, 

nessa mesma sala... Meu padrasto era um homem bonito, forte; eu uma criança inocente... 

Dominava-me; a sua vontade era logo a minha.” (ALMEIDA, 1903, p. 15). 

 O final do conto revela um desfecho surpreendente, não pelo suicídio cometido por 

Ruth, mas, principalmente, pela sua postura ante o aceite de casamento do noivo. Ela sente-se 

insultada ante as palavras escritas por Eduardo Jordão: 

 

 Relia devagar a carta do noivo, em que o perdão que ela não solicitara vinha 

envolvido em promessas de esquecimento. Esquecimento! Como se fosse coisa que 

se pudesse prometer! 

 A moça, de bruços na cama, com o queixo fincado nas mãos, os olhos 

parados e brilhantes, bem compreendia isso. 

 Entraria no lar como uma ovelha abatida. O perdão que o noivo lhe mandava 

revoltava-a. (ALMEIDA, 1903, p. 19) 

 

 

 Sem desvendar inteiramente as intenções de Ruth, o leitor conserva-se em dúvida 

sobre dois aspectos: a moça realmente sentira-se insultada e, para evitar um casamento 

fracassado, decidira assumir tal postura ou, na verdade, a consolidação de um compromisso 

seria um meio de cortar os laços que outrora existira com o padrasto. 

 Seja como for, fica realmente marcado neste texto as lacunas deixadas por Júlia Lopes 

dando margem a múltiplas interpretações sobre a verdadeira intenção das personagens. 

 Esta mesma nuance focando o comportamento intencional das personagens pode ser 

visualizada no conto “In extremis”. Surpreendente em sua composição, esta narrativa coloca 

em planos distintos um amor de cunho platônico e a realização do desejo saciado. Porém, a 

sutileza da autora a lidar com fato tão opostos configura-se como o ponto chave para se 

compreender o conteúdo expresso no conto. 

 Desta vez, o empecilho a vivenciar o amor ocorre pela instituição do casamento. E, 

como em outras tramas produzidas por Júlia, este casamento ocorre em função das 

conveniências existentes entre as personagens envolvidas nessa situação. 

 Fica evidenciado, pois, o matrimônio por arranjo, assim como define PRIORE ao citar 

Luís Filipe RIBEIRO: “Quanto aos casamentos arranjados, eles são vagamente descritos e, E 
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em nenhum momento, a sua imagem é erotizada. Um casamento preparado e refletido é tudo 

menos paixão e sentimento.” (PRIORE, 2005, p. 157) 

 Não por acaso, este tema configurava-se como assunto recorrente na obra de Júlia 

Lopes de Almeida. Já em seu primeiro romance, Memórias de Martha, Júlia aponta para o 

casamento como desfecho do romance. Porém, este se configurava apenas pela relação 

afetuosa entre as personagens, não sendo mencionado o amor como sentimento essencial para 

a consolidação do compromisso. Em 1901, dois anos antes da publicação de Ânsia eterna, 

Júlia Lopes de Almeida volta a tocar nesse delicado ponto ao narrar a união entre Camila e 

Francisco Teodoro, no romance A falência. Neste caso, o casamento como recurso utilizado 

rumo a comunhão de interesses mútuos, acaba por gerar decepções de expectativas, levando 

ao adultério entre a protagonista e Dr. Gervásio. 

 Apesar de não descrever um adultério deliberado, “In extremis” lida com questões que 

dizem respeito ao mesmo tipo de matrimônio vivenciado por Mila e Teodoro, de A falência. 

Como mencionado pelo próprio Dr. Seabra, personagem deste conto:  

 

Havia muito tempo já que ele sabia quanto amor a esposa consagrava ao Bruno. O 

seu ciúme de marido não explodira nunca, mas concentrava-se, cada vez mais 

amargo, no fundo do coração. O outro era moço, ele já se avizinhava da velhice; o 

outro era um sonhador, um idealista, simpático à imaginação ardente de Laura; ele 

era um homem de ciência, materialista, descrente, já sem forças para encantar 

ninguém. Conhecia, estudava sem tréguas o espírito e o coração da mulher e 

confiava nela. (ALMEIDA, 1903, p. 104) 

 

 

 

 Visualiza-se, assim, um diferenciado tipo de amor dirigido para cada homem da vida 

de Laura. Para Bruno, Laura resguardava um amor inocente, nunca profanado, silencioso e, 

até mesmo, casto. Já, a Seabra, Laura doava um amor contido que, por vezes, lembrava o 

carinho de uma criança que necessita da proteção de um pai. 

 Na verdade, neste conto podem ser definidos dois tipos de interditos para a 

concretização do amor: o primeiro, como já mencionado, centra-se no casamento, e o último e 

definitivo instala-se na figura da morte. Segundo Denis de Rougemont, a morte enquanto 

obstáculo “seria apenas um pretexto, necessário ao progresso da paixão, ou estaria ligado à 

paixão de uma maneira mais profunda” (ROUGEMONT, 1903, p. 59). 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Porém, é pelo advento da morte que a proximidade entre Laura e Bruno torna-se 

possível. E, nesse ato, mais do que a necessidade de salvar o homem amado, reside a 

proximidade entre os corpos através de um momento de delicadeza e intimidade. 

 

A moça ajoelhou-se rapidamente e desabotoou com os dedos nervosos e tateantes o 

seu lindo vestido de seda azul claro. O marido curvou-se, trêmulo, com as narinas 

dilatadas e o coração opresso; arrependido do seu consentimento, ia talvez dizer  - 

não! mas Laura tirara o seio túmido, branco, onde as veias estendiam tênues fios 

azulados e encostava o bico róseo à boca ardente e seca do moribundo. [...] Ele abriu 

completamente os olhos; reconheceu-a... houve um sorriso entre ambos, um clarão 

de verdade! Mas a febre exigia mais leite e ele continuou a chupar com sofreguidão 

a carne da mulher que nem em sonhos profanara nunca, dizendo-lhe com o olhar 

tudo que tinha sempre calado – que a amava... que a amava!... até que a prostração 

veio de novo cerrar-lhe as pálpebras e que ele adormeceu profundamente, sem 

contrações, com um sorriso de paz nos lábios satisfeitos... Laura escondeu o seio, 

trêmula e feliz... (ALMEIDA, 1903, p. 109) 

 

 

 É interessante notar o caminho encontrado por Júlia Lopes para unir, mesmo que de 

forma breve, as personagens da narrativa. É, pois, no momento derradeiro, que ambos, Laura 

e Bruno, se permitem uma única vez unirem-se através do toque entre os corpos. Mesmo que, 

em uma leitura superficial, tal atitude assuma ares de pura caridade, há de se notar que ambos 

percebem que aquele momento seria, talvez, o único meio de se doarem em sentimento. 

 Ao finalizar o texto, fica também evidente a postura do doutor Seabra como aquele 

que consente a conclusão do ato, colocando-se como senhor soberano das atitudes de sua 

esposa. De certo modo, Seabra intuía que a melhor maneira de se consagrar definitivamente 

aos olhos de sua esposa seria apenas através da permissão desse ato. 

 Naquele momento, Seabra percebe que Bruno era um mal necessário ao seu 

relacionamento com Laura. E, na realidade, a expectativa de Seabra em relação ao amor, 

residia na admiração de Laura. Sobre esse sentimento disserta Chertien de Troyes: “[...] meu 

mal advém de minha vontade. É meu querer que se torna meu mal; tenho tanto gosto em 

querer assim que sofro prazerosamente [...]” (In: ROUGEMONT, 2003, p. 62). 

 Fazendo um link com a citação apresentada acima, nos deparamos com outro conto no 

qual o interdito ao encontro amoroso também se faz presente. “O voto” lida com dois temas 

aqui apresentados: a promessa religiosa e a possibilidade da morte. 
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 Apesar de conter um conteúdo mais leve, em relação aos três contos já apresentados, 

“O voto” se configura pela instituição do final infeliz, inesperado frente ao relacionamento 

construído entre Ginóca e Mauricio. 

 Entre as personagens há a construção de um laço singular, marcado por um tipo de 

relacionamento puro, abençoado pelas riquezas naturais da terra. 

 

A grandeza do enamoramento é desesperadamente humana, pois oferece momentos 

de felicidade e eternidade, cria um desejo ardente, mas não pode oferecer certezas. 

(ALBERONI, 1988, p. 23) 

 

 

 

 E é essa incerteza presente no ato do enamoramento que se torna capaz de mudar os 

rumos da história. A presença da morte torna-se o motivo para que o interdito definitivo seja 

imposto. Sendo assim, pode-se dizer que “O voto” contém o obstáculo que se cristaliza 

somente a partir da formação de outro obstáculo. 

 Assim como Bruno de “In extremis”, Mauricio também sofre com uma doença que o 

aproxima da morte. Mas, dessa vez, não existe a união entre os corpos, o consolo da presença 

do ser amado junto ao seu leito derradeiro. A distância entre Ginóca e Mauricio vai constituir 

também um novo interdito, capaz de afastar certezas e, de certa forma, preparar-se para a 

tomada definitiva de decisão. 

 É, pois, Ginóca quem coloca o novo e derradeiro interdito frente à consolidação de sua 

união com Mauricio. Em um ato de desespero, ou procurando consolo para suas agonias, 

Ginóca faz uma promessa à Virgem das Dores; o interdito personalizado na figura do voto de 

permanecer solteira e, consequentemente, de manter sua castidade, consagra-se como um tipo 

de sacrifício consolidado pela doação ao ser amado. Tal qual Laura, personagem de “In 

extremis”, que se doa fisicamente em prol da recuperação de seu amor, Ginóca se doa 

espiritualmente, na esperança de ter sua súplica atendida pela Virgem Mãe do Céu. 

 Ao final do conto, em uma cena idílica em que Ginóca revela ao pai o motivo de sua 

recusa ante a realização do casamento, as seis badaladas do sino da igreja, anunciando a hora 

do Angelus, recebem ares de recurso metafórico como se anunciasse a concretização da 

promessa feita pela moça. 
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 É também por meio de uma promessa que começa a se desenrolar a essência trágica do 

conto “O último raio de luz”. Com enredo aparentemente simples, esse conto acaba por 

apresentar questões bastante peculiares em relação à construção do sentimento amoroso. 

 De maneira geral, é preciso se ater às peculiaridades que definem o amor e o interdito 

nessa narrativa. Apesar de ser claramente demonstrada, desde as primeiras linhas, a admiração 

da adolescente por seu médico, o obstáculo à experiência do amor ainda não é definido de 

maneira exata. 

 Centrando a maior parte do enredo no sentimento cultivado pela menina, Júlia Lopes 

consegue dirigir o foco de sua narrativa para o sacrifício desta em busca da atenção do ser 

amado. Em relação ao sentimento da moça, cabem serem retomadas algumas considerações já 

discutidas dentro desse estudo. Primeiramente, o objeto do desejo não é considerado um 

homem qualquer: ele é médico, fato que já o torna cobiçável dentro da sociedade burguesa do 

entresséculos. Os rapazes da época deveriam manter uma conduta condizente ao que pretendia 

oferecer a uma moça que lhe suscitava o interesse pelo matrimônio. Em um segundo plano, há 

a necessidade de se mencionar a questão da diferença de idade entre a paciente e seu médico: 

ele é quinze anos mais velho, fato que nos leva a cogitar a importância do homem enquanto 

figura protetora do sexo feminino.  

 

Essa definição nos faz ver que a condição de “ser amado” pode revelar ao sujeito 

uma propriedade essencial sua: uma qualidade que ele não sabia ou não estava certo 

de possuir, preenchendo uma falta, um vazio, uma carência, com sentimentos 

positivos que geram autoestima e autoconsideração. (MUSZKAT, 1992, p. 97) 

 

 

 Apesar da iminência de uma cegueira que poderia vir a assolar de forma definitiva a 

vida da moça, esse assunto é tratado com a mais pura neutralidade entre seus familiares, 

principalmente a partir do momento em que a menina passa a ter que trajar um lenço escuro a 

frente de seus olhos, com a finalidade de bloquear os raios solares que poderiam vir a lhe ferir 

as retinas. 

 Seja por estar apaixonada pelo médico, seja por pura inexperiência pela sua curta 

idade, a jovem não consegue “enxergar” tal feito como sendo um tratamento e, sim, como 

sendo um desafio no qual poderia atingir com sua obediência a definitiva atenção e admiração 
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do ser amado: “Prometer-lhe obediência foi para mim uma felicidade. Obedecer ao homem 

que ama, é para a mulher um gozo esquisito, terno e perfeito” (ALMEIDA, 1903, p. 152-153). 

 Depreendemos deste fato a idealização do amor romântico. Mesmo sendo notificada 

do perigo existente em sua obediência, em nenhum momento, ela chega a ponderar sobre os 

reais motivos pelo qual estaria passando por tal tipo de tratamento. Há nessa atitude uma 

irreflexão em relação ao seu próprio eu, no momento em que esta considera o seu amor, o seu 

sentimento e o seu sacrifício como sendo mais importantes que si mesma. Conforme salienta 

Muszkat: “Esse ideal romântico do amor, que supõe níveis profundos de intimidade, 

compreensão e complementação, está simplesmente camuflando desejos mal confessados de 

proteção, segurança e permanência” (1992, p. 88). 

 Porém, é a partir desse “sacrifício” aceito visando a atenção definitiva do ser amado, 

que a moça começa a se deparar com uma série de acontecimentos que vão, pouco a pouco, 

quebrando suas expectativas em relação ao universo que lhe cercava, de modo que ela começa 

a considerar as suas primeiras desilusões. Ao lhe ser cerceado o sentido da visão, a moça 

começa a desenvolver suas habilidades auditivas a ponto de começar a perceber as pequenas 

nuances distintivas que se desenvolvem nas articulações vocais daqueles que a cercavam:  

 

[...] Com a falta da vista fui apurando o ouvido, de tal sorte que o mínimo som 

chegava até mim perfeitamente limpo. [...] Chegava a adivinhar a intenção das 

pessoas, a maneira de ocultarem sob  palavras brandas e quase indiferentes a 

admiração que algum objeto lhes causasse; a recusa íntima de coisas que os lábios 

consentiam, ou o consentimento de outras que o espírito recusava! 

 Principiei a conhecer que toda a gente mentia mais ou menos em minha casa, 

e que o exemplo vinha desde minha mãe e de meu pai. Não era só a mentira 

grosseira, áspera, rude, vulgar; o que eu percebia, ia mais longe: sentia a mais tênue, 

a mais fina, a mais vaporosa sombra de falsidade. Tristes momentos em que a 

cegueira nos descortina segredos, que desejaríamos ignorar toda a vida! 

(ALMEIDA, 1903, p. 155). 

 

 

 

 Enfim, não era somente a questão da própria mentira em si que fica aparente dentro 

deste fato. Como se pode perceber, ao longo do texto, a maior parte da família parecia não se 

importar com as agruras pelas quais a moça poderia estar sofrendo pela falta de sua visão. 

Muitas vezes mencionado pela própria personagem, os familiares não se abstinham em 

descrever as flores, o jardim, o belo dia de sol. 
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 Porém, sua decepção definitiva ocorre ao perceber o interdito à concretização do seu 

desejo amoroso. Este ocorre através da única pessoa que havia sido solidária à sua agonia: sua 

irmã. Aquela que nunca havia ferido suas expectativas, mantinha um relacionamento com o 

médico, objeto do amor puro e sincero da moça. 

 A conclusão do conto configura-se em duas vertentes essenciais: primeiramente, a 

conscientização do interdito. Posteriormente, a cegueira que se consolida como um 

movimento antitético dentro do texto. No momento em que a jovem passa a enxergar a dura 

realidade em que se encontra inserida, ela acaba cega por terem sido feridos os seus olhos pela 

luz do sol. 

 O recurso imagético do sol, representando a luz e a razão consolida-se como a real 

epifania apresentada no texto. 

 Da mesma forma que “O último raio de luz”, o conto “Ânsia eterna” tem sua epifania 

determinada na conclusão do texto. Porém, se naquele, a cegueira é representada por um 

aspecto físico, neste a falta de visão é apontada através de uma nuance imagética. 

 Primeiramente, há de se analisar o perfil da personagem Rogerio Dias, protagonista 

desta narrativa. Aspirante a escritor, Rogerio persegue o ideal de uma escrita singular, capaz 

de defini-lo não somente como artista, mas principalmente, como ser único. Na verdade, no 

desejo de conseguir elaborar um texto diferente, há nele a ânsia em ser aceito, perpetuando o 

seu nome na história.  

 Porém, como ser um autor, sem colocar em suas páginas sua experiência de vida? E 

era exatamente isso que faltava ao jovem sonhador Rogerio Dias. Percebe-se que sua vivência 

ao lado da mãe, a qual considerava como a sua “torre de fé, iluminada!” (ALMEIDA, 1903, p. 

4), o manteve alheio à sua inclusão em um projeto de vida social, de modo que em suas 

conclusões, o jovem nega-se a casar por acreditar que as mulheres não admitem preterições.  

 Aliás, as opiniões de Rogerio Dias sobre o casamento, a família e a postura da esposa 

traduzem um pensamento não só peculiar, mas amplamente desenvolvido na época em que o 

conto foi escrito. Ao se deparar com a casa desarrumada, em uma das viagens de sua mãe a 

Poços de Caldas, o rapaz ressente-se por não ter ao seu lado uma esposa disposta a 

providenciar a administração do lar, e, naturalmente, fazer-lhe as vontades. 
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No dia seguinte, a minha mesa de trabalho, com o tinteiro transbordante e o cálice 

de conhaque sujo, irritou-me; e ao almoço, mal servido, lamentei a falta de uma 

salinha de jantar, alegre, onde os olhos azuis da minha esposa tivessem observado e 

prevenido tudo. 

 Que influência profunda pode ter no destino, já determinado pela vontade de 

um homem, o simples relancear dos olhos de uma mulher! (ALMEIDA, 1903, p. 7) 

 

 

 

 Porém, chama atenção no conto o amor abrupto e platônico de Rogerio por uma 

desconhecida. Em uma visita ao Passeio Público, o rapaz encanta-se por uma bela moça, de 

olhos azuis. Nota-se aqui a incrível impressão causada pela cor dos seus olhos, descritos como 

de um azul incomum “escuro, triste, onde me pareceu sentir uma alma grande, séria, capaz de 

todas as lutas e todos os sacrifícios” (ALMEIDA, 1903, p. 5). 

 Mais uma vez, Júlia Lopes repete a temática do platonismo, do “amar ao amor” e, não 

ao objeto de seu desejo. Este acaba por ser desvendado a partir dos conceitos proferidos pelo 

próprio Rogerio Dias: “_ Eu farei a tua felicidade. Sou educada, sou ativa, sou modesta; 

compreendo e amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas.” 

(ALMEIDA, 1903, p. 6). De certo modo, prevalece a teoria do egocentrismo, do sentimento 

egoísta de esperar que o outro seja responsável em fazer a sua felicidade. 

 Ao final do conto, após dias de angústia e procura não do amor, mas sim, de uma 

idealização, Rogerio se depara com a moça e, também, com uma súbita revelação: a musa a 

quem cultuara com tanto fervor era cega. 

 Como se pode notar não existe uma barreira para se vivenciar esse sentimento. O 

interdito, tão bem marcado nos contos anteriormente descritos, não se configura por nenhuma 

barreira construída pelas convenções sociais. Em “Ânsia eterna”, o limite ao amor é criado 

pelo próprio Rogerio Dias, ao se ver perplexo ante a cegueira de sua amada. A idealização do 

amor, presente na imagem dos olhos azuis da moça, se destrói ao ser descoberto que aquele 

azul profundo nada mais era do que marcas da própria deficiência da moça. 

 Há, na conclusão desse conto, mais do que uma epifania e uma desilusão amorosa; 

reside na atitude de Rogerio Dias o preconceito daquele que esperava de uma mulher todos os 

sacrifícios em prol de sua felicidade e bem-estar. Através do comportamento de seu 

protagonista, Júlia descortina as convenções de uma sociedade que desvalorizava a mulher 

portadora de alguma deficiência.  
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 Sem dúvida, nesse trecho, ficam evidentes os padrões criados por uma sociedade 

normatizada não só pela medicina higiênica, como também pelo amplo pensamento 

positivista.  

 Aproximando tematicamente da narrativa composta em “Ânsia eterna”, o conto “O 

véu (memórias de um estudante)” também explora os limites de uma idealização amorosa a 

partir do platonismo cultivado por sua personagem. Neste caso, não existe limite para a 

fantasia criada pelo rapaz, sendo este comportamento, nitidamente, um resultado da 

inexperiência de sua juventude.  

 Da mesma forma que a conclusão de “Ânsia eterna”, a quebra da expectativa e, 

consequentemente, do encantamento ocorrerá através do choque ante a descoberta da idade 

avançada daquela a quem passara os dias a cogitar a sua esperança sentimental infundada. 

Apesar da situação grotesca apresentada no conto, nota-se aqui uma crítica não só à 

idealização amorosa, mas também à valorização da beleza como o ponto de partida para a 

construção de um sentimento. 

 A mensagem final, criada de maneira um tanto jocosa, fica por parte das palavras da 

própria baronesa que, em um desabafo revelador, incentiva o rapaz a cultivar tal tipo de 

comportamento, principalmente por aquelas mulheres que por força do hábito, ou da 

necessidade, sejam portadoras de véus espessos: “_ Meu menino, não se canse jamais em 

seguir as mulheres... que usarem véus muito espessos!” (ALMEIDA, 1903, p. 206). 

 Encarando a vida da mesma maneira tola e inexperiente que Rogerio Dias, nos 

deparamos com Mimi, personagem de “Esperando”. O conto com ares bem anedóticos 

configura-se como uma apologia à família burguesa da época, devassando a intimidade de um 

lar e os cuidados de uma jovem esposa, que se esforça por seguir os padrões estabelecidos 

socialmente. 

 Apesar do tom anedótico com que é construída a temática do conto, há muitas 

referências à postura da mulher dentro do núcleo familiar burguês. No ensaio “Amor e 

separação”, Maria Ângela D’Incao coloca em oposição dois planos bastante distintos, 

principalmente se for pensada a questão do espaço destinado aos gêneros masculino e 

feminino: 
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Essa qualidade de sentimentos, no caso, o amor romântico como precondição do 

casamento, generalizada na sociedade que se transforma, propicia um tipo social de 

família que é a denominada de burguesa, isto é, aquela que, emergente com a 

burguesia, vai se caracterizando por conter e desenvolver valores como o amor entre 

os cônjuges, a maternidade, o cultivo da mãe como um ser especial, o do pai como 

responsável pelo bem-estar material e educação dos filhos e a presença da criança 

como centro do lar. Será ainda próprio desta situação o cultivo da casa como lar e a 

necessária privacidade, o que significará um afastamento cada vez mais acentuado 

do grupo família da comunidade ou sociedade. A área doméstica será 

paulatinamente oposta à área pública. (D’INCAO, 1992, p. 57) 

 

 

 

 Realmente, nesse conto fica bem demarcada a questão do espaço social: a casa e a rua 

não se caracterizam somente pela distinção existente entre eles, mas demonstra, claramente, a 

que local devem pertencer os homens e as mulheres. A casa, erigida sob o signo de lar, deve 

ser conduzida pelos labores domésticos, refinados, a fim de que possa ser aprazível àqueles 

que vivenciam as lutas do dia-a-dia no espaço público.  

 Percebe-se em “Esperando” que o posicionamento de Mimi em relação ao espaço 

público reflete uma ideia bastante particular em relação a este local. Na concepção da 

personagem, a rua não é apenas o espaço de trabalho, mas também o ambiente onde há a 

exposição aos mais diversos perigos. De certo modo, esse pensamento configura-se como 

bastante imaginativo e, por vezes, imaturo, visto que a personagem sofre por acreditar que ao 

marido tenha ocorrido algum mal. 

 Porém, além do próprio cuidado com o lar, transmitido exaustivamente através das 

ações da personagem, há o desejo de não só seguir um modelo, mas também ser admirada 

pelos seus dotes domésticos, alcançando assim, o mérito de ser aclamada como esposa zelosa. 

Percebe-se que o detalhismo impresso nos seus cuidados com a casa, revela a todo o momento 

o sentimento de uma mulher que deseja ser valorizada pelo desenvolvimento de suas prendas 

e pela administração do lar, que mesmo sendo marcado pelo senso de intimidade, não deixa 

de ser um espaço de convivência a ser dividido coletivamente. 

 Apesar de não conter um evento trágico, como tantos outros contos produzidos por 

Dona Júlia em Ânsia eterna, “Esperando”, tal qual a narrativa anteriormente citada, “Ânsia 

eterna”, também desenvolve em seu enredo uma epifania que ficará claramente evidente ao 

ser visualizada a conclusão do texto. Contudo, diferente de “Ânsia eterna”, essa epifania vai 

se realizando, gradativamente, a cada quarto de minuto ou hora contada pela esposa aflita ante 
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a demora de seu marido. É através das palavras finais proferidas pelo marido, que Mimi 

percebe que o seu sonho romântico de recém-casada havia sido transformado em uma nova 

realidade: enfrentar e admitir a rotina. 

 Há, pois, a quebra de uma idealização, que se insinua desde os primeiros momentos 

quando Mimi vai percebendo a demora do marido e, de certo modo, começa a sentir-se 

preterida e esquecida. O formato em itálico do período “É preciso acostumares-te... Terás 

muitas vezes de jantar sozinha!” configura-se como um recurso estilístico usado por Júlia 

Lopes para que o leitor possa ter a exata dimensão do sentimento de decepção da moça. 

 “Perfil de preta” completa, enfim, a série de contos no qual se verifica a presença do 

amor instaurado sob o signo do estranho. Dedicada a Machado de Assis, essa narrativa se 

caracteriza pelo tom de brasilidade impresso em seu conteúdo, não só pela construção dos 

traços característicos da personagem Gilda, mas, principalmente, pela descrição elaborada de 

um universo tipicamente brasileiro. 

 Mais uma vez, Júlia se destaca por nos apresentar elementos que fazem parte da nossa 

cultura. Neste caso, são delineados hábitos e práticas de trabalho comumente empregados em 

algumas cidades do interior do país. Nota-se, aqui, a presença de negros integrando o sistema 

de trabalho coletivo das fazendas, fato que remonta a uma época em que, no Brasil, ainda 

vigorava a escravidão. 

 Por outro lado, além dessa alusão a um período representativo na história do nosso 

país, este conto também faz uma incursão pelos próprios elementos constitutivos do folclore 

brasileiro, tal qual o oferecimento de beijus a vizinhos e parentes, e o hábito das rodas de 

viola realizadas sob a luz do luar. 

 Porém, o fato que realmente chama atenção no conto é a integração da personagem 

Gilda aos elementos naturais. É a partir de sua incursão pelos caminhos que a levam da 

fazenda à cidade, que vamos tomando conhecimento da flora e da fauna representativas do 

Brasil. 

 Ao começar a traçar as atitudes marcantes da personalidade de Gilda, percebemos a 

construção de uma personagem desobediente, voluntariosa, e, até mesmo, cruel. A cena em 

que Gilda submete, em vão, um peixe a uma aguda tortura antes da morte torna-se reveladora 

quanto às atitudes que serão tomadas pela personagem ao longo da narrativa. 
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 Não é por acaso, então, que a representação do amor em “Perfil de preta” se 

consolidará pelo prisma da vingança. Na verdade, o sentimento cultivado por Gilda destinado 

a João Romão é apreciado somente pelo plano do egoísmo presente em sua personalidade 

voluntariosa. Neste caso, não é a paixão não correspondida que fere seus brios, e sim, o fato 

de ser preterida e, obviamente, “trocada” por outra mulher superior em comportamento e 

elegância. 

 Sendo assim, a atitude final de Gilda em relação a João Romão inscreve-se mais no 

sentimento de preservação do amor próprio frente aos brios feridos do que, certamente, a uma 

desilusão amorosa. Ao ver mutilado o homem que fora objeto de seu desejo, Gilda não 

somente tem a oportunidade de se vingar, como também de apreciar o sofrimento contínuo da 

mulher que fora escolhida em seu lugar. 

 

 

5.3. O contexto insólito da maternidade: 

 

 Viver a maternidade é também viver o amor. Mas esse amor, que aparece multiplicado 

em várias formas dentre os trinta contos de Ânsia eterna, também assume contornos 

diferenciados quando associados às questões ligadas a maternidade. 

 Na verdade, deve-se levar em conta a visão da própria autora sobre esse sentimento. 

No livro Maternidade, publicado em 1925, pela editora Olivia Herdy de Cabral Peixoto, Júlia 

Lopes de Almeida apresenta a sua definição sobre o ato de ser mãe, as suas atitudes, as suas 

dores e alegrias. Apesar desta obra configurar-se como uma severa crítica à Primeira Guerra 

Mundial, não se pode deixar de mencionar que tal julgamento é feito, primordialmente, 

através do sentimento de perda da mãe que se vê obrigada a aceitar seu filho ingressando em 

missões bélicas, que não fazem o menor sentido para ela. 

 Uma das citações mais contundentes em relação à maternidade encontra-se expressa 

nessa obra:  

 

Nove meses de angustia, nove meses nauseativos, mal dormidos, mal vividos, de 

corpo pesado, alma cheia de apreensões aterradoras, e eis que em ondas de sangue e 

dor nasce um menino, linda promessa de um futuro risonho. 

Começa então uma outra história mais  comprida: aleitamento, exgotamento [sic]... 
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noites a embalar, a espreitar o sono lindo, madrugadas forçadas, braços cansados, e, 

a cada febrinha: _ morre! – não morre?... 

Mais um dentinho! E agora já se firma as perninhas e dá o primeiro passo... e 

balbucia as sílabas divinas! (ALMEIDA, 1925, p. 20). 

 

 

 Como se pode visualizar, a preocupação com o bem-estar da criança e, consequente, 

com uma possível morte encontra-se presente nesse livro. E, mais uma vez, na obra de Júlia 

Lopes a ligação de outras temáticas com a morte, aqui também se faz presente, na figura da 

mãe protetora que encontra no filho o sentido de sua própria perpetuação. 

 Em Ânsia eterna, são evidenciados dois contos que colocam em um mesmo patamar o 

sentimento de maternidade frente à morte. “E os cisnes?” e “Pela pátria” caracterizam-se pelo 

questionamento sobre os motivos que levam a finitude do ser mais caro a vida da mãe. Se no 

primeiro conto, a personagem reveste-se da alma da loucura para conseguir suportar sua dor, 

no segundo, a mãe, em completo desespero, tenta, em vão, profanar através de suas palavras 

furiosas a guerra que lhe roubara a vida de ambos os filhos. 

 Em “E os cisnes?” o comportamento da irmã Seraphina, contido, porém, revelador de 

uma personalidade causadora de um possível estranhamento, vai se manifestar, 

primordialmente, ao manter contato com as crianças internas do sanatório. Ao admitir que 

todas as crianças gostam de asas, a personagem já se inscreve sob o signo da diferença, dando 

pistas ao leitor que ela poderia, na verdade, ser uma das internas daquele hospital. 

 Na verdade, o conto em si apresenta um enredo bem simples, centrado apenas na 

imagem da viscondessa de São Roque e em Seraphina que, de forma sempre polida e 

elegante, apresenta o local com desenvoltura, procurando demonstrar à visitante o seu bom 

relacionamento com todos os pacientes. De fato, esse comportamento de Seraphina inscreve-

se no desejo inconsciente de manter um padrão de normalidade frente a todos os outros que 

apresentam algum tipo de anomalia psicológica, de modo a pautar certo afastamento do 

universo insólito no qual fazia parte. 

 Porém, a dura realidade vem à tona. É interessante notar a maneira pela qual a 

personalidade da doce enfermeira se revelava, traduzindo uma complexidade insólita ao seu 

comportamento. É, pois, através do contato com uma cegonha, uma ave simples e inofensiva, 

que Seraphina transmuta-se em uma fúria capaz de exprimir a sua mais completa dor. O grito 

gutural emitido pela personagem ao questionar a presença dos cisnes e o seu movimento de 
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reprodução dos movimentos dessa ave completam em definitivo a conclusão de que a 

personagem fazia parte daquele universo que fora apresentado à viscondessa. 

 Como ponto essencial nessa trama, encontra-se a revelação de que a senhora havia 

perdido seu filho afogado por ocasião do encantamento deste pelos cisnes de um lago. 

Estranhamente, como se quisesse manter em sua memória os últimos momentos de admiração 

de seu filho, Seraphina se revestia exatamente do sujeito que lhe causara a perda e a loucura.  

 Nota-se que é a partir do momento em que a personagem vislumbra uma cegonha, ave 

que representa o símbolo da fertilidade e das boas novas, que Seraphina consegue acender em 

seu comportamento a memória da perda. Em um movimento de antítese, Júlia Lopes de 

Almeida constrói deliberadamente a imagem do cisne, que representava o luto e a perda em 

oposição a imagem da cegonha, representativa da bem aventurança. 

 É também por uma perda, que se configura a narrativa de “Pela pátria”. Neste caso, a 

guerra tão severamente criticada por Dona Júlia em Maternidade, será o fio condutor da 

narrativa em que a figura da mãe aparece como um ser prontamente disposto a amar e perdoar 

todas as faltas que forem cometidas. 

 De fato, a primeira cena que nos causa impacto e, até mesmo, certo estranhamento, diz 

respeito à ambientação do enredo presente no conto: uma guerra é travada entre tropas 

pertencentes ao Rio de Janeiro e Niterói. Encontrando-se presente tal informação somente na 

edição de 1938, passamos a entender que essa descrição histórica retrata a uma guerra civil 

ocorrida em 1893, entre a armada brasileira e o exército, que procuravam atender a interesses 

distintos em relação ao governo do Marechal Floriano Peixoto.  

 Ao criar o fio condutor desse enredo, Júlia Lopes de Almeida não descreve feitos 

heroicos enaltecedores da virilidade e da moral masculina. É interessante notar que ao 

delinear um conteúdo em que a perspectiva bélica se configura como a ambientação histórica 

desse enredo, priorizar a imagem da mãe como o eixo central da narrativa torna-se um meio 

de quebrar paradigmas, visto que o foco narrativo é voltado para a perspectiva feminina. 

 Sendo assim, a presença da mãe se torna absoluta ante a tragédia que ronda a sua vida. 

Nesse caso, a guerra, que obriga aos filhos o afastamento do convívio materno configura-se 

como o elemento catártico dessa narrativa, sendo o alvo dos questionamentos da mãe sobre a 

importância de se prestar louvores à pátria.  
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 Ao analisar o prisma de composição desse enredo, consegue-se perceber a 

desenvoltura de Dona Júlia, ao criar uma personagem feminina que, de certa forma, passa a 

refletir o pensamento coletivo das muitas mães que perderam seus filhos na guerra. Dentro 

dessa tônica, há de ser citada também a sua própria transformação ideológica em relação à fé 

divina: dentro desse aspecto torna-se relevante a questão do questionamento sobre a 

verdadeira justiça divina: “D. Catharina tinha esgotado todo o fervor religioso da sua alma. A 

prece já lhe saía dos lábios frios como um débil perfume de flor murcha” (ALMEIDA, 1903, 

p. 208).  

 Na verdade, nesse conto algumas referências às questões religiosas encontram-se bem 

delineadas, de modo que possam dialogar com a situação apresentada ao longo do texto; não é 

por acaso, então, que a protagonista recebe o nome de Catharina, uma alusão à sua devoção 

por Santa Catarina, a Virgem culta, que ficou conhecida por sua conduta extremamente oposta 

às questões bélicas. Posteriormente, João, o filho mais velho de dona Catharina, será 

comparado a Caim, ao confessar à mãe o assassinato de seu irmão durante uma das batalhas 

em que ambos se encontravam. 

 Aliás, essa é uma das cenas decisivas desse conto, em que se pode visualizar a quebra 

total e absoluta de expectativa tanto por parte da mãe quanto também da parte do filho: dona 

Catharina surpreende-se pela morte de Pedro, o caçula, ter sido provocada pelo irmão, 

enquanto João se surpreende por não ter tido o perdão da mãe.  

 Há nesse conto três momentos aparentemente isolados, mas que se completam pelo 

sentido de tragédia que infundem na existência de dona Catharina: o primeiro, diz respeito à 

descoberta da morte de Pedro, seu filho mais novo. Posteriormente, a revelação que a morte 

do rapaz havia sido causada, acidentalmente pelo seu irmão, em uma das batalhas em que 

ambos concorriam em frentes opostas. E, finalmente, ter a consciência que João, seu filho 

mais velho, morrera sem ter tido a dádiva do perdão materno.  

 Nesse conto, algumas ideologias são bem determinadas levando em consideração o 

comportamento das personagens. Em relação à mãe, por exemplo, o próprio fator da culpa 

acaba por ser duplamente vivenciado; primeiramente, por não ter tido a oportunidade de 

realizar a sua autoridade materna, impondo aos filhos a distância das questões bélicas e, 

posteriormente, por não ter mantido a serenidade necessária para perdoar o filho, cumprido o 
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papel social pré-determinado da mãe acolhedora. De acordo com Badinter, a partir das novas 

ideologias implantadas no século XIX, sobre as questões envolvendo o comportamento 

materno, tornou-se comum consagrar às mães todas as responsabilidades pelas atitudes dos 

filhos, visto que esta passava a ser responsável pela educação de seus infantes: 

 

Se estavam todos de acordo em santificar a mãe admirável, estavam também em 

fustigar a que fracassava em sua missão sagrada. Da responsabilidade à culpa havia 

apenas um passo, que levava diretamente à condenação. [...]  

Quer o filho morra, quer se torne um criminoso, sabe-se agora a quem colocar no 

banco dos réus. Já não é mais, como outrora, o pai quem comparece para responder 

pelos erros do filho, é a mãe que se convoca, hoje, para se explicar (BADINTER, 

1985, p. 272-273). 

 

 

 Apesar de refletir um comportamento socialmente imposto e legitimadamente aceito 

pelas mulheres da época, a postura de Dona Catharina frente ao seu papel de mãe protetora e 

zelosa ganhava, naquele momento, contornos idealizadores, visto que ela não podia colocar 

sua vontade acima das necessidades do Estado. 

 Ao proferir, em desespero e loucura, as suas palavras finais: “A pátria sou eu! sou eu! 

sou eu!” (ALMEIDA, 1903, p. 213), Dona Catharina também confere às mulheres da época a 

sua importância e valor frente a uma sociedade que levava jovens homens para longe de seu 

regaço familiar e, consequentemente, da proteção materna, a fim de defenderem causas que se 

configuram, muitas vezes, sem fundamento. 

 “O futuro presidente” apresenta-se como outro conto bastante representativo na 

descrição da atuação da mãe quanto à educação do filho. Porém, ao contrário de Dona 

Catharina, essa mãe se coloca à disposição para construir a educação de um cidadão, de modo 

que esse possa atender às necessidades do Estado.  

 Essa narrativa, além de se inscrever na ideologia que aponta a importância da mãe na 

formação do caráter do filho e, consequentemente, na influência que essa é capaz de inferir 

em suas atitudes, ainda traduz a noção de idealização que a maioria das mães cria em relação 

ao futuro de seus filhos.  

 É interessante notar que essa mãe, que não tem seu nome revelado ao longo do texto, é 

descrita, desde as primeiras linhas, sob o signo do sacrifício, visto que se encontra desde as 

primeiras horas da manhã, trabalhando em costuras, a fim de promover, através de seu 
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trabalho, um futuro digno para o pequeno filho, que se encontra dormindo regaladamente no 

berço. 

 Nota-se logo na abertura desse conto, que Júlia Lopes de Almeida constrói o perfil 

dessa mãe, como sendo uma trabalhadora, ou seja, mais uma vez, encontra-se inscrita nas 

narrativas da autora, a importância do trabalho feminino não só em prol de seu próprio 

sustento, mas também utilizado em função do suporte familiar. No caso de “O futuro 

presidente”, a vocação feminina para o trabalho também se inscreve sob o signo da influência 

positiva que este deveria ter na educação do filho que, desde cedo, deveria valorizar e 

reconhecer os sacrifícios da mãe, que lhe servira de espelho para construir seu futuro. 

 Apesar de extremamente sonhadora, essa mãe não é construída segundo um perfil 

irreal; ela, em suas idealizações, reflete as expectativas da mãe, que espera poder reconhecer 

no filho o resultado de sua educação.  

 

“É maravilhoso pôr no mundo um homem!” dizem; vimos que sonha com engendrar 

um “herói” e o herói é evidentemente do sexo masculino. O filho será um chefe, um 

condutor de homens, um soldado, um criador; imporá sua vontade sobre a terra e a 

mãe participará de sua imortalidade. As coisas que ela não construiu, os países que 

não explorou, os livros que não leu, ele lhos dará. Através dele ela possuirá o 

mundo; (BEAUVOIR, 1980, p. 284) 

 

 

 

 E, na verdade, essa personagem criada por Júlia Lopes, vai suplantar no filho as 

próprias esperanças perdidas, outrora, com seu marido. Porém, faz-se importante notar que a 

realização dessa mulher só será definitivamente completa se o seu papel enquanto mãe-

educadora for plenamente reconhecido por seu filho. 

 

Sim! Meu filho será o melhor dos homens! Triunfante, poderoso, altivo, belo, 

adorado, há de levar-me pelo braço, a mim, velha, cansada, trêmula, e dirá à vista de 

toda a gente, sem se envergonhar da minha figura nem da minha ignorância: 

“Esta é minha mãe!” (ALMEIDA, 1903, p. 236) 

 

 

 

 Mesmo sendo responsável por seu triunfo, e cultivando o desejo de ser reconhecida 

pelo esforço empregado na formação de seu caráter, ela ainda visualiza-se em um plano de 

inferioridade em relação ao filho. Possivelmente, tal atitude pode estar inscrita em duas 
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intenções complementares: se encaixar no perfil de mãe dolorosa, que não medindo sacrifícios 

em prol do filho, esqueceu-se de si mesma e, posteriormente, ser louvada por esta sua nobre 

atitude.  

Seguindo esse mesmo padrão onde se inscreve a importância do sacrifício materno na 

condução dos valores familiares, encontra-se um dos contos mais conhecidos e aclamados de 

Júlia Lopes de Almeida: “A caolha”.  

Dessa vez, a presença da figura da mãe configura-se como aquela, que através dos 

seus atos e exemplos, se dispõe a se anular, a fim de se entregar inteiramente à família, 

resumida na figura do filho. 

 Diferenciando-se do conto “O futuro presidente” somente pela presença da tragédia 

que, aqui, já se encontra demarcada desde as primeiras linhas do texto, “A caolha” também se 

configura pelo perfil de idealização materna em relação à figura de seu filho. 

Levando em consideração os elementos insólitos que se encontram bem demarcados 

nessa narrativa, deve-se mencionar que a questão da tragédia é anunciada já no título recebido 

por este conto: “A caolha” instaura-se não só como um signo pejorativo associado à figura da 

mãe, como também determina a desconstrução da beleza feminina, que acaba por esvair-se 

por completo a partir do momento em que lhe é impetrada uma deficiência.  

 

 

A caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços 

compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos; mãos grandes, 

ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho; unhas grossas, chatas e 

cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o loiro grisalho, 

desses cabelos cujo contato parece dever ser áspero e espinhento (…) o seu aspecto 

infundia terror às crianças e repulsão aos adultos; não tanto pela sua altura e 

extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito  horrível: 

haviam-lhe extraído o olho esquerdo; a pálpebra descera mirada, deixando contudo, 

junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. (ALMEIDA, 1903, p. 114) 

 

 

 Colocando em termos de comparação, a protagonista de “A caolha” assemelha-se à 

menina cega do conto de abertura dessa obra, “Ânsia eterna”. Sob o mesmo ponto de vista, o 

fato de serem deficientes faz com que ambas se tornem apagadas em um mundo em que a 

perfeição era considerada o traço essencial para a inserção no plano da chamada 

“normalidade”. 
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Nota-se, nesses dois diferentes contos, que ambas são apagadas a ponto de não serem 

nomeadas ao longo do discurso. No caso da personagem a “caolha”, a quem o conto se detém 

minuciosamente em caracterizações, as qualidades auferidas à mulher são todas relacionadas 

ao caráter pejorativo de sua deficiência física. Por vezes, seu aspecto horripilante parece um 

meio de expurgar o sofrimento que lhe é imposto através da cegueira, como se o fato de 

possuir um defeito físico fosse o bastante para que em si mesma lhe incutisse uma postura de 

desleixo, como se ela mesma a punisse por ter sido mutilada.  

Cabe salientar que esse apagamento se faz também junto ao filho que, ao ir crescendo 

e tomando conta das suas próprias responsabilidades, se coloca numa posição de desagravo 

junto à mãe, procurando afastá-la do seu convívio. Na verdade, a postura do rapaz perante a 

deficiência da mãe também se configura como um elemento essencial nas nuances que 

compõem as definições trágicas do texto, visto que a vergonha do filho em relação ao aspecto 

de sua mãe é incitada, primordialmente, pelo mundo exterior, por pessoas que procuram 

salientar a todo momento a deficiência da mulher que o gerara. 

 

Quando o filho cresce, a incompreensão continua: ele entra em um mundo de 

interesses, de valores, de que a mãe se acha excluída; muitas vezes, ele a despreza. O 

menino, particularmente, orgulhoso de suas prerrogativas masculinas, zomba das 

ordens de uma mulher [...] (BEAUVOIR, 1980, p. 284) 

 

 

 

 E, é justamente por causa de uma mulher, que o filho vai, definitivamente, querer 

manter-se afastado da mãe. Nesse caso, além dos valores que lhe foram incutidos ao longo da 

vida, pelas zombarias a que foi forçado a suportar, o rapaz passa a comparar duas realidades 

opostas: a beleza jovem e sem máculas da moça que o enamorara, e o aspecto desolador da 

mulher que, por muito tempo, havia sido a causa de seus problemas. 

É, pois, a partir da escolha do rapaz em se afastar da mãe, que começa a se delinear a 

epifania presente no conto; neste caso, pode-se dizer que esta ocorre duplamente, primeiro, 

em relação à mãe e, finalmente, em relação ao filho. Após aguentar calada por anos às 

humilhações do rapaz, a caolha, enfim, se revolta e passa a assumir a sua postura de 

autoridade materna dentro do lar que sustentava: 
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A caolha levantou-se, e, fixando o filho, com uma expressão terrível, respondeu com 

doloroso desdém: 

_ Embusteiro! O que você tem é vergonha de ser meu filho! Saia! Que eu também já 

sinto vergonha de ser sua mãe! (ALMEIDA, 1903, p. 123) 

 

 

 

De certo modo, ao demonstrar a sua irritação e descontentamento com o comportamento do 

rapaz, a mulher acaba por encarar uma realidade que nunca ousara pronunciar: o fato de saber 

que suscitava vergonha e nojo em seu filho. Socialmente, pode-se dizer que nessa atitude 

estão impressas outras questões, como a própria consciência de ter falhado na educação do 

menino, fingindo ignorar tal sentimento. 

Ao final do conto, à caolha é permitido o seu momento de redenção. A epifania do 

rapaz, que só começa a se delinear ante a surpresa da reação de sua mãe, torna-se completa ao 

lhe ser revelado que, na verdade, era ele o causador da deficiência que fora imposta à mãe: 

“eras muito pequeno quando, um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo; ela estava 

distraída, e, antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lho pelo olho esquerdo” 

(ALMEIDA, 1903, p. 125). 

É interessante notar que a finalização abrupta do conto não declina a nenhum tipo de 

reflexão que possa ser realizada por parte do rapaz. De certo modo, sob a tônica construída 

por Dona Júlia, torna-se o leitor consciente que os inúmeros “castigos” sofridos pelo rapaz 

durante a infância, foram tão e somente, um meio de expurgar todos os sofrimentos que 

houvera imputado à mãe através de seu descuido infantil. 

Ao compararmos as atitudes das personagens de diferentes contos, percebe-se que 

estas, muitas vezes, se repetem quase sob as mesmas circunstâncias. De certa forma, pode-se 

dizer que em “A primeira bebedeira”, há também certo distanciamento entre mãe filho, sendo 

que, neste conto, fica-se evidenciada a necessidade de autoafirmação que, muitas vezes, se 

torna instigante de comportamentos que tendem a provar a alteridade masculina. 

Nota-se que, semelhante ao ocorrido em “A caolha”, o filho, personagem de “A 

primeira bebedeira”, desafia a autoridade da mãe, pelo encantamento suscitado por outra 

mulher. Nesse caso, fica evidente que no lugar de prestar o papel de filho, ao mesmo tempo, 

protegido pela mãe e preocupado com esta, encontra-se presente a postura de homem, 

disposto a aceitar desafios em prol da construção de sua própria identidade. 
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Porém, é interessante notar os caminhos criados por Júlia Lopes de Almeida, no 

sentido de mostrar como a busca da independência em detrimento da decepção alheia, pode 

ser nociva na condução dos atos de uma pessoa. Nesse caso, os “amigos” encontrados pelo 

rapaz, descritos na figura de boêmios irresponsáveis, serão o ponto de decisão daquilo que se 

pode definir por limite comportamental. 

No caso, de “A primeira bebedeira”, a autora traça as atitudes do rapaz em função de 

suas próprias decisões e das situações em que se encontra envolvido. Ao deixar o aniversário 

da mãe, a fim de encontrar a sua namorada, o rapaz pensa em priorizar o seu momento de 

enamoramento, engajando-se no ato da conquista, de modo a sentir-se realmente como 

homem, capaz de assumir seus compromissos e libertar-se daquilo que passa a considerar 

como opressão a sua individualidade. 

Porém, a sua incapacidade de se manter em equilíbrio com aquilo que acredita ser a 

sua liberdade, passa a ser claramente apontada na narrativa, no momento em que, ao se deixar 

levar pela vaidade e pela necessidade em se fazer valer como homem independente, ele vai, 

pouco a pouco, perdendo a dignidade, ao se envolver em uma embriaguez completa. De certo 

modo, pode-se dizer que a metáfora construída em relação à figura da bebedeira diz respeito 

aos próprios conceitos equivocados que foram colocados em voga a partir das atitudes 

tomadas pelo rapaz naquela noite. Apesar de, em breves momentos, ele chegar a reconhecer 

que seu comportamento não refletia a realidade que desejava mostrar, não havia nele forças 

para dissociar-se de tal situação:  

 

Ele ia respondendo afirmativamente a todos, rindo-se, com o olhar quebrado, os 

braços sobre a mesa, a voz alterada e o copo entre os dedos. De vez em quando 

parecia compreender a realidade; queria então, reagir, lutar, esconder o seu amor 

num melindroso recato; mas a cabeça pendia-lhe para o peito, as ideias bailavam-lhe 

no espírito como folhinhas num redemoinho de vento, e tudo quanto era digno, 

justo, e que habitualmente guardava concentradamente no coração, consentia que 

girasse agora, de um modo grosseiro, nesse pequeno círculo de amigos insensatos! 

Varriam-se lhe depressa todos os escrúpulos! o conhaque ia arrastando as sutilezas 

da sua alma, afogando os seus deveres, enegrecendo a sua consciência. (ALMEIDA, 

1903, p. 71). 

 

 

 

Em relação a este conto, cabe chamar atenção para uma possível intenção didática da 

autora, ao demonstrar como um comportamento inconsequente pode selar parte de seu 
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destino, comprometendo a sua imagem. 

Enfim, torna-se interessante analisar, mais uma vez, a postura da mãe ao lidar com tal 

situação. Nesse caso, ficam evidentes duas posturas que se complementam com a finalidade 

de proteger o filho: a primeira, diz respeito ao próprio regalo materno, visto que o rapaz, no 

ponto máximo de sua embriaguez, só veio encontrar consolo nos braços da mãe. Porém, em 

um segundo patamar, há a necessidade em se proteger o rapaz das más impressões que este 

poderia causar pelo seu estado.  

Sendo assim, permanece nessa atitude também um meio da própria mãe se precaver 

dos pensamentos infundados que poderiam derivar deste comportamento do rapaz. Não se 

pode esquecer que, naquela época, a questão da educação, por ser inteiramente associada à 

função da mulher, poderia concorrer para a própria desvirtuação da imagem daquela mãe. 

Em Ânsia eterna, as questões envolvendo o elo familiar, se inscrevem quase sob o 

mesmo prisma de análise que os relacionamentos entre mãe e filhos. Em um patamar 

diferenciado, encontram-se quatro narrativas em que as noções acerca do relacionamento 

familiar se espraiam a outros entes também importantes e representativos na condução de seus 

enredos.  

Pode-se dizer que no conto “O Dr. Bermudes” há uma clara referência às questões 

sobre a educação materna, visto que, no início do conto, a personalidade do rapaz é traçada a 

partir de um molde tipicamente burguês no qual a personagem se encaixa no chamado estilo 

bon vivant. 

Nesse caso, é a tia de Bermurdes a responsável pela tipificação do elo maternal, sendo 

também aquela que, de certo modo, deixará lacunas na educação do sobrinho ao proporcioná-

lo uma vida de regalos e irresponsabilidades, não o preparando para um futuro de 

necessidades que ela mesma o forçara a se defrontar. 

É interessante notar a maneira pela qual o papel da mãe se torna crucial dentro desse 

conto; atentando para a cena do velório de D. Jacintha, pode-se perceber a reprovação coletiva 

não necessariamente pela comoção de surpresa causada pelas escolhas apresentadas no 

testamento da senhora, mas, principalmente, por ser do conhecimento geral que Bermudes, 

por sua personalidade, não seria capaz de se manter por conta própria. 

Ao final do conto, estando totalmente imerso em suas necessidades, nos deparamos 
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com um Bermudes totalmente alienado, descrito sob contornos infantis, como se, na verdade, 

nunca houvesse realmente sido educado para tornar-se um adulto e encarar a vida que lhe era 

apresentada. 

Em “A rosa branca” a representação materna se faz através da imagem da avó. Porém, 

em uma quebra de expectativa que ocorre desde as primeiras linhas do texto, essa parente não 

segue aquilo que seria considerado como um padrão social de comportamento esperado para 

um avó.  

De forma bastante cruel, Júlia Lopes de Almeida vai construir não uma personagem 

idealizada e moldada segundo uma norma de julgamento pré-estabelecida, e sim, uma mulher 

que vai colocar em pauta a sua opinião e o seu desagravo ante a convivência com uma de suas 

netas. Neste caso, o elemento surpresa encontra-se na percepção da diferença de tratamento 

dessa senhora em relação as suas duas netas.  

De acordo com Elizabeth Badinter, esse tipo de comportamento adquire ares mais 

naturais do que se imagina, podendo ser facilmente observado dentro dos núcleos familiares: 

 

Uma segunda atitude, própria do pai e da mãe, igualmente, não pode deixar de 

surpreender o leitor do século XX, ou seja, a incrível desigualdade de tratamento 

entre os filhos, segundo o sexo e o lugar que ocupam na família. Como o amor, se 

era natural e portanto espontâneo, poderia voltar-se mais para um filho do que para 

outro? Por que, se as afinidades são eletivas, amaríamos mais o menino do que a 

menina, mais o primogênito do que o caçula? 

Não será isso uma confissão de que amamos a criança em primeiro lugar pelo que 

nos proporciona socialmente e porque ela lisonjeia nosso narcisismo? (BADINTER, 

1985, p. 91) 

 

 

 

 O critério de amor seletivo empregado por essa senhora, só deixa de existir ao se 

deparar com uma atitude que considera realmente positiva por parte da neta. Nesse caso, há de 

se levar em consideração que o sacrifício da menina, totalmente desimpedido de 

reconhecimento, instaura-se a partir de um desejo inocente de poder ter a certeza do bem-estar 

de sua avó. Sendo assim, percebe-se que ainda os critérios de amor empregados por essa 

senhora são baseados em um perfil egoísta, visto que só passa a se consolidar ao perceber que 

o ato de sua neta era dirigido exclusivamente para ela. 

 “No muro” pode ser analisado como outro conto em que o sentimento de maternidade 

pode ser vivenciado de forma diversa. Neste caso, não é um parente, e sim, uma escrava, que 
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em seu papel de ama, constrói essa ponte entre a maternidade e a educação. 

 Na verdade, o conto em sua totalidade caracteriza-se pelo prisma do insólito e do 

diferente, e é a partir desses elementos que a personagem da narrativa consegue embarcar em 

lembranças de seu universo infantil, onde torna-se possível reviver o seu passado e as pessoas 

que dele fizeram parte. 

 Assim, quase que instantaneamente, Maria Thereza se verá novamente frente à figura 

de sua ama. Tal recordação vai além da simples questão em tentar reviver momentos 

significativos do passado; tenta-se, aqui, pagar uma dívida à memória de uma pessoa que, não 

cansando em desdobrar-se em carinhos e atenções aos filhos  alheios, acaba por ser esquecida 

principalmente por ter prestado serviços na condição de escrava. 

 

A alma da escrava vinha pela primeira vez fazer-se lembrada à sua Yayá, sem um 

queixume. Ela, que morrera no exílio, longe de sua terra quente de palmeiras e de 

sol; ela, que por lá deixara os filhos, não tivera assomos nem impaciências para a 

criança alheia que lhe puseram nos braços ainda tristes e saudosos do seu fardo 

amado... era aquela dedicação pura e heroica que só agora ela compreendia, de 

relance, como se lhe fosse lembrada pela mão invisível de Deus. (ALMEIDA, 1903, 

p. 252) 

 

 

 

 Sendo assim, a figura do “muro” torna-se um elemento integrador entre passado e 

presente, no sentido de reencontrar e reconhecer, de maneira realmente significativa, aquela 

que também contribuiu para a construção de parte de sua história, em um sentido de 

valorização e reconhecimento às verdadeiras ações do ser humano. 

Continuando a sequência de apresentação dos contos nos quais o elo familiar se 

configura como o elemento primordial na construção narrativa, nos deparamos com três 

composições na qual a figura do pai passa a reinar de forma absoluta, absorvendo par dentro 

do seu conteúdo, situações abrangentes envolvendo questões sobre a maternidade.  

Instituir o pai como figura sinalizadora de um relacionamento afetivo familiar torna-

se, de certo modo, um meio de admitir e aceitar sua imagem além daquela que deve 

desempenhar papéis ligados ao núcleo exterior ao lar. Sendo assim, quando Júlia Lopes de 

Almeida coloca o pai, sob o prisma sofredor, de um universo de desencanto no qual o filho é o 

seu ponto de referência, ela, naturalmente, acolhe, colocar sob prisma de igualdade os amores 

materno e paterno. 



119 
 

 
 
 
 
 
 
 

O resultado desse tipo de acolhimento, também existente dentro da matiz masculina, 

pode ser encontrado nos estudos de Elizabeth Badinter em Um amor conquistado. O mito do 

amor materno (1985). Segundo a autora, já no século XIX, alguns teóricos apontavam para a 

importância da presença do pai não só atuando como um elemento de sustento, mas também 

participando ativamente na educação “do pensamento, da palavra, do caráter, do coração e da 

consciência” do infante. (BADINTER apud DUPANLOUP, 1985, p. 285). Tal comportamento 

é denominado por Badinter, como “maternagem”. 

Têm-se, então, três contos, com finalizações distintas, mas que são unidos por 

expressarem a dor paterna perante a tragédia envolvendo seus filhos: “As Histórias do 

conselheiro”, “Ondas de ouro” e “As rosas”. 

O primeiro conto analisado sob essa ótica, em muito confunde-se com “A primeira 

bebedeira”, visto que sua temática encerra-se sob a questão da honra que deve resguardar a 

imagem do filho e, consequentemente, daquele que fora responsável pela sua educação. Nesta 

mesma situação também encontra-se o pai personagem do conto “As rosas”, que prefere ter a 

filha morta, a sabê-la desonrada por um comportamento que lhe geraria sérias consequências. 

Na verdade, a temática da manutenção da honra, aqui apresentada, será ambientada em 

assuntos distintos, mas de um valor imensurável para ambos os personagens. Em “As 

histórias do conselheiro”, Lemos enlouquece por reconhecer que seu filho Isidoro, que sempre 

fora o símbolo de sua admiração, havia desfalcado o banco em que somente conseguira 

trabalho mediante ao esforço da indicação do pai. Nesse ponto, encontra-se presente não só a 

problemática da honra envolvendo o filho, mas também o nome do próprio pai, visto que ele 

empenhara a sua imagem ao conseguir uma colocação para o filho. 

A quebra de expectativa relacionada a questão dos escrúpulos a serem mantidos por 

um homem, encontram-se realmente tão determinados dentro da narrativa, que chegam a 

atingir outros personagens que dela participam. Nesse caso, o próprio conselheiro, ao tomar 

conhecimento do fato ocorrido, tenta, em vão, procurar a melhor maneira de contá-lo ao 

amigo, visto que, em sua opinião, seria preferível que contasse a Lemos sobre uma possível 

morte de seu filho, do que admitir que Isidoro caíra em uma atitude de incorreção de caráter. 

Tal critério também é associado à figura do jardineiro que vê sua filha desonrada pelo 

amante. Em “As rosas”, o senso de proteção paterna se faz absoluto ao reconhecer na filha, o 
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grande ato de amor de sua existência, apesar de todas as suas escolhas e faltas.  

Na verdade, não é a desonra associada às questões de castidade, em sua mais sutil 

característica, que preocupa o rude jardineiro; a desonra, para esse homem, é reconhecer que a 

filha, apesar de todos os sacrifícios e maus tratos em que vivenciara como o amante, preferia 

ainda a convivência com tal homem. Aqui, são pautados não só os valores de pai, mas 

também daquele que se vê preterido, daquele que não suportaria ver a filha entregar-se a um 

tipo de vida de inteira desilusão. Sendo assim, o assassinato involuntário da filha, torna-se um 

meio de protegê-la de suas próprias escolhas e de um destino no qual ele, talvez, não fosse 

mais capaz de interferir. Ao cobrir a filha morta com rosas há a inconsciente realização da 

continuidade desse desejo de proteção, que agora, encontra-se focado no corpo inerte da 

moça, como se esse houvesse de perdurar pela eternidade. 

Para finalizar essa tríade de contos no qual o sentimento paterno se configura como 

mote primeiro da construção narrativa, encontramos em “Ondas de ouro” a representação da 

resistência de um amor cultivado entre pai e filha. Assim como em “As rosas”, há nesse conto 

a necessidade de permanência da imagem da filha morta, só que, neste caso, esta se faz pelos 

belos e longos cabelos longos da moça, cortados em seus últimos dias de vida, para lhe aliviar 

o peso da doença. 

Há nesse pai, uma desejo inconsciente em manter essa filha viva em seus sonhos e, de 

certo modo, a posse das madeixas da moça, lhe garantia esse sentimento de perpetuidade.  

Porém, sendo já no início do conto instituída a ideia de tragédia, que se confirma com 

as lembranças dolorosas do velho senhor Mendonça acerca dos últimos dias de vida da filha, 

instaura-se em tal narrativa, uma construção diversificada de paradigmas existentes entre o 

caráter inocente e pueril da moça recém-desencarnada e da mulher a quem o homem fora 

obrigado a vender os cabelos da filha, a fim de obter dinheiro para pagar-lhe a sepultura. 

 

Mendonça estremeceu; imaginara ingenuamente que os cabelos da filha iriam 

adornar a cabeça de uma virgem, que se engrinaldasse de rosas frescas, e tivesse 

com eles todo o desvelo de uma menina educada. Vendo em frente aquela mulher 

arrogante e brutal, atirá-los sem cuidado sobre o traste mais próximo, mordeu os 

beiços e amparou-se ao balcão. O suor corria-lhe pela calva, as mãos crispavam-se 

lhe com ódio. (ALMEIDA, 1903, p. 145) 
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De um lado, a pureza da menina que cultivara com tanto zelo seu apreço pelo pai, de outro, 

um mulher vulgar, a usar os cabelos da filha de Mendonça como se fosse um despojo 

qualquer.  

 Este aspecto da tragédia e, consequentemente, da quebra de expectativa desse homem, 

derivam para a finalização do conto, no qual, entra, finalmente em cena, a consciência da total 

separação de sua filha.  A loucura, antes tracejada em aspectos sutis do comportamento do 

senhor Mendonça, consolida-se definitivamente pelo desvario de poder ver em cena a 

lembrança eterna de sua amada Angelina. 
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6. O TEXTO CRÍTICO DE ÂNSIA ETERNA: 

 

 O capítulo a seguir destina-se a prosseguir os estudos sobre Júlia Lopes de 

Almeida através da edição crítica da obra Ânsia eterna, publicada em 1903, pela H. 

Garnier editores.  

 Voltando a alguns conceitos já expostos na introdução e no quarto capítulo desse 

trabalho, tem-se por objetivo principal dessa pesquisa reaver não só o conteúdo da obra 

incluso na reprodução editorial de 1903, mas, principalmente, trazer a público os textos 

que não foram reeditados na edição póstuma, publicada em 1938, pela A Noite Editores. 

 Entre as várias ponderações acerca da reedição da obra de 1903, reside o desejo 

de apresentar a construção de uma obra que foi se consolidando, gradualmente, no 

período entresséculos, fato tal que pode ser apreciado a partir das narrativas centradas 

em vários contextos históricos. Suas impressões dos momentos pontuais da história 

brasileira não se resumem a simples questão de descritividade; a autora se distancia dos 

conceitos didáticos, ao construir personagens que interagem, refletem, sofrem e criticam 

o período histórico em que se encontram inseridos. Tal constatação pode ser 

evidenciada, por exemplo, no conto “Pela Pátria”, no qual o sofrimento da mãe subsiste 

sobre qualquer feito heroico que tenha por ligação imediata um fato de importância 

histórica.  

 E não é somente a história de um país que se encontra impressa nesta obra. 

Dados ligados à natureza brasileira, revelando o conhecimento da autora sobre a 

botânica e zoologia configuram-se como dados extremamente relevantes para se 

compreender traços significativos e particulares do Brasil.  

 Outro dado relevante centra-se na referência àqueles que fizeram a história 

literária e jornalística do país na mesma época em Júlia Lopes compunha a sua 

produção. De certa forma, essa postura aponta não só para uma reverência aos seus 

companheiros de literatura, mas, principalmente, apontam para uma necessidade de 

deixar impresso um retrato característico da época, de modo que tais nomes não viessem 

a serem esquecidos na memória brasileira.  

É, pois, objetivando chamar a atenção para tais pontos, que essa edição crítica 

abriga notas explicativas, de modo a não só referenciar esses aspectos particulares e, 

muitas vezes, desconhecidos do público leitor, mas também relatar o profundo 

conhecimento da autora sobre todos os mais diversos assuntos.   
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 1 

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 2 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Cosi me fata la natura.
1
 14 

GABRIELE D’ANNUNZIO.
2
 15 

 16 

                ... Quem poderá conter a palavra  17 
              concebida ? 18 
                           19 

        (Livro de Jó, capitulo IV, v. 2)
3
 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

                                                           
1
 “Cosi me fata la natura”, em uma tradução aproximada “Corta-me com a natureza”. 

2
 Gabriele d’Annunzio, verdadeiro nome de Antonio Rapagnetta, escritor italiano representante do 

decadentismo, uma das estéticas de fin-de-siècle. O tema de sua obra centra-se na experimentação do 

prazer, como forma de gozar a vida e apreciar a beleza. 
3
 Pertencente ao Antigo Testamento, o Livro de Jó é considerado como um dos marcos da teoria da 

sabedoria e fé existente na Bíblia. Através de uma narração focada no personagem Jó, homem temente a 

Deus, que durante sua vida enfrenta várias provas, o livro tenta fazer um balanço da relação existente 

entre o homem e Deus, levando em consideração a sabedoria para lidar com as adversidades causadoras 

do sofrimento humano. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

ÂNSIA ETERNA
4
 8 

 9 

A JOÃO LUSO
5
 10 

 11 

 12 

 E o teu livro? quando aparece o teu livro? perguntou Rogerio Dias
6
 ao amigo, 13 

refestelando-se numa almofada de marroquim
7
 do escritório. 14 

 _ Parece-me que nunca... 15 

 _ Por que?!
8
 16 

 _ Por isto: o que eu quero não é escrever meramente; não penso em deliciar o 17 

leitor escorrendo-lhe n’alma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto 18 

e de imprevisto. Pouco me importo de florir a frase, fazê-la cantante ou rude, recortá-la 19 

a buril ou golpeá-la a machado;
9
 o que eu quero é achar um engaste novo onde encrave 20 

as minhas ideias, seguras e claras como diamantes; o que eu quero é criar todo o meu 21 

livro, pensamento e forma, fazê-lo fora desta arte de escrever já tão banalizada, onde me 22 

                                                           
4
 “Ânsia eterna”: o título escolhido para esse conto é o mesmo que nomeia a obra. Ao analisar o eixo 

temático apresentado ao longo dessa narrativa, percebe-se que ele se configura como um “convite” à 

leitura da obra. A palavra “ânsia” se configura como um elemento metafórico presente nas ações e nas 

situações vividas pelas personagens. 

De acordo com o texto base, editado em 1903, o título da obra era assim grafado: Ancia eterna.  Este foi 

atualizado segundo a ortografia atual.  
5
 Pseudônimo de Armando Erse, jornalista e escritor português residente no Brasil. Assim como Júlia 

Lopes de Almeida, João Luso também era escritor do Jornal do Commercio, onde manteve a coluna 

Dominicais. 
6
 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Rogério), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
7
 (s.m.) Pele de cabra ou de bode, tingida do lado exterior e já pronta para artefatos. 

8
 De acordo com o texto base (1903): Por que?! . Ao atualizar o texto, foi aplicada a regra ortográfica. 

9
 A inquietação proferida através das palavras da personagem Rogerio Dias levanta a hipótese de uma 

crítica ao academicismo presente em certas estéticas literárias da época, tal qual o Romantismo. 
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embaraço com a raiva de não saber fazer nada de melhor. Estamos sós; sabes que sou 1 

contigo absolutamente sincero; dir-te-ei tudo.
10

 2 

Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue e do meu sonho, vivo, 3 

palpitante, com todos os retalhos de céu
11

 e de inferno que sinto dentro de mim; livro 4 

rebelde, sem adulações, digno de um homem. Se eu tivesse gênio, não me faltaria o 5 

resto, porque não escrevo por amor da turba
12

 ingrata, nem preciso da pena
13

 para 6 

ganhar a vida; sou rico e só escrevo por uma obsessão que me verga, tal como o furacão 7 

verga o caniço. 8 

 Não te rias; a ordem vem do incognoscível
14

, não a discuto, aceito-a como uma 9 

lei de Deus. E não cuides que a aceitei sempre com resignação e sem relutância; tenho 10 

rasgado muitas páginas, incendiado muitas palavras, assoprado muita cinza aos quatro 11 

ventos! 12 

 Ao princípio, mal desfazia uma página achava-me a fazer outra. Este martírio 13 

ainda dura; todo o meu protesto de acabar fica onde começa o desejo de criar mais e 14 

melhor. Posto o ponto final em um livro, abre-se me logo a vontade de escrever o 15 

primeiro período
15

 de outro livro. E é sempre assim; afinal, por que
16

 e para que? se os 16 

velhos como os novos trabalhos não me trazem à consciência nem glória nem 17 

tranquilidade? Para que? não sei... Por que? porque é preciso obedecer, porque a 18 

natureza me fez o tal caniço... 19 

 E a propósito dir-te-ei que a natureza foi cruel para mim, visto que o meu ser 20 

moral não se confunde com o meu ser intelectual. Não nasci para escritor, sou 21 

orgulhoso, a popularidade ofende-me; não sei que melindre é este, que antes cresce do 22 

que diminui com o correr do tempo, fazendo-me cada vez mais sensível e descontente 23 

de mim mesmo. De que vale tanto esforço? 24 

                                                           
10

 Marca o final da página 1. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé de 

página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 1, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
11

 No original de 1903, vem grafado “ceo”. É interessante notar que em outros contos da mesma obra a 

grafia encontra-se já atualizada para “céu”.  
12

 (s.f..) Multidão em desordem; muitas pessoas reunidas; o povo; as multidões. 
13

 (s.f.) Tubo de pluma preparado para com ele se escrever; pequena peça de metal com que se escreve; 

trabalhos de escrita. 
14

 (s.m.) Aquilo que não se pode conhecer. 

   “[...] a ordem vem do incognoscível, [...]” – tal afirmação reforça a maneira pela qual a temática do 

insólito e do sobrenatural é trabalhada nesta obra. 
15

 (s.m.) Gramática: frase, oração ou reunião de orações que formam um sentido completo. 
16

 No texto base (1903): “porque?” – Conferir nota 8. 
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 És inteligente, vê se entendes isto: embora eu não me preocupe com o leitor, há 1 

sempre diante de mim, quando escrevo, um desconhecido, sombra no vácuo, indecisa, 2 

impalpável, mas que basta para enregelar-me
17

 os dedos quando a frase quer cair 3 

despida e franca na brancura do papel. Ah! o preconceito! o preconceito! 4 

 E é uma criatura atada a ele, e assim orgulhosa e tímida, que pensa em fazer um 5 

livro sadio, calmo, de regeneração e de esperança, como início de outra vida mais 6 

perfeita. Mas como hei de eu, dependente e fraco, fazer tal livro independente e forte? 7 

Eu, que pratico o mal, não posso sem ironia ensinar o bem. A minha boca, que mente, o 8 

meu pensamento, que atraiçoa, não são dignos de fazer uma apoteose à verdade 9 

absoluta, como a única fonte da felicidade humana. 10 

O livro a que aludiste é o meu martírio: penso nele à proporção que vou fazendo 11 

os outros, e sinto-o sempre à mesma distância, inatingível e sereno. O meu livro! mas 12 

qual será o escritor, que não pense no seu livro definitivo, único? Dize! 13 

 _ Que hei de dizer? Que, talvez, mudando de hábitos alcançasses a tranquilidade 14 

necessária para um bom trabalho. Casa-te
18

. 15 

 _ Não. Eu traria para casa uma inimiga. Por mais doce e modesta que fosse, ela 16 

teria a pouco e pouco ciúmes disto tudo... As leituras são absorventes, e as mulheres não 17 

admitem preterições
19

. Têm razão, talvez. 18 

 De mais a mais eu tenho medo das mulheres... Vou agora contar-te, com muita 19 

oportunidade, o meu último episódio amoroso, que bem pode servir de síntese a tudo 20 

que te disse. 21 

 _ A respeito do livro?! 22 

 _ Sim... podes por dentro desse sonho este outro sonho, certo de que a solução 23 

será a mesma. Deixa-me mandar vir café. Tu jantas hoje comigo. 24 

 _ Sim, jantarei contigo. 25 

 _ Minha mãe vai ficar contentíssima; não imaginas, está linda, com os cabelos 26 

brancos; alta, sempre muito direita... Chamo-lhe a minha torre de fé, iluminada!
20

 27 
                                                           
17

 (v.) Regelar; tornar muito frio; congelar; tornar-se álgido. 
18

 O casamento é encarado como um modelo para a regularização de hábitos. Tal situação é narrada, de 

forma semelhante, por Júlia Lopes de Almeida, no romance A falência (1901). Nesta obra, a personagem 

de Francisco Teodoro é aconselhada por um médico a contrair matrimônio, com o objetivo de seguir uma 

rotina mais adequada: “um médico, consultado, aconselhara-lhe uma viagem a terra ou o casamento, para 

a regularização de hábitos.” (ALMEIDA, 1901, p. 31) 

Aqui, pode-se também notar, parte do pensamento proposto pela política higienista do início do século, 

consagrando definitivamente a família como uma típica instituição padrão dos moldes higienistas. 
19

 Este trecho pode ser considerado revelador em relação à problemática do gênero, tantas vezes 

observadas como temática da obra de Júlia Lopes de Almeida. Esta afirmação denota o pensamento 

comum do gênero masculino quanto à questão da convivência realizada entre os sexos. 
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 Escuta agora a tal história; é pequenina. 1 

 2 

 Entrei um dia com um amigo no Passeio Público
21

, com o pretexto de 3 

combinarmos a colaboração de um drama. 4 

 Sentamo-nos num banco, na álea esquerda, lembra-me bem; e enquanto eu fazia 5 

o meu cigarro, ele começou a expor o seu plano. A ideia era dele. Eu ao princípio ouvia-6 

o com atenção, sem deixar por isso de olhar para duas crianças, vestidas à inglesa, que 7 

brincavam pela álea
22

 ensombrada
23

. Em frente a nós, num outro banco de pedra, duas 8 

moças conversavam baixinho. 9 

 É muito frequente em mim pensar paralelamente em dois fatos diferentes, até 10 

que um absorva o outro. 11 

 Sem deixar de compreender o magnífico assunto do meu amigo... o Josino, 12 

conheces? pois é esse ; sem deixar de o ouvir , eu pensava na doçura que deveria haver 13 

em ser-se pai de umas crianças como aquelas que ali estavam, tão lindas e tão bem 14 

lavadas. Tal pensamento fez-me voltar os olhos para as duas moças. Uma, mais alta e 15 

mais nutrida, era evidentemente a mãe das crianças; tinha no colo os chapéus de palha à 16 

marinheira
24

, e chamava de vez em quando os pequenos para arranjar-lhes o cabelo e 17 

compor-lhes a toilette
25

. A outra, mais franzina, era de uma beleza singular e 18 

comovente.  Trazia um vestido de lã simples e um chapeuzinho de palha que mal lhe 19 

encobria a trança loira e grossa. Todos os seus traços eram regulares; mas, de tudo, o 20 

que mais me impressionou, viva e extraordinariamente, foram os seus olhos, de um azul 21 

escuro, triste, onde me pareceu sentir uma alma grande, séria, capaz de todas as lutas e 22 

de todos os sacrifícios. Nunca vi uns olhos assim. Num instante, desviando-se da 23 

                                                                                                                                                                          
20

 Neste trecho nota-se à exaltação à figura da mulher, dentro de seu papel social exercido através da 

maternidade. Ao longo da obra de Júlia Lopes de Almeida, incluindo, nesse caso, a própria coletânea de 

contos presente em Ânsia eterna, encontram-se descritas várias situações em que a imagem da mãe figura 

de forma absoluta dentro da trama. A importância temas envolvendo questões sobre a maternidade é tão 

recorrente em sua obra, que em 1925, a editora Olivia Herdy de Cabral Peixoto, lança a edição de uma 

obra intitulada Maternidade, reunindo crônicas da autora, publicadas de 19 de agosto de 1924 a 24 de 

agosto de 1925, pelo Jornal do Commercio (RJ).  
21

 Passeio Público: localizado no Centro histórico do Rio de Janeiro, o Passeio Público é o primeiro 

parque ajardinado do Brasil, sendo concebido por Mestre Valentim e construído em 1783, tornando-se um 

dos grandes pontos de encontro da população carioca nos séculos XVIII e XIX.  
22

  (s.m.) Do francês Allée, Alameda: série de árvores ou arbustos; passeio ou rua ladeada por arbustos. 
23

 (Adj.) Ensombrar: tornar sombrio; com sombra; entristecer. 
24

 Chapéu ao estilo marinheiro. 
25

 Do francês: o vocábulo toilette, por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

   (s.m.) Conjunto de roupa e acessórios combinados com algum cuidado, para usar em determinada 

ocasião. 
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companheira, eles voltaram-se para os meus... e não te posso explicar a sensação 1 

deliciosa que me agitou. Todas as minhas mágoas negras se purificaram àquela luz; 2 

assaltou-me logo uma ideia: eu podia ter um chalet
26

, num canto de arrabalde
27

, onde as 3 

rosas trepassem para o telhado e em que duas crianças saltassem no jardim, enquanto a 4 

mãe as vigiasse de um banco, como aquela que ali estava em frente. A minha vida não 5 

se consumiria na febre de um desejo vão; teria um lar feito por mim, risonho e 6 

confortável. 7 

 Os olhos azuis da moça diziam-me no seu brilho discreto e sagrado:  8 

 _ Eu farei a tua felicidade. Sou educada, sou ativa, sou modesta; compreendo e 9 

amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas. Vê como 10 

sou simples
28

. 11 

 Fixamo-nos longamente. Aqueles olhos não se desviaram dos meus com o pudor 12 

pretensioso das moças
29

, nem tampouco tiveram arrogância ou malícia: continuaram 13 

serenos e claros, tristes sem afetação, com uma franqueza de alma limpa. 14 

 Junta a isto a beleza das últimas horas do sol e o perfume das dracenas em flor. 15 

Acredita que o perfume é o cúmplice de muitas paixões, muitas! 16 

 Quando saímos do Passeio
30

 ainda elas lá ficaram. Durante a noite pensei várias 17 

vezes naqueles olhos azuis. Nesse tempo minha mãe estava fora, tinha ido fazer a sua 18 

estação em Caldas
31

, de modo que ao meu quarto faltava o apuro a que me acostumara. 19 

Pela primeira vez vi pó no espaldar da minha cama, e encontrei gelhas
32

 nos lençóis: 20 

 No dia seguinte, a minha mesa de trabalho, com o tinteiro transbordante e o 21 

cálice de conhaque sujo, irritou-me; e ao almoço, mal servido, lamentei a falta de uma 22 

                                                           
26

 Do francês: o vocábulo challet, por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico tal qual o texto 

base. 

  (s.m.) Casa de campo no estilo das aldeias suíças. 
27

 (s.m.) Parte externa de uma povoação; subúrbio, arredores. 
28

 Este trecho expõe a expectativa da época em relação ao papel social a ser exercido pelas mulheres da 

época. Mais uma vez, fica evidente as questões referentes às atitudes e aos posicionamentos a serem 

assumidos por cada gênero. 
29

 “pudor pretensioso das moças”: esse trecho poderia constituir a hipótese de uma possível crítica 

proferida pela autora ao comportamento fútil de certas jovens da época, principalmente se levarmos em 

consideração as jovens burguesas, que tinham por principal finalidade, contrair matrimônio e formar 

família, a fim de viver à sombra da imagem masculina. 
30

 Passeio Público. 
31

 Fazer a estação em Caldas: fazer uma viagem a Poços de Caldas (MG). 
32

 (s.m.) Prega de um tecido, ruga, engrouvinhamento. 



132 
 

salinha de jantar, alegre, onde os olhos azuis da minha esposa tivessem observado e 1 

prevenido tudo
33

. 2 

 Que influência profunda pode ter no destino, já determinado pela vontade de um 3 

homem, o simples relancear dos olhos de uma mulher! Por que faltava assim ao meu 4 

espírito  aquele  clarão azul?  Decididamente,  eu  encontrara a  realização da  minha 5 

ventura – o casamento. Arte? ora adeus! fazer arte aqui, para que, para quem? Não valia 6 

a pena sacrificar o coração pela liberdade de artista e boêmio. Assim pensei, e fiz-me 7 

piegas como um namorado de quinze anos. 8 

 Acreditarás que eu ia todos os dias ao Passeio Público? Percorria-o inutilmente: 9 

não a encontrava nunca; em todo o caso não desistia, a esperança de ver os olhos azuis 10 

guiava-me através das ruas ensombradas. Se as árvores falassem, que diriam de mim 11 

aquelas árvores!
34

 Que idílios, que lindos devaneios tive ali! eram verdadeiros sonhos 12 

de adolescente, perfumando a vida profanada do homem desiludido e amargo. 13 

 Ela já tinha para mim uma designação puríssima, era a minha noiva
35

, e eu 14 

procurava-a, parecendo-me que só com o vê-la os meus dias se tornariam risonhos e 15 

plácidos. Vê-la não era tudo; eu queria ser visto, ser notado; queria falar-lhe, ouvir-lhe a 16 

voz, dizer-lhe que a amava! E tudo me parecia fácil, desde que a encontrasse! 17 

 Exatamente no dia em que entrei no Passeio mais desanimado, e certo da 18 

inutilidade da procura, foi que vi, no mesmo banco, a doce mamãe, com os chapéus dos 19 

filhos nos joelhos, e a seu lado a beatificada da minha alma. Nunca senti o coração 20 

bater-me com tanta força. Ela voltara-se para mim, via-me ir chegando... Não te posso 21 

dar uma ideia da minha comoção: eu nem sabia onde pisava, quando um acaso me 22 

favoreceu: uma das crianças caiu a poucos passos de mim e abriu a boca num choro de 23 

assustar e pôr a nado os patos
36

. 24 

 Tomei-a imediatamente nos braços e levei-a, depois de a acariciar, às duas 25 

moças. 26 

                                                           
33

 Tal afirmação reforça a ideia do papel social a ser exercido pela mulher enquanto esposa. A mulher tem 

como função principal antever os problemas e as necessidades própria de um lar, a fim de manter seu 
equilíbrio e ordem. Esta temática será trabalhada, anos mais tarde, por Júlia Lopes de Almeida, no 

romance A intrusa, publicado pela Francisco Alves, em 1908. 
34

 A frase exclamativa foi mantida conforme o texto base (1903). 
35

 O vocábulo em itálico foi mantido conforme o texto base. 

  Pela colocação da expressão “minha noiva”, em itálico, percebe-se a ênfase dada ao sentimento da 

personagem Rogerio Dias à moça desconhecida, de modo que este passa a designá-la com um título 

próprio daqueles que assumem um compromisso matrimonial. 
36

 Por ser um parque fechado, era comum serem encontradas as mais diversas aves no Passeio Público, 

principalmente patos e marrecos, que habitavam as suas águas.  
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 A mãe ergueu-se, e veio apressadamente ao meu encontro, agradecendo muito; a 1 

outra ficou sentada. Cumprimentei-a timidamente; não me respondeu. Corei, interdito. 2 

A mamãe então murmurou com tristeza, indicando-a com um gesto, num tom de 3 

desculpa: 4 

 _ É cega. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O CASO DE RUTH
37

 
38

 8 

 9 

A VALENTIM MAGALHÃES
39

 10 

 11 

 Pode abraçar sua noiva! disse com bambaleaduras
40

 na papeira flácida a 12 

palavrosa
41

 baronesa Montenegro ao Eduardo Jordão, apontando a neta, que se 13 

destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo irrompido dentre os florões 14 

grosseiros de alcatifa
42

. 15 

 Ele não se atreveu, e a moça conservou-se impassível. 16 

_ Não se admire daquela frieza. Olhe: eu sei que Ruth o ama, não porque ela o 17 

dissesse – esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria 18 

sensitiva – mas porque toda ela se altera quando ouve o seu nome. O corpo treme-lhe, a 19 

voz muda de timbre e os olhos brilham-lhe como se tivessem fogo lá por dentro. Outro 20 

dia, porque uma prima mais velha, senhora de muito respeito, ousasse pôr em dúvida 21 

seu bom caráter, a minha Ruth
43

 fez-se de mil cores e tais coisas lhe disse que nem sei 22 

como a outra a aturou!  23 

                                                           
37

“O caso de Ruth” configura-se como o quinto conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 

1938 de Ânsia eterna. 
38

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Rute), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
39

 Antônio Valentim da Costa Magalhães, escritor e jornalista nascido no Rio de Janeiro em 16 de 

janeiro de 1859, tal qual Júlia Lopes de Almeida, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de 

Letras, onde ocupou a cadeira número sete. Sua obra “Flor de sangue” foi doada pelo escritor para dar 

início ao acervo da ABL. Dentre suas obras mais conhecidas encontram-se "Cantos e Lutas", "Ideias de 

Moço", "Grito na Terra". Colaborou para os periódicos acadêmicos "Revista de Direito e Letras", 

"Labarum" e "República", este último de Lúcio de Mendonça. Faleceu em 17 de maio de 1903, também 

no Rio de Janeiro.  
40

 (s.f.) Ato de bambolear, bamboleio (também bamboleadura). 
41

 (Adj.) aquele que tem muita palavra; prolixo; loquaz.  
42

 (s.f.) Botânica: planta rasteira da família das compostas. 
43

 Marca o final da página 10. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 1, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_de_Mendon%C3%A7a
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Toda gente percebe que ela o ama; mas é uma obstinada e lá guarda consigo o 1 

seu segredo... Agora, que o senhor vem pedi-la, é que eu lhe declaro que estava morta 2 

por que chegasse este momento. Apreciei-o sempre como um coração e um espírito de 3 

bom quilate
44

. 4 

 _ Oh! minha senhora... 5 

 _ Não lhe faço favor. Além disso, Ruth está com vinte e três anos
45

; parece-me 6 

ser já tempo de se casar. Há de ser uma excelente esposa: é bondosa, regularmente 7 

instruída, nada temos poupado com a sua educação; e se não aparece e não brilha muito 8 

na sociedade é pelo seu excesso de pudor. Eu às vezes cismo que esta minha neta é pura 9 

demais
46

 para viver na terra
47

. Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os 10 

ouvidos e escolhem as palavras quando falam com ela
48

. Não admira: a mãe teve só esta 11 

filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas; o padrasto tratava-a 12 

também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um santo homem! Desde que 13 

ele morreu que nos falta a alegria em casa... A mulher, coitada, ficou paralítica; e esta 14 

pequena mesmo tornou-se melancólica e sombria. Às vezes penso que ela fez voto de 15 

castidade, tal é o seu recato; desengano-me lembrando-me de quanto é  moderada na 16 

religião e de que o seu bom senso se revela em tudo! O que tenho a dizer-lhe, portanto, 17 

é isto: Afirmo-lhe
49

 que Ruth o adora e que não há alma mais cândida, nem espírito 18 

mais virginal que o seu. Aí a deixo por alguns minutos; se é o respeito por mim que lhe 19 

tolhe as palavras, concedo-lhe plena liberdade. 20 

                                                                                                                                                                          
 
44

 A expressão “de bom quilate” retrata fielmente a questão dos valores levados em consideração na 

ocasião da escolha do par para que fosse realizado o laço matrimonial. Tal qual as mulheres, que 

deveriam seguir padrões sociais pré-determinados, o homem também passava pelo crivo de avaliação das 

famílias das moças solteiras, também sendo inseridos em certos moldes, que ditavam critérios quanto a 

sua posição social e o seu caráter. 
45

 A questão da idade ideal para se realizar o matrimônio pode ser claramente evidenciada neste trecho. 

Principalmente em relação à mulher, a problemática da idade pode ser considerada um dos fatores 

capazes de influir na escolha da esposa. Ser jovem significava, entre outras coisas, não só a necessidade 

de uma maior dependência da figura masculina, como também uma certificação de sua castidade. 

Situação semelhante foi apresentada no romance A falência (1901), no momento em que a mãe da 

personagem Camila (Mila) a apresenta a Francisco Theodoro: “A cada instante o nome de Camila saía-lhe 

da boca como um elogio. Era a filha mais velha e mais instruída;” (ALMEIDA, 1901, p. 46).  
46

 De acordo com o texto base “de mais”. Opta-se, aqui, por atualizar o texto crítico. 
47

 Mesmo tendo o significado de planeta, o que valeria uma atualização de seu nome com a inicial 

maiúscula, foi levado em consideração o texto base, no qual terra vem grafada com inicial minúscula. 
48

 Note-se que a avó apresenta a neta a Eduardo Jordão, de modo a exaltar-lhe todas as suas virtudes. 

Nesse caso, há de chamar atenção, primordialmente, para a questão da castidade e pureza da moça, fato 

extremamente relevante para a época em questão. 
49

 A inicial maiúscula do vocábulo “Afirmo-lhe” foi mantida tal qual o texto base. 
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 Eduardo fixou na noiva um olhar apaixonado. Na sua brancura de pétala de 1 

camélia não tocada, Ruth continuava em pé, no mesmo canto sombrio da sala. Os seus 2 

grandes olhos negros chispavam febre e ela amarrotava com as mãos, lentamente, em 3 

movimentos apertados, o laço branco do vestido. 4 

 A baronesa acrescentou ainda, carregando nas qualidades da neta e fazendo 5 

ranger a cadeira de onde se erguia: 6 

 _ Ruth nunca foi de lastimeiras
50

, e, apesar de mimosa e de aparentemente frágil, 7 

tem boa saúde. Um bom corpo ao serviço de uma excelente alma. Dirão: “Estas palavras 8 

ficam mal na tua boca!...” Pouco importa; são a verdade. Tenho outras netas, filhas de 9 

outras filhas; tenho criado muitas meninas, minhas e alheias, mas em nenhuma 10 

encontrei nunca tanta doçura, tanta altivez digna e tanta pudicícia
51

. Aí lhe a deixo; 11 

confesse-a! 12 

 A velha saiu. 13 

Todos os rumores da rua rolaram confusamente pela sala. A porta que se abriu e 14 

fechou trouxe, numa raja de luz, os repiques dos sinos, o rodar dos veículos, o sussurro 15 

abominável da cidade atarefada; mas também tudo se extinguiu depressa. A porta 16 

fechou-se, as janelas voltadas para o jardim mal deixavam entrar claridade, coada por 17 

espessas cortinas corridas, e os noivos ficaram sós, silenciosos, contemplando-se de 18 

face. 19 

* 20 

                                                                *        * 21 

 O finado barão fora um colecionador afincado de móveis e de outros objetos dos 22 

tempos coloniais
52

. Súdito de D. João VI
53

, de que a sua adorável memória acusava 23 

ainda todos os traços já aos noventa anos, era sempre o seu assunto predileto a narração 24 

dos sucessos históricos presenciados por ele. À proporção que se ia afastando dos seus 25 

dias de moço, mais aferrado se fazia aos gostos e às modas do seu tempo. 26 

                                                           
50

 (s.f.) Reclamações, lamentos. 
51

 (s.f.) Do Latim: pudicitia - Qualidade do que é pudico; castidade; honra feminina; pudor. 
52

 (Adj.) Relativo à colônia ou a colonos. Provavelmente móveis do mesmo estilo dos tempos do Brasil-

colônia. 
53

 João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís António Domingos Rafael de Bragança, D. João 

VI, foi rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no período de 1816 e 1822. Com a 

independência do Brasil, do Reino de Portugal, nomeou-se o imperador titular do país, embora fosse seu 

filho, Pedro, que governara de “facto” o Brasil.  
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 Só se servia em baixela assinada com os emblemas da casa bragantina
54

 e a 1 

propósito de qualquer coisa dizia, ficando o queixo agudo entre o indicador em curva e 2 

o  polegar:  _ “Lembro-me de uma vez  em que a  D. Carlota Joaquina”
55

...  Ou então: 3 

 _ “Em que D. João VI, ou D. Pedro I
56

,” etc. e em seguida lá vinha a descrição de um  4 

Te-Deum
57

, ou de uma procissão, a que a sua imaginação facultosa emprestava as mais 5 

brilhantes pompas. A família tinha um sorriso condescendente para aquele apego, já 6 

sem curiosidade, à força de ouvir repetir os mesmos fatos. Os amigos evitavam tocar, de 7 

leve que fosse, em assuntos políticos, receosos da longura
58

 do capítulo que o barão a 8 

propósito lhes despejasse em cima; mas só ele, o bom, o fiel, nada percebia, e, com os 9 

olhos no passado, toca a citar ditos e atitudes dos imperadores e a curvar-se numa 10 

idolatria pelo espírito boníssimo da última imperatriz
59

. 11 

 Alguma coisa d’isso se refletia em casa: tudo ali era sóbrio, monótono e 12 

saudoso. 13 

 Cadeiras pesadas, de moldes coloniais, largas de assento, pregueadas no couro 14 

lavrado de coroas e brasões fidalgos, uniam as coisas às paredes, de onde um ou outro 15 

quadro sacro pendia desguarnecido e tristonho. 16 

 Assim o quisera ele, que até mesmo na hora suprema rejeitara um belo crucifixo 17 

que lhe oferecia o padre, voltando os olhos suplicemente para um outro crucifixo mais 18 

tosco, erguido sobre a cômoda, e que pertencera a D. Pedro I. 19 

                                                           
54

 Emblemas da casa da Família Real. 
55

Dona Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon, filha dos reis D. Carlos VI de 

Espanha e de Maria Luísa de Parma, foi infanta da Espanha (por nascimento) e, posteriormente, infanta 

consorte de Portugal, ao selar seu matrimônio com D. João Maria de Bragança. Quando seu esposo 

assume o trono de Portugal, D. Carlota Joaquina adquire o título de rainha consorte de Portugal. Muitas 

são as histórias sobre Dona Carlota Joaquina, principalmente pelo fato de ter conspirado contra o marido 

a fim de destituí-lo do trono. Por causa desse fato, D. Carlota Joaquina foi isolada no Palácio de Queluz, 

em Lisboa, a fim de que fosse evitado um escândalo de grandes proporções.  
56

 Filho dos reis de Portugal, D. João VI e Dona Carlota Joaquina, Pedro de Alcântara declarou a 

independência do Brasil em sete de setembro de 1822, a fim de conter os ânimos exaltados em relação a 

decisão do governo português em diminuir o status do Brasil para colônia ultramar. Após sua atitude foi 

aclamado imperador do Brasil em 12 de outubro do mesmo ano.  
57

 Te-Deum é o nome dado a um hino cristão, costumeiramente presente na Liturgia Católica. Não se sabe 

ao certo a autoria do hino, atribuindo-lhe a personalidades tais quais Santo Agostinho, Santo Ambrósio, 

Santo Hilário e, até mesmo, ao bispo Nicetas de Remesiana. 

Tal vocábulo foi mantido em itálico, assim como no texto base, por se tratar de uma expressão 

proveniente do Latim. 
58

 (s.f.)  Longuidão; demora. 
59

 Refere-se à Teresa Cristina de Bourboun-Duas Sicilias, princesa da Casa de Bourbon, e, ao casar-se 

com D. Pedro II, imperador do Brasil, a última imperatriz consorte do Brasil. 
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Para ele, naquela cruz não estava só o Cristo; estava, de envolta com o respeito 1 

pelos monarcas extintos, a lembrança dos seus folguedos
60

 de moço. Talvez mesmo, 2 

num volteio súbito da memória, se lembrasse das festas religiosas em que namorara, à 3 

sombra dos conventos, a sua primeira mulher, e beliscara com freimas
61

 amorosas os 4 

braços gordos de Janoca, a mulatinha mais faceira de então... Quem sabe? talvez que na 5 

hora da morte não se possa só a gente lembrar das coisas sérias. 6 

 Qualquer hora vivida pode ser recordada rapidamente, sem tempo de escolha. 7 

 Como a Janoca não pertencera à história, a família ignorou-a; e pelo ar gélido 8 

daquela galeria de espectros palacianos não apareceu nem um requebro quente de 9 

mulatinha risonha, que lhes desmanchasse a compostura. 10 

 Depois de viúva, a segunda baronesa reformara algumas coisas e confundira os 11 

estilos, pondo no mesmo canto um contador Luiz XV
62

, um móvel da Renascença
63

 e 12 

uns tapetes modernos, entre largos reposteiros
64

 de seda cor de marfim. 13 

 Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. Tinha uma 14 

fisionomia casta e grave naquela sala. 15 

 As virgens dos quadros, de longo pescoço arqueado e rosto pequenino, gozavam 16 

ali o doce sossego de uma meia tinta religiosa. 17 

 Mas lá dentro, os dias passavam-se entre o tropel da criançada, os sons do piano 18 

de Ruth e a confusão dos criados. 19 

 E era por isso, que todos fugiam lá para dentro e que só Ruth, nas suas horas de 20 

inexplicável tristeza, se encerrava ali, em companhia da Madona da Cadeira
65

 e da 21 

Virgem de S. Sixto
66

. 22 

                                                           
60

 (s.m.) Ato de folgar; brincadeiras; pândegas; divertimentos. 
61

 (s.f.) Inquietações; atividade. 
62

 Móvel do padrão Luiz XV, que pode ser designado como um estilo influenciado pelas linhas graciosas, 

próximas ao modelo rococó, onde prevalecem temas inspirados na natureza. Também se percebe nesse 

modelo de decoração a marqueteria sinuosa e figuras de contornos geométricos, que se espalham, em sua 

maioria, em móveis de dimensões pequenas e para os mais diversos fins. 
63

 Período aproximadamente marcado entre os fins do século XIV e meados do século XVI, a 

Renascença, o Renascimento ou o Renascentismo definem um período da história europeia, em que se 

encontra em voga a ruptura com as estruturas medievais presentes na época, em razão do 

desenvolvimento nas artes, na filosofia e nas ciências. Os móveis do Renascimento possuem um sentido 

arquitetônico, sendo semelhante aos edifícios da época. Algumas peças parecem miniaturas de 

arquitetura.   
64

 (s.m.) Cortina ou peça de estofo que pende das portas interiores da casa; 
65

 Pintura de Rafael Sanzio, pintor conhecido pela produção de obras nas quais se encontram presentes a 

Virgem Maria e o Menino Jesus. Dele também são as pinturas Madona do Pintassilgo e Madona Sistina 
66

Outra tela de Rafael Sanzio, no qual aparece a imagem da Virgem e do Menino Jesus. Também 

chamada de Madona Sistina, essa pintura apresenta ainda as figuras de S. Sisto e Santa Bárbara.  
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 Era nessa mesma sala que ela estava ainda, muda e pálida, em frente do seu 1 

amado. 2 

 _ Ruth... balbuciou Eduardo. 3 

 Mas a moça interrompeu-o com um gesto e disse-lhe logo, com a voz segura e 4 

firme: 5 

 _ Minha avó, mentiu-lhe. 6 

 O noivo recuou, num movimento de surpresa; foi
67

 ela quem se aproximou dele, 7 

com esforço arrogante e doloroso, deslumbrando-o com o fulgor dos seus olhos 8 

belíssimos, bafejando-lhes as faces com o seu hálito ardente. 9 

 _ Eu não sou pura! Amo-o muito para o enganar. Eu não sou pura! 10 

Eduardo, lívido, com latejos nas fontes e palpitações desordenadas no coração, 11 

amparou-se a uma antiga poltrona, velha relíquia de D. Pedro I, e olhou espantado para 12 

a noiva, como se olhasse para uma louca. Ela, firme na sua resolução, muito chegada a 13 

ele, e a meia voz, para que a não ouvissem lá dentro, ia dizendo tudo: 14 

 _ Foi há oito anos, aqui nesta mesma sala... Meu padrasto era um homem bonito, 15 

forte; eu uma criança inocente... Dominava-me; a sua vontade era logo a minha. 16 

Ninguém sabe! oh! não fale! não fale, pelo amor de Deus! Escute, escute só; é segredo 17 

para toda gente...  No fim de quatro meses de uma vida de luxúria infernal, ele morreu, e 18 

foi ainda aqui, nesta sala, entre as duas janelas, que eu o vi morto, estendido na essa
68

. 19 

Que libertação, que alegria que foi aquela morte para a minha alma de menina ultrajada!   20 

Ele estava no mesmo lugar em que me dera os seus primeiros beijos e os seus infames 21 

abraços; ali! ali! oh, o danado! mais do que nunca lhe quero mal agora! Não fale, 22 

Eduardo! Minha avó morreria, sofre do coração; e minha mãe ficou paralítica com o 23 

desgosto da viuvez... Desgosto por aquele cão! e ela ainda me manda rezar por  sua 24 

alma, a mim, que a quero no inferno! Às vezes tenho ímpetos de lhe dizer: “Limpa essas 25 

lágrimas; teu marido desonrou tua filha, foi seu amante durante quatro meses...” Calo-26 

me piedosamente; e acodem todos: que não chorei a morte daquele segundo pai e bom 27 

amigo! 28 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    29 

 _ É isto a minha vida. Cedi sem amor, pela violência; mas cedi. 30 

 Dou-lhe a liberdade de restituir a sua palavra à minha família. 31 

                                                           
67

 No texto base há um possível erro tipográfico: “oi”. Foi atualizado no texto crítico para “foi”.  
68

 (s.f.) Catafalco; armação fúnebre. 
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 Ruth falara baixo, precipitando as palavras, toda curvada para Eduardo, que lhe 1 

sentia o aroma dos cabelos e o calor da febre. 2 

 Em um último esforço, a moça fez-lhe sinal que saísse e ele obedeceu, curvando-3 

se diante dela, sem lhe tocar na mão. 4 

 5 

* 6 

                                                      *        * 7 

 O outro está morto há oito anos... ninguém  sabe, só ela e eu... Está morto, mas 8 

vejo-o diante de mim; sinto-o no meu peito, sobre os meus ombros, debaixo de meus 9 

pés, nele tropeço, com ele me abraço em uma luta que não venço nunca! Ninguém 10 

sabe... mas por ser ignorada será menor a culpa? Dizem todos que Ruth é puríssima! 11 

Assim o creem. Deverei contentar-me com essa credulidade? Bastará mais tarde, para a 12 

minha  ventura,  saber  que toda a gente  me imagina  feliz? O  meu amigo Daniel é  13 

felicíssimo, exatamente por ignorar o que os outros sabem. Se a mulher dele tivesse tido 14 

a coragem de Ruth, amá-la-ia ele da mesma maneira? Se a minha noiva não me tivesse 15 

dito nada, não seria o morto quem se levantasse da sepultura e me viesse relatar 16 

barbaramente as suas horas de volúpia, que me fazem tremer de horror! E eu, ignorante, 17 

seria venturoso, amaria a minha esposa, à sombra do maior respeito e com a mais doce 18 

proteção... E assim?! Poderei sempre conter o meu ciúme e não aludir jamais ao outro? 19 

 Ele morreu há oito anos... ela tinha só quinze... ninguém sabe! só ela e eu!... e 20 

ela ama-me, ama-me, ama-me! Se me não amasse e fosse em todo caso minha noiva dir-21 

me-ia do mesmo modo tudo? Não... parece-me que não... não sei... se me não amasse... 22 

nada me diria! Daí, quem sabe? Amo-o muito para enganar
69

... parece-me que lhe ouvi 23 

isto! Se eu pudesse esquecê-la! Não devo adorá-la assim! 24 

 É uma mulher desonrada. A pudica açucena de envergonhar sensitivas é uma 25 

mulher desonrada... E eu amo-a! Que hei de fazer, agora? Abandoná-la... não seria 26 

digno nem generoso... Aquela confissão custou-lhe uma agonia! Se ela não fosse 27 

honesta não afrontaria assim a minha cólera, nem se confessaria àquele que amasse só 28 

para não sentir a humilhação de o enganar. E o que é por aí a vida conjugal senão a 29 

mentira, a mentira e, mais ainda, a mentira? 30 

 O outro está morto... ninguém sabe, só ela e eu! Ela e eu! e que nos importam os 31 

outros, tendo toda a mágoa em nós dois só?! Antes todos os outros soubessem... Não! 32 
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 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
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Que será preferível – ser desgraçado guardando uma aparência digna, ou... ? Não! em 1 

certos casos ainda há alguma felicidade em ser desgraçado... Ela ama-me... eu amo-a... 2 

ele morreu há oito anos... já nem lhe falam sequer no nome... Ninguém sabe! ninguém 3 

sabe... só ela e eu! 4 

 Eduardo Jordão passava agora os dias em uma agitação medonha. Atraía e 5 

repelia a imagem de Ruth, até que um dia, vencido, escreveu-lhe longamente, 6 

amorosamente, disfarçando, sob um manto estrelado de palavras de amor, a 7 

irremediável amargura da sua vida. “Que esquecesse o passado... ele amava-a... o tempo 8 

apagaria essa ideia, e eles seriam felizes, completamente felizes.” 9 

 10 

 O casamento de Ruth alvoroçava a casa. A baronesa ocupava toda a gente, 11 

sempre abundante em palavras e detalhes. Só Ruth, ainda mais arredia e séria, se 12 

encerrava no seu quarto, sem intervir em coisa alguma. 13 

Relia devagar a carta do noivo, em que o perdão que ela não solicitara vinha 14 

envolvido em promessas de esquecimento. Esquecimento! como se fosse coisa que se 15 

pudesse prometer! 16 

 A moça, de bruços na cama, com o queixo fincado nas mãos, os olhos parados e 17 

brilhantes, bem compreendia isso. 18 

 Entraria no lar como uma ovelha batida. O perdão que o noivo lhe mandava 19 

revoltava-a. Pedira-lhe ela que lhe narrasse a sua vida dele, as suas faltas, os seus 20 

amores extintos? Não teria ele compreendido a enormidade do seu sacrifício? Seria 21 

cego? seria surdo?... dono de um coração impenetrável e de uma consciência muda? As 22 

suas mãos estariam só tão afeitas a carícias que não procurassem estrangulá-la no 23 

terrível instante em que ela lhe dissera – eu não sou pura? Ou então porque não a ouvira 24 

de joelhos, compenetrado d’aquele amor, tão grande que assim se desvendava todo?! 25 

Ele prometia esquecer! mas no futuro, quando se enlaçassem, não evocariam ambos a 26 

lembrança do outro? Talvez que, então, Eduardo a repelisse, a deixasse isolada no seu 27 

leito de núpcias, e fugindo para a noite livre fosse chorar lá fora o sonho da sua 28 

mocidade... Sim, a sua noite de núpcias seria uma noite de inferno! Se ele fosse 29 

generoso ela adivinharia através da doçura do seu beijo os ressaibos
70

 da lembrança do 30 

primeiro amante; e quanto maior fosse a paixão, maior seria a raiva e o ciúme. 31 

                                                           
70

 (s.m.) Ranço; indício; ressentimento. 
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 Esquecimento!... sim... talvez, lá para a velhice, quando ambos, frios e calmos, 1 

fossem apenas amigos. 2 

 Ruth pensou em matar-se. Viver na obsessão de uma ideia humilhante era 3 

demais para a sua altivez. Desejou então uma morte suave, que a levasse ao túmulo com 4 

a mesma aparência de cecém
71

 cândida, de envergonhar a própria sensitiva. 5 

 Queria um veneno que a fizesse adormecer sonhando; e quando dera para que 6 

nesse sonho fosse um beijo de Eduardo que lhe pousasse nos lábios! 7 

 8 

* 9 

                                                                 *       * 10 

 De luto a casa. Ramos e coroas virginais entravam a todo instante. Quem saberia 11 

explicar a morte de Ruth? foram achá-la estendida na cama, já toda fria. 12 

 Agora estava entre as duas janelas, na grande sala sombria, espalhando sobre o 13 

fumo da essa as suas rendas brancas e o seu fino véu de noiva. Parecia sonhar com o 14 

desejado esposo, que ali estava a seu lado, pálido e mudo. 15 

Entravam já para o enterro e foi só então que uma voz disse alto, saindo da 16 

penumbra daquela sala antiga: 17 

 _ Vai ficar com o padrasto, no mesmo jazigo... 18 

 Eduardo fixou a morta com doloroso espanto. Estava linda! Na pele alvíssima 19 

nem uma sombra. Os cabelos negros, mal atados na nuca, desprendiam-se em uma 20 

madeixa abundante, de largas ondas. 21 

 _ Que! seria ainda para o outro aquele corpo angélico, tão castamente 22 

emoldurado nas roupas do noivado ? Seria ainda para o outro aquela mocidade, aquela 23 

criatura divina, que deveria ser sua?! 24 

 E a mesma voz repetiu: 25 

 _ Vai ficar com o padrasto... 26 

 Com o padrasto, noites e dias... fechados... unidos... sós! Fora para isso que ela 27 

se matara, para ir ter com o outro! aquele outro de quem via o esqueleto torcendo-se na 28 

cova, de braços estendidos para a reconquista da sua amante! 29 

 Alucinado, ciumento, Eduardo arrancou então num delírio o véu e as flores de 30 

Ruth, e inclinando um tocheiro pegou fogo ao pano da essa. 31 
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 (s.f.) Açucena. 
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  E a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morta em um 1 

êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse... 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A ROSA BRANCA
7273

 8 

 9 

A MAGALHÃES DE AZEREDO
74

 10 

 11 

 A viúva do comandante Henriques dizia a toda gente que, das suas duas 12 

netinhas, dava preferência à primeira; demonstrando pela segunda uma simpatia 13 

medíocre. 14 

 Comentava cada um a seu modo aquela excentricidade de velha romântica. O 15 

verdadeiro motivo, porém, consistia em ser a neta mais velha extraordinariamente 16 

parecida com a família Henriques, enquanto que a mais moça pertencia toda à família 17 

do pai, um provinciano feio. Angela
75

, que era a primeira, recebia continuamente 18 

presentes da avó; a outra, a Ignez
76

, olhava com melancolia para aquelas doces 19 

manifestações de amor, perguntando mentalmente em que desmereceria ela da ternura 20 

da mãe de sua mãe? 21 

 Acostumaram-se todos com aquela injustiça, menos a pobre Ignezinha, que 22 

chorava muitas vezes às ocultas, chamando-se desgraçada! ... 23 
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 “A Rosa Branca” configura-se como o quarto conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 

1938 de Ânsia eterna. 
73

O tom de ludicidade impressa nessa narrativa assemelha-se ao  o conto infantil Branca de Neve e Rosa 

Vermelha, dos irmãos Grimm, principalmente levando-se em consideração que ambos centram-se na 

figura de duas irmãs, ainda em idade infantil. 
74

 Nascido a sete de setembro de 1872, Carlos Magalhães de Azeredo foi um dos fundadores da 

Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 9. Bacharel formado pela Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco, ingressa na carreira diplomática, tornando-se, mais tarde o principal 

representante brasileiro dentro do Vaticano. Por este motivo fixou residência na Itália, onde publicou a 

maior parte de sua obra. Destaca-se a frequente correspondência com Machado de Assis e Mario de 

Alencar, como parte integrante de seu acervo literário. Vem a falecer em Roma, aos noventa e um anos, 

em 4 de novembro de 1963. 
75

Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Ângela), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
76

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Inês), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
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Com o tempo veio a necessidade de Angela entrar para um colégio. 1 

 A avó lamentou-se, tornando-se ainda mais indiferente para a pobre Ignez e 2 

atirando-lhe para cima todas as culpas; era ela quem quebrava a louça que se sumia do 3 

armário; era ela que fazia enxaquecas à  mãe  com a bulha
77

 dos seus sapatos 4 

insuportáveis; era ela quem arrancava as plantas do jardim e quem roubava os doces do 5 

guarda-prata
78

; era ela quem arrancava nos animais, quem riscava os móveis, quem 6 

enchia de trapos e de papéis o chão, quem impacientava as criadas e pedia dinheiro às 7 

visitas. 8 

 Ela era o demônio! e, na sua opinião, seria muito mais sensato mandá-la de 9 

preferência para o colégio, como pensionista, e deixar em casa a Angela, a quem se 10 

oferecia para pagar os mestres. 11 

 O alvitre não foi bem recebido. E Angela teve de partir para Itú
79

, lugar 12 

escolhido para a sua educação. 13 

 Na véspera, à noite, recaindo a conversa sobre assuntos de pressentimentos e de 14 

superstições, Angela teve a fantasia de dizer a avó: 15 

 _ Olhe, vovó, todas as manhãs há de ver no seu oratório uma rosa branca. Será o 16 

meu pensamento que há de vir visita-la. No dia em que a rosa estiver meio murcha, será 17 

sinal de que eu estou doente; e se ela não aparecer, será porque eu morri! 18 

 _ Deixa-te de tolices! Não quero que minha filha leve de casa semelhantes 19 

ideias! Acreditarás por acaso nisso? 20 

 _ Não, mamãe... eu estava brincando...  Descanse que a rosa branca não há de 21 

vir!  22 

 Do seu canto, a pobre Ignez observou que o olhar da avó se tornara angustioso, 23 

turvo como a água onde se refletisse uma nuvem negra. A pobre senhora acreditava em 24 

sonhos e em fantasmas; sabia histórias complicadas e extravagantes; coisas 25 

extraordinárias que ela queria impor à fé ou à incredulidade dos outros! Já agora, se a 26 
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 (s.m.) Barulho; desordem; estrondo; arruaça. 
78

 (s.m) Móvel onde se guarda baixelas ou alimentos. 
79

 Município pertencente à cidade de São Paulo, Brasil. Na época da publicação de Ânsia eterna, Itu era 

nacionalmente conhecida pela residência dos barões de café e de muitas autoridades pública do país.  

É interessante notar que a cidade de Itu foi o local onde Magalhães Azeredo (a quem o conto é dedicado) 

cumpriu a sua educação preparatória, na época, o Colégio São Luis, pertencente à ordem dos padres 

jesuítas. 
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rosa branca não surgisse todas as madrugadas aos pés da Virgem das Dores
80

, ela havia 1 

de supor que a sua Angelita tinha ido fazer companhia aos querubins. 2 

 E enquanto a sua preferida dizia descuidada e risonha: “Eu estava brincando...” a 3 

outra lia-lhe no olhar toda a inquietação e tristeza! 4 

 A despedida de Angela foi dolorosa para o coração da avó; a pobre senhora 5 

levou o dia inteiro a chorar, encerrada no quarto, e, quando consentiu em ir ao chá, 6 

notaram todos a extraordinária alteração de sua fisionomia. Estava impaciente, 7 

frenética, olhando de soslaio para a pobre Ignez, com quem várias vezes ralhou sob 8 

qualquer pretexto: 9 

 _ Menina, isso são modos? Tire a mão da mesa!
81

 10 

 E continuava depois, voltando-se para uma visita: 11 

 _ Tanto tem a Angelita de ajuizada e de boa, quanto esta tem de insensatez e 12 

mau gênio! Pudera! fazem-lhe todas as vontades! Eu nunca vi! 13 

 A mãe acudiu em defesa da filha, e a questão prolongou-se, até que a avó, 14 

desesperada, exclamou: 15 

 _ A outra foi aos onze anos de pensionista para o colégio; pois bem, esta tem 16 

nove, e aposto em como nem daqui a três anos irá acompanhar a irmã! Injustiças é que 17 

me revoltam. 18 

 Ignez ouvia humilhada e triste aquela troca de palavras, consolando-se com a 19 

doçura do olhar da mãe, que caía sobre ela com uma benção. 20 

 No seu pequeno quarto, em frente à cama vazia da irmã, Ignezinha procurava em 21 

vão adormecer. Revolvia-se entre os lençóis, olhava para o teto, onde a luz da lamparina 22 

punha sombras, e lembrava-se do olhar da avó, quando a Angela falara na rosa branca! 23 

Ah! por que lhe quereria tanto mal a sua avó ? No entanto, procurava fazer-lhe as 24 

vontades, e tinha-lhe até muita amizade! Realmente, a Angela era tão boa! e tão bonita! 25 

 Sim, ela também achava natural que a velhinha preferisse a outra... Mas seria 26 

razoável que a deprimisse sempre, e assim... diante de gente de fora? Tentava dormir: 27 

fechava os olhos e punha-se a rezar: 28 
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Também conhecida como Nossa Senhora das Dores ou Mãe Dolorosa (em Latim: Mater Dolorosa) é 

um dos títulos recebidos por Virgem Maria, referindo-se às dores sofridas por Maria, durante a Paixão de 

Cristo. É comumente representada com um semblante de dor e de sofrimento, e em seu peito podem ser 

visualizadas sete espadas a ferir-lhe o coração. Também é representada diante da cruz, contemplando com 

expressão dolorosa o corpo do filho morto, ou segurando Jesus morto em seus braços. Esta última cena 

deu origem à famosa escultura denominada Pietà. 
81

 Marca o final da página 25. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 2, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
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 _ Ave Maria, cheia de graça !
82

... E a rosa branca? ah! se a vovó não a encontra 1 

no oratório... é capaz de chorar! Fazei, virgem Maria, com que nasça uma rosa branca a 2 

vossos pés! 3 

 Se fosse eu que estivesse no colégio, a vovó estaria contente! Porque será que 4 

não gosta de mim? É verdade que eu lhe tenho feito mal, mas sem ser por vontade... 5 

entornei-lhe chá quente na mão... quebrei o seu espelho novo ; mas o que com certeza 6 

ela não me perdoa, é eu ter batido na Angela! Coitadinha da Angela! ela não se 7 

queixou... quem teria visto? mas se eu não lhe batesse, ela matava o gato da vizinha, e 8 

depois? sim, a vovó tem-me raiva desde desse dia... mas eu tenho dado tantos beijos na 9 

Angela! Pobre da minha irmã, que saudade ela hoje terá da sua caminha! 10 

Apesar dos meus beijos, a amizade da vovó não voltou. Mamãe sempre me diz 11 

que não julgue eu isso, que a vovó adora-me! como saberá? Mas a mamãe não mente; 12 

logo que diz, é porque é. 13 

 Com as mãozinhas cruzadas sobre o peito, toda envolvida na sua longa camisa 14 

de dormir, Ignez lutava com a insônia, e, para afastar os pensamentos, recomeçava a 15 

dizer: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco...
83

 16 

 No entanto, antevia as mãos trêmulas da avó, procurando em vão a rosa branca 17 

entre as dobras do veludo azul do manto de Nossa Senhora. Depois as lágrimas caindo-18 

lhe às duas pela face engelhada... E tinha pena, e tornava, cheia de fé, a suplicar: 19 

 _ Virgem Maria! fazei com que nasça uma rosa branca a vossos pés! 20 

 A luz da lamparina foi-se tronando pálida, à proporção que os vidros da janela se 21 

iam iluminando pela claridade exterior. Ignez ergueu-se. Nunca tinha visto amanhecer, 22 

mas o seu fito era outro; foi cautelosamente à janela, abriu-a e olhou. Nuvens cor de 23 

rosa enovelaram-se sob o céu azul; no alto, mostrava-se a lua, estreita como um fio de 24 

luz arqueado, e um pouco abaixo entrebrilhava uma grande estrela esbranquiçada e fria. 25 

Os pássaros cantavam; havia uma frescura leve toda embalsamada de aromas. 26 

 Ignez espreitou o oratório. 27 

 _ Nada! A lâmpada acesa, bruxoleante, difundia a sua tênue chama sobre um 28 

ramo de flores artificiais! Voltou à janela do seu quarto, ao rés do chão; vacilou um 29 
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 O trecho em itálico foi mantido conforme o texto base. 

Trecho da oração Ave Maria. Seus versos, baseados no cântico Magnificat, registrado no Evangelho de 

Lucas (1,28-42) constituem uma exaltação à figura de Maria, mãe de Jesus: “Ave, Maria, cheia de graça/ 

o Senhor é convosco/ Bendita sois vós entre a mulheres/ e Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus!/ 

Santa Maria, Mãe de Deus,/ rogai por nós, pecadores,/ agora e na hora de nossa morte./ Amém!” 
83

 O trecho em itálico foi mantido conforme o texto base. 
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momento, mas, armando-se de coragem, saltou-a, e correu para um recanto do jardim, 1 

onde várias roseiras ostentavam as suas belíssimas flores. 2 

 À hora do almoço, a avó apareceu risonha e tranquila, com o olhar abrandado 3 

por uma misteriosa doçura d’alma
84

. Passaram-se dias, durante os quais a pobre senhora 4 

achou sempre no seu oratório a prometida rosa branca, que era, a seu ver, a visita do 5 

pensamento da adorada netinha! Cada vez mais terna para a ausente, tornava-se mais 6 

ríspida para a Ignez. A pequenita andava agora mais abatida e magra, chegando a 7 

inspirar cuidados à família. 8 

 A história da rosa era ignorada por todos; a avó guardava o segredo da visita de 9 

Angela, egoisticamente, conservando as rosas, mesmo depois de murchas, num 10 

cofrezinho dourado!  11 

 Um dia, estavam todos à mesa, quando o jardineiro se foi queixar de que todas 12 

as noites ia alguém roubar uma rosa branca a uma das roseiras de mais estimação do 13 

jardim! 14 

Da rua não entrava ninguém; aquilo era coisa de gente da casa; pedia 15 

providências.  16 

 Ignez tornou-se rubra; a avó estremeceu, e o dono da casa, um colecionador 17 

fanático, prometeu um tiro a quem, sem seu consentimento, lhe arrancasse as rosas do 18 

jardim. À noite verificou a existência de um formoso botão. No dia seguinte o botão 19 

havia desaparecido! 20 

 Aquela persistência exasperou-o. Começaram as indagações. A avó julgou de 21 

seu dever intervir, contando o fato que se passava consigo, e aconselhando paciência. 22 

Era a mão invisível de um ente sobrenatural e piedoso, que vinha, mensageiro da sua 23 

Angelita, trazer-lhe a flor prometida! 24 

 Essa revelação desorientou-os. A pessoa era então, evidentemente, de casa, e tão 25 

íntima que entrava nos quartos da família! Houve ameaças... Entretanto, a doce rosa 26 

branca, aquietadora dos sustos da avó, aparecia todas as manhãs, fresca
85

 e orvalhada, 27 

sob o manto estrelado da mãe de Deus! 28 

 As criadas começaram a supor fantasmas, a asseverar que os viam, e de tal 29 

forma que a própria Ignez entrou de ter medo! 30 
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 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
85

Marca o final da página 29. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 2, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos.  
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 Uma noite deitou-se resolvida a faltar à sua caridosa lembrança; a avó que 1 

tivesse paciência e apreensões e lágrimas, - ela não se arriscaria nunca mais para 2 

poupar-lhe esses desgostos! E ficou, como na primeira noite, nervosa, imaginando a 3 

decepção da velha! Passou por fim ligeiramente pelo sono; acordando, viu tamanha 4 

claridade na janela, que supôs ser já dia. Saltou do leito, e, sem meditar, levada pelo 5 

hábito, ainda quase a dormir, pulou para o jardim, arrastando na areia a sua camisola 6 

branca e magoando no chão os pezinhos descalços. 7 

 A lua, em todo o esplendor, espalhava a sua luz aveludada; estava tudo 8 

silencioso, silencioso! 9 

 Ignez, no meio do caminho, ao ar fresco, compreendeu o seu engano: levantara-10 

se alta noite! A bulha dos seus passos naquela solidão horrorizou-a. Ah! era a hora dos 11 

fantasmas, e ela não ousava olhar para traz! caminhava sempre, com os lábios secos e os 12 

olhos muito abertos! Foi com um movimento nervoso que arrancou da haste a triste flor 13 

piedosa, não ousando observá-la, porque, quando à violência do puxão a roseira 14 

balançou os seus botões nevados, afigurou-se-lhe ver uma dança macabra improvisada 15 

no ar por estranhos e pequeninos espectros! Correu então alucinada para casa, saltou 16 

para dentro, e, sem tomar as precauções do costume, entrou no oratório 17 

precipitadamente e atirou aos pés da Virgem a doce rosa branca, murmurando ao 18 

mesmo tempo, com a voz alterada pelo medo: 19 

 “Salve, Rainha... Mãe de misericórdia... vida e doçura... esperança nossa!”
86

 20 

 Não acabou. Transida de medo e de frio, cairia no chão... se dois braços não a 21 

amparassem meigamente. 22 

 Eram os braços da avó, que a cobria de beijos, repetindo-lhe: 23 

 _ Como tu és boa, minha adorada Ignez! como tu és boa! 24 

 25 

 26 

 27 
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 O trecho em itálico foi mantido conforme o texto base; 

Salve Rainha: oração atribuída ao monge Herman Contrat que, provavelmente a teria escrito na 

Alemanha, dentro do mosteiro de Reichnam, por volta do ano 1.050 d.C. . 

Oração: “Salve, Rainha, mãe de misericórdia,/ vida, doçura, esperança nossa, salve./ A vós bradamos os 

degredados filhos de Eva./ A vós suspiramos, gemendo e chorando/ neste vale de lágrimas./ Eia, pois, 

advogada nossa,/ esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei,/ e depois deste desterro mostrai-nos 

Jesus,/ bendito fruto do vosso ventre,/ Ó clemente, ó piedosa,/ ó doce sempre Virgem Maria/ Rogai por 

nós Santa Mãe de Deus/ Para que sejamos dignos das promessas de Cristo”. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

OS PORCOS
87

 8 

 9 

A ARTHUR AZEVEDO
88

 10 

 11 

 Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, 12 

afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. 13 

 O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, 14 

sabia-o bem. Ela mesma, lembrava-se, encontrara uma vez um braço de criança entre as 15 

flores douradas do aboboral. Aquilo, com certeza, tinha sido obra do pai. 16 

 Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, torturante, 17 

naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado, que a torpe voracidade 18 

dos animais esquecera por cansaço e enfartamento. 19 

 Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente 20 

vermelho de celuloide
89

 o cabelo negro e corredio. Seguia assim, preguiçosamente, com 21 

olhar agudo e vagaroso, as linhas do horizonte, fugindo de fixar os porcos, aqueles 22 

porcos malditos, que lhe rodeavam a casa desde manhã até a noite. 23 

Via-os sempre ali, arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo  e banhas 24 

descaídas, com o olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela 25 

orelha chata, no egoísmo brutal de concentrar em si toda a atenção. Os leitões vinham 26 

                                                           
87

 “Os porcos” configura-se como o segundo conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 1938 

de Ânsia eterna. 
88

 Arthur Gonçalves de Azevedo, maranhense de São Luís, nasceu em 7 de julho de 1855, escritor 

notadamente conhecido, na época, pela sua veia humorística. Além de fundar a revista Vida Moderna, 

também foi revisor de A Reforma e tradutor de inúmeros folhetins. Porém, tornou-se consagrado pela sua 

obra teatral, escrevendo peças de sucesso, tais quais Véspera de Reis e A Capita Federal, e também, 

sendo o principal autor do Teatro de Revista. Sua dedicação ao teatro, notadamente exposta em seus 

artigos jornalísticos, influenciou a criação da lei responsável pela construção do Teatro Municipal, no Rio 

de Janeiro. Azevedo faleceu em 22 de outubro de 1908, na cidade do Rio de Janeiro. 

Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como Artur Azevedo, foi mantida a grafia do nome do escritor 

conforme o texto base. 
89

 (s.m.) Substância fabricada com uma mistura de cânfora e algodão-pólvora, sólida, transparente e 

elástica que se torna maleável pelo aquecimento e de que se fazem vários objetos. 
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por vezes, barulhentos e às cambalhotas, envolverem-se na sua saia, e ela  sacudia-os de 1 

nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes com força. Os porcos não a temiam, 2 

andavam perto, fazendo desparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos 3 

rombudos e móveis, que iam e vinham grunhindo, babosos, hediondos, sujos de lama 4 

em que se deleitavam, ou alourados pelo pó do milho, que estava para ali aos montes, 5 

flavescendo ao sol. 6 

 Ah! os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo! Umbelina 7 

execrava-os e ia pensando no modo de acabar com o filho de uma maneira menos 8 

degradante e menos cruel. 9 

 Guardar a criança... mas como? O seu olhar interrogava em vão o horizonte 10 

frouxelado de nuvens. 11 

 O amante, filho do patrão, tinha-a posto de lado... diziam até que ia casar com 12 

outra! entretanto achavam-na todos bonita, no seu tipo de índia, principalmente aos 13 

domingos, quando se enfeitava com as maravilhas
90

 vermelhas, que lhe davam colorido 14 

à pele bronzeada e  a vestiam toda com um cheiro doce e modesto... 15 

 Eram duas horas da madrugada, quando a Umbelina entreabriu um dia a porta da 16 

casa paterna e se esgueirou para o terreiro. 17 

 Fazia luar; todas as coisas tinham um brilho suavíssimo. A água do monjolo
91

 18 

caia em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho de sapê, e correndo depois em fio 19 

luminoso e trêmulo pela planície fora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham 20 

lençóis de neve na extensa margem do córrego; todas as ervas do mato cheiravam bem. 21 

Um galo cantava perto, outro respondia mais longe, e ainda outro, e outro... até que as 22 

vozes dos últimos se confundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. 23 

Umbelina afastou com mão febril o xale que a envolvia, e, descobrindo a cabeça, 24 

investigou com olhar sinistro o céu profundo. 25 

 Onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de quem o 26 

padre falava na missa do arraial em termos que ela não atingia, mas que a faziam 27 

estremecer?
92

 28 

                                                           
90

 (s.f.) Botânica: planta de flores multicores, da família das Nictagináceas.  
91

 (s.m.) Engenho tosco movido por água, empregado para pilar milho e, a princípio, no descascamento de 

café. 
92

 Esse trecho pode ser lido como uma possível crítica às pregações religiosas da época, contendo um tipo 

de linguagem pouco compreensível e distante do povo. Nessa época, ainda era comum as missas 

realizadas em Latim.  
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Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos; estaria então escrito que a sua 1 

sorte fosse essa que o pai lhe prometia – de matar a fome aos porcos com a carne da sua 2 

carne, o sangue do seu sangue?!
93

 3 

 Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas. A raiva e o 4 

pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem ao filho, odiava nele o amor 5 

enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo-ia, esmagá-lo-ia mesmo, mas lança-lo aos 6 

porcos... isso nunca! E voltava-lhe à mente, num arrepio, aquele bracinho solto, que ela 7 

tivera entre os dedos indiferentes, na sua bestialidade de cabocla matuta. 8 

 O céu estava limpo, azul, um céu de janeiro, quente, vestido de luz, com a sua 9 

estrela Vesper
94

 enorme e diamantina, e a luz muito grande, muito forte, muito 10 

esplendorosa! 11 

 A cabocla espreitou com olho vivo para os lados da roça de milho, onde ao seu 12 

ouvido agudíssimo parecera sentir uma bulha cautelosa de pés humanos; mas não veio 13 

ninguém, e ela, abrasada, arrancou o xale dos ombros e arrastou-o no chão, segurando-o 14 

com a mão, que a dores do parto crispavam convulsivamente. O corpo mostrou-se 15 

disforme, mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia de chita. Pelos 16 

ombros estreitos agitavam-se as pontas do cabelo negro e luzidio; o ventre pesado, 17 

muito descaído, dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia a miúde para respirar alto, 18 

ou para agachar-se, contorcendo-se toda. 19 

 A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali, nos degraus de 20 

pedra, que o pai havia de pisar de manhã, quando descesse para o passeio costumado. 21 

 Uma vingança doida e cruel aquela, que se fixara havia muito no seu coração 22 

selvagem. 23 

 A criança tremia-lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na vida para 24 

entrar no túmulo, e ela apressava os passos nervosamente por sobre as folhas da 25 

trapoeraba maninha
95

. 26 

                                                           
93

 Neste trecho fica bem delineada a presença da chamada “moira”, tão bem difundida através da 

Mitologia Grega. As Moiras, representadas por três irmãs de aspecto sombrio e lúgubre, eram 

responsáveis pela determinação do destino dos deuses e dos homens. 
94

 Estrela Vesper, Estrela D’alva ou Estrela da manhã era a maneira pela qual o planeta Vênus era 

conhecido na época da publicação de Ânsia eterna. Por possuir um brilho muito intenso, acreditava-se que 

tal planeta seria uma estrela. Ao ser observado tanto no início da manhã, quanto no início da noite, 

acreditava se tratar de duas estrelas distintas, que seriam caracterizadas pela Estrela D’alva, quando 

observada ao amanhecer, e Estrela Vésper, à noite.  
95

 (s.f.) Botânica; herbácea florífera originária dos trópicos, cujas flores apresentam duas pétalas azuis e, 

uma terceira, branca. Apesar de ser considerada uma planta rústica e de sua floração ocorrer durante a 

época da primavera e do verão, ela não tolera períodos muito secos. 
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 Ai! iam ver agora quem era a cabocla! Desprezavam-na? Riam-se dela? 1 

deixavam-na à toa, como um cão sem dono? Pois que esperassem! E ruminava o seu 2 

plano, receando esquecer alguma minúcia... 3 

 Deixaria a criança viver alguns minutos, fa-la-ía mesmo chorar, para que o pai lá 4 

dentro, entre o conforto do seu colchão de paina
96

, que ela desfiara cuidadosamente, lhe 5 

ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na memória, como um remorso. 6 

Ela estava perdida. Em casa não a queriam; a mãe renegava-a, o pai batia-lhe, o 7 

amante fechava-lhe as portas... e Umbelina praguejava alto, ameaçando de fazer cair 8 

sobre toda a gente a cólera divina! 9 

 O luar com a sua luz brancacenta e fria iluminava a triste caminhada daquela 10 

mulher quase nua a pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos 11 

campos. Umbelina ladeou a roça de milho, já seca, muito amarelada, e que estalava ao 12 

contato do seu corpo mal firme; passou depois o grande canavial, de um verde d’água
97

, 13 

que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do 14 

engenho, na esplanada
98

 da esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras, e 15 

ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo, de ave assustada. A 16 

cabocla benzeu-se e cortou direito pelo terreno mole do feijoal ainda novo, esmagando 17 

sob as solas dos pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. 18 

Depois abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida 19 

e de volta, com que ela a impeliu para adiante e para trás. Entrou no pasto da fazenda. 20 

Uma grande mudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até 21 

o terreiro da habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla 22 

abaixou-se tolhida, suspendendo o ventre com as mãos. 23 

 Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física, que se aproximava 24 

em contrações violentas. A pouco e pouco os nervos distenderam-se, e o quase bem-25 

estar da extenuação fê-la deixar-se ficar ali, imóvel, com o corpo na terra e a cabeça 26 

erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia invadiu-a toda: eram os primeiros 27 

                                                           
96

 (s.m.) Conjunto de fibras sedosas, semelhantes às do algodão, que envolvem as sementes de diversas 

plantas. 
97

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
98

 Marca o final da página 37. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 3, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos.  
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enleios da maternidade
99

, a pureza inolvidável da noite, a transparência lúcida dos 1 

astros, os sons quase imperceptíveis e misteriosos, que lhe pareciam vir
100

 de longe, de 2 

muito alto, como um eco fugitivo da música dos anjos, que diziam haver no céu sob o 3 

manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus... 4 

 Umbelina sentia uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos.  5 

 Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e 6 

triste... 7 

 Súbito, sacudiu-a uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar 8 

as unhas no chão. Aquela brutalidade fê-la praguejar e erguer-se depois raivosa e 9 

decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a orla do 10 

pomar, antes de cair na porta do amante. 11 

 Foi; mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas. 12 

Lá embaixo aparecia já a chapa branca, batida do luar, das paredes da casa. 13 

 A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos cansados. O suor 14 

caia-lhe em bagas grossas por todo o corpo, ao mesmo tempo que as pernas se lhe 15 

vergavam ao peso da criança. 16 

 No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, pondo uma 17 

mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada 18 

da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam 19 

seu espírito e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a 20 

sombra com passadas vacilantes; mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o 21 

terreno e tropeçavam nas raízes de árvores, muito estendidas e salientes no chão. A 22 

cabocla caiu de joelhos, amparando-se para frente nas mãos espalmadas. 23 

 O choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram tolhê-la. Quis reagir 24 

ainda e levantar-se, mas já não pôde, e furiosa descerrou os dentes, soltando os últimos 25 

agudíssimos gritos da expulsão. 26 

 Um minuto depois a criança chorava sufocadamente. A cabocla então arrancou 27 

com os dentes o cordão da saia e, soerguendo o corpo, atou com firmeza o umbigo do 28 

filho, e enrolou-o no xale, sem olhar quase para ele, com medo de o amar... 29 

                                                           
99

 Esse trecho remonta, mais uma vez, a uma temática de especial importância na obra de Júlia Lopes de 

Almeida: a Maternidade. No caso da cabocla Umbelina, que havia rejeitado o filho durante toda a sua 

gravidez, essa cena constitui uma verdadeira epifania em relação ao amor materno. 
100

 No texto base, há um possível erro tipográfico: “pareciarem vi”. Foi atualizado no texto crítico para 

“pareciam vir”. 
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 Com medo de o amar!... No seu coração de selvagem desabrochava timidamente 1 

a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo com o filho nos braços. O corpo 2 

esmagado de dores, que lhe parecia esgarçarem-lhe as carnes, não obedecia à sua 3 

vontade. Lá em baixo a mesma chapa de luz alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a 4 

vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse àquelas janelas e chamasse o 5 

amante, ele viria comovido e trêmulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em 6 

passadas custosas a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores e, 7 

sentindo-se esvair, sentou-se na grama para descansar. Descobriu então a meio o corpo 8 

do filho : achou-o branco, achou-o bonito, e num impulso de amor beijou-o na boca. A 9 

criança moveu logo os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela deu-lhe o peito. O 10 

pequenino puxava inutilmente, a cabocla não tinha alento, a cabeça pendia-lhe numa 11 

vertigem suave, veio-lhe depois outra dor, os braços abriram-se-lhe, e ela caiu de costas. 12 

 A lua sumia-se, e os primeiros alvores da aurora tingiam de um róseo dourado 13 

todo o horizonte. Em cima o azul carregado da noite mudava para um violeta 14 

transparente, esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce transformação da luz 15 

que Umbelina mal distinguiu um vulto negro, que se aproximava lentamente, arrastando  16 

no chão as mamas pelancosas, com o rabo fino, arqueado sobre as ancas enormes, o 17 

pelo hirto, irrompendo raro da pele escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente 18 

fixo: era uma porca. 19 

 Umbelina sentiu-a grunhir, viu confusamente os movimentos repetidos do seu 20 

focinho trombudo, gelatinoso, que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada, forte. 21 

Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido 22 

doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do filho! Quis erguer-23 

se, apanhá-lo nos braços, defende-lo, salvá-lo... mas continuava a esvair-se, os olhos 24 

mal se abriam, os membros lassos não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção 25 

de tudo. 26 

 Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e 27 

roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, 28 

destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor de rosa. 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O VOTO
101

 8 

 9 

  10 

 As pitangueiras
102

, garridas com as suas frutinhas de coral, estavam ainda 11 

molhadas da chuva da véspera. O sol, que ia subindo, punha uma larga barra cor de 12 

laranja no céu, de um azul violeta; cantava um bem-te-vi na copa alta de uma 13 

paineira
103

, e a aragem da manhã vinha toda perfumada de manacá
104

 e de ervilhas de 14 

cheiro
105

. 15 

 Com o samburá
106

 na mão, a saia redonda mostrando-lhe os tornozelos finos, a 16 

Ginóca, saltitante e mimosa como a juriti
107

, enterrava na grama orvalhada os pezinhos 17 

delicados, sem pena de molhar as suas meias vermelhas e os seus sapatos amarelos. 18 

 Ela passava risonha, cantando num débil, mas agradável fio de voz, uma cantiga 19 

da roça. 20 

                                                           
101

 “O voto” configura-se como o sexto conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 1938 de 

Ânsia eterna. 

Esse conto configura-se como uma grande exaltação à natureza e ao campo, visto a quantidade de 

referências a plantas e elementos próprios das regiões campestres. A admiração e a exaltação de Júlia 

Lopes de Almeida à natureza encontram-se marcadas em várias de suas obras, principalmente O correio 

da roça (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1913) e O jardim florido - jardinagem (Rio de Janeiro: Leite 

Ribeiro, 1922). 

Não foi dedicado a personalidades da época. 
102

(s.m.) Botânica: é um arbusto ou árvore densa de aproximadamente 2 a 4 metros de altura originária da 

região que se estende desde o Brasil Central até o Norte da Argentina. Desta árvore é extraído o fruto 

chamado Pitanga. 
103

 (s.f.) Botânica: Árvore da família das Malvaceaes, bastante comum no Brasil. Pode atingir até 20 

metros de altura, e é reconhecida pelo aspecto cinzento-esverdeado de seu tronco e flores de tamanho 

grande, contendo cinco pétalas de cor rosada com bordas brancas. 
104

 (s.m.) Botânica: arbusto medicinal e ornamental da família das Solanáceas, também chamado 

Jeratataca. 
105

 (s.f.) Botânica: planta da família das leguminosas. 
106

 (s.m.) Cesto feito de cipó ou taquara. 
107

 (s.m.) Ave columbídea também chamada pomba-rola. 
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 Das grandes folhas das bananeiras rolavam, como contas, os pingos d’água
108

, e 1 

de fragmento em fragmento as formigas iam levando para as suas tocas os araçás
109

 de 2 

que a chuva tinha alastrado o chão. 3 

 Ginóca
110

 escolheu com cuidado os melhores marmelos
111

 e os figos
112

 mais 4 

maduros. Suspendeu-se
113

 depois, alegre e ágil, num galho de pitangueira, e foi então 5 

uma chuva de corais e de orvalho sobre a sua blusa de linho branco e sobre os seus 6 

cabelos corredios e negros. 7 

 Cheio o samburá, ela subiu o pomar até perto de casa. 8 

 O pai, um homem atlético, estava de pé no meio do terreiro, saboreando um 9 

copo de leite. Ao pé dele a vaca silenciosa esperava submissa, com o focinho voltado 10 

para a luz. Ginóca deu-lhe um figo. 11 

 O animal estava acostumado àquelas gulodices, comeu a fruta e lambeu a mão 12 

da moça. 13 

 Acabado o leite, o pai entregou o copo à filha, e esta, abaixando-se, tomou na 14 

palma da mão a teta da vaca e ia mungi-la para encher novamente o copo, quando o pai 15 

exclamou : 16 

 _ Olha, Ginóca, aquele que vem acolá, é o Camondongo !
114

 Ora se é! conheço-o 17 

perfeitamente pelo trote! 18 

 Ginóca levantou-se de um salto; estendeu a mão sobre as sobrancelhas para ver 19 

melhor, e depois de um segundo de observação disse com ar de triunfo; 20 

 _ É, papai! lá vem Mauricio!
115

... assobie para ver se ele ouve!... 21 

 O velho assobiou estridulamente. Não se ouviu resposta. Houve um bater de asas 22 

apressadas no pomar, e o bem-te-vi calou-se. Ginóca respirou com força, enchendo o 23 

                                                           
108

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
109

 (s.m.) Botânica: nome comum a diversas árvores da família das Mirtáceas, tal qual as goiabeiras e 

jabuticabeiras. Produzem frutos que possuem o mesmo nome.  
110

Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (no qual lê-se Ginoca), a grafia do nome da 

personagem foi mantida conforme o texto base (1903). 
111

(s.m.) Botânica: fruto proveniente do marmeleiro, árvore da família Rosaceae. 
112

 (s.m.) Botânica: fruto proveniente da figueira-comum, árvore originária da região do Mediterrâneo. 

Foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem. 
113

 Marca o final da página 45. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 3, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos.  
114

 Foi mantido o nome do animal conforme o texto base. Este também mantém a sua grafia na edição de 

1938. 

115
 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Maurício), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme texto base (1903). 
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peito com ar impregnado de manacá e de ervilhas de cheiro. O coração batia-lhe, as 1 

faces cor de jambo
116

 maduro fizeram-se-lhe vermelhas como as rosas da Alexandria
117

. 2 

 _ Pois você não vê como o pobre Camondongo vem depressa! Aposto em como 3 

o diabo do Mauricio traz esporas! Vai abrir a cancela, que o teu noivo não tarda... 4 

Também, se ele tiver esporeado o Camondongo, há de se haver comigo! 5 

 _ De Friburgo
118

 até aqui é longe... respondeu ela, desculpando o noivo. 6 

 _ Longe! Duas léguas
119

 mal medidas... Deus me dê anos de saúde, como de 7 

vezes as tenho andado a pé... Quando tua mãe era viva... 8 

 Não continuou; o rumor das patas do cavalo aproximava-se, e a Ginóca deitou a 9 

correr para a cancela; o pai seguiu-a sorrindo, e a vaca avançou vagarosamente para o 10 

samburá esquecido no chão, e, com toda a calma, devorou os figos. 11 

 Mauricio era noivo e primo de Ginóca; estudava medicina e só pelas férias ia 12 

passar um tempo na casa do tio.  13 

Ginóca adorava-o, e o pai aceitava com alegria aquele casamento, porque era 14 

doido pelo sobrinho. “Um rapaz de mão cheia! dizia ele aos amigos, e sabe tantas 15 

coisas! Tem ciência para dez!” 16 

O que ele temia, era que o moço se corrompesse com livres-pensadores
120

... 17 

 Religioso, arraigado à igreja, ele queria para genro um homem de crenças 18 

seguras no poder infinito do Ser Supremo... 19 

 _ Ora viva o Sr. Mauricio! gritou ele ao sobrinho, que era todo olhos para a 20 

Ginóca. 21 

 _ Tio Guilherme... murmurou, abraçando-o, o moço. 22 

                                                           
116

 (s.m) Pele morena semelhante à cor que se observa na fruta denominada jambo. 
117

 (s.f.) Botânica: espécie de rosa muito aparente nas regiões próximas ao vulcão Vesúvio, e que após 

algumas de suas erupções acabou por desaparecer, até ser novamente reintroduzida na Europa, pelos 

árabes.  
118

 Nova Friburgo: município do estado do Rio de Janeiro. Foi uma região de ampla circulação de 

imigrantes europeus, sendo colonizada por cerca de 265 família suíças. É notadamente conhecida pelo seu 

clima ameno, com temperaturas variando em média de 19°. 
119

 (s.f.) Medida: denominação de um tipo de unidade de medida de distância muito utilizada em países tal 

quais Portugal e Brasil. Correspondia o equivalente a 6.600 m. Com a introdução do sistema métrico 

decimal, esse tipo de medida foi deixando gradualmente de ser utilizado, sendo substituído pelos atuais 

metros e quilômetros.  
120

 São os adeptos da corrente denominada Livre Pensamento ou Pensamento Livre, filosofia bastante 

difundida entre meados do século XVIII e o século XIX. Tem-se enquanto principal teoria a formulação 

de ideias formadas a partir de um princípio racional, orientados através de critérios científicos. Para os 

livres-pensadores, o homem deve ser livre de qualquer tipo de dogma ou tradição, formulando seus 

conceitos apenas através da autoridade científica.  
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 Trocadas as primeiras expansões, entraram. Na pequena sala de jantar, alegre e 1 

rústica, alvejavam a toalha e a louça para o almoço; na parede caiada ao fundo, sobre 2 

uma prateleira de pinho coberta de crochet
121

, um boião de barro
122

 sustinha um ramo de 3 

rosas de todo o ano, de hortênsias azuis e de alecrim cheiroso. No alto, um quadro da 4 

Virgem, em oleografia
123

, com a sua túnica branca e o manto flutuante, sorria no meio 5 

daquela pobreza alegre. O tio Guilherme benzeu-se antes de sentar-se à mesa; a filha 6 

rezou de mãos postas, e Mauricio desviou o olhar para a janela, onde uma borboleta 7 

azul batia de encontro aos vidros. 8 

 O tempo das férias voou alegremente. 9 

 Às vezes iam uma propriedade vizinha, de uns sitiantes
124

 suíços, comprar 10 

manteiga ou assistir à colheita de batatas. Ginóca levava sempre uma cestinha que 11 

enchia das framboesas da estrada, para dar às crianças que encontrasse. Mauricio 12 

auxiliava-a, e o pai ria-se, alegrado pelo amor e a mocidade de ambos. Era bem certo 13 

que Deus tinha criado aqueles dois um para o outro! 14 

 Na maior parte das manhãs não saíam do sítio, mas nem por isso se levantavam 15 

mais tarde. Quando abriam as janelas, as montanhas de Friburgo estavam ainda envoltas 16 

num nevoeiro espesso, que o sol ia desfazendo numa polvilhação dourada. A estrada, 17 

vermelha, serpeava ao longe entre as verduras dos campos e o espreguiçar azulado e frio 18 

das águas da cachoeira. Os carneiros balavam à distância, e no ar fresco e leve 19 

cruzavam-se cantos de aves e aromas de flores. 20 

 Ginóca, lépida como uma cabrita, descia ao curral e vinha puxando a vaca, a 21 

grande vaca branca e preta, que a seguia com olhar melancólico e meigo. 22 

 Daí eram as partidas no pomar; os assaltos às pitangueiras. Mauricio trepava à 23 

àrvore, Ginóca aparava as frutas no avental ; enfeitava a trança negra com as 24 

pitanguinhas vermelhas, desfolhava no seio as flores dos limoeiros, e era tudo alegria e 25 

risadas. Quando voltavam para o almoço, iam impregnados do aroma das ervas e com o 26 

rosto ainda úmido da água, muito transparente e fria, que atravessava a horta, levando 27 

na corrente um ou outro junquilho
125

 ou as florinhas douradas dos pés de hortaliça. 28 

                                                           
121

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 

(s.m.) Renda feita com agulha farpada. 
122

(s.m.)  Vaso bojudo e de boca larga. 
123

 (s.f.) Cópia de um quadro à óleo transmitida de uma tela para outra. 
124

 O vocábulo em itálico foi mantido tal qual o texto base. 
125

(s.m.) Botânica: planta bulbosa e aromática da família das Amarilidáceas; a mesma denominação 

recebe a flor dessa planta. 
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Expirado o tempo das férias, Maurício voltou ao Rio, e a Ginóca começou a trabalhar 1 

com afinco no enxoval. 2 

 Iam as coisas assim, quando tiveram notícia de que o estudante estava à morte 3 

no Rio, com febre amarela! 4 

 Foi um terror imenso! 5 

 Ginóca suplicava ao pai que a levasse para junto do noivo; o pai negava-se, e as 6 

horas passavam lentas e amarguradas. Cessaram as notícias e o pressentimento da morte 7 

tolheu os corações do pai e da filha; ele queria disfarçar, mas não o conseguia, e a 8 

Ginóca, já sem lágrimas, muito pálida, parecia uma louca. Uma noite, enquanto o pai 9 

dormia, ela ajoelhou-se em frente ao quadro da Virgem e fez, com toda a fé da sua alma 10 

castíssima, uma promessa à Mãe de Deus. Quando se levantou, os seus olhos 11 

resplancediam de lágrimas, mas havia uma expressão enérgica de confiança e de paz no 12 

seu belo rosto moreno. Nem um soluço quebrou o silêncio da noite. 13 

 No outro dia de manhã receberam uma carta. Mauricio estava salvo. 14 

 Rebentaram os risos. O velho disse à filha que escrevesse ao noivo, dizendo-lhe 15 

para ir convalescer em sua casa. Ginóca ria, relendo e beijando a carta. 16 

 _ Sabes que mais? disse-lhe o pai, o casamento vai fazer-se já... isto de cuidados 17 

e demoras não são coisas do meu agrado. Ele que venha e trataremos disso. O padre 18 

Benedito aí está e um altar arma-se num momento! 19 

 Ginóca suspendera subitamente o riso e tornou-se branca como o linho. 20 

 _ Casar?..., 21 

 _ Então?! 22 

 _ É impossível! Oh! não me pergunte porque, papai; é impossível! 23 

 _ Ora esta! 24 

 O velho supôs que a filha delirasse e tomou-lhe o pulso. A moça correu para o 25 

interior da casa, e ele, atônito, ficou olhando para o buraco vazio da porta por onde ela 26 

tinha fugido. 27 

 Passou todo o dia aflito. 28 

Que teria a Ginóca? Resolveu-se a chamar o médico;  mas antes disso quis ainda 29 

consultar a filha. 30 
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 Às Ave-Marias
126

 desceram ambos ao pomar. No galho florido de um 1 

pessegueiro cantava um sabiá, e no fundo azul pálido do céu as montanhas de Friburgo 2 

desenhavam-se muito escuras. 3 

 _ Olha, Ginóca... por que
127

 é que já não queres casar com teu primo?... 4 

perguntou o tio Guilherme, com um ar constrangido e tímido. 5 

 A filha baixou a cabeça, silenciosa, vencida pela comoção. 6 

 _ Ele fez-te algum mal, ofendeu-te? 7 

 _ Oh! não! 8 

 _ Então que teima é essa?! o pobre moço adora-te, e eu, francamente, estava 9 

satisfeito... 10 

 _ Eu já não posso casar! 11 

 _ Hein!? Já não podes casar! que diabo de linguagem é essa?! 12 

 Ginóca parou, ergueu para o pai os olhos úmidos e murmurou: 13 

 _ Fiz um voto... prometi à Nossa Senhora que, se salvasse Mauricio da morte, eu 14 

ficaria solteira a vida toda... 15 

 O pai recuou, como se tivesse levado uma pedrada no coração. Rolaram no ar 16 

sereno da tarde as badaladas das Ave-Marias
128

; ele, respeitoso e triste, tirou o chapéu. 17 

A Ginóca apoiou-se a um tronco de árvore, soluçando alto. 18 

 Extinta a última vibração do Angelus
129

, o velho disse tremulamente à filha: 19 

 _ Já que fizeste um voto... tens de cumpri-lo... 20 

 Ela abanou afirmativamente a cabeça. 21 

 Voava por todo o pomar o doce aroma das ameixeiras
130

 em flor. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

                                                           
126

 Na hora da Ave-Maria, ou seja, às dezoito horas. 
127

 Conferir nota 8. 
128

 Geralmente, às dezoito horas, são badalados os sinos das igrejas católicas em reverência à hora da 

Ave-Maria. 
129

 A hora do Angelus corresponde, no Brasil, o horário das dezoito horas, dentro da religião Católica. Por 

ocasião da Hora do Angelus celebra-se o momento da Anunciação sobre a concepção de Cristo, feita pelo 

Anjo Gabriel à Maria. 
130

 (s.f.) Botânica: árvore da família das Rosaceae, tendo como principal fruto a ameixa. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

E OS CISNES?
131

  8 

 9 

A BAPTISTA COELHO
132

 10 

 11 

 Procurando emoções, ou por uma curiosidade extravagante, a viscondessa
133

 de 12 

S. Roque
134

 lembrou-se um dia de ir ver o hospital de alienados do Dr. Aguilar. 13 

 Descendo do seu coupé
135

 dentro do pátio do edifício, perguntou ao porteiro pelo 14 

diretor. 15 

 Não estava; mas como não devesse tardar, conduziram-na a um escritório ao 16 

rés
136

 do chão, cheio de armários e de aparelhos elétricos
137

. 17 

 A viscondessa sentou-se e olhava para o chão reluzente, quando percebeu uma 18 

sombra a deslizar a seu lado. 19 

                                                           
131

 “E os cisnes?”  configura-se como o oitavo conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 1938 

de Ânsia eterna. 

De acordo com o texto base, editado em 1903, o título do conto era assim grafado: “E os cysnes?”.  Este 

foi atualizado segundo a ortografia atual.  

132
 José Baptista Coelho, também conhecido pelo pseudônimo de João Phoca, nasceu em São Paulo em 

1º de janeiro de 1866. Inicia a sua carreira no Diário de Santos, escrevendo sob o pseudônimo de Victor 

Brazil. No Rio de Janeiro, Coelho passou a escrever crônicas para O jornal do Brasil, nascendo daí, a 

alcunha de João Phoca. Entre seus principais trabalhos encontra-se Caiçaras e praieiros, no qual descreve 

a rotina da pessoas humildes de Santos. 

Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como Batista Coelho, foi mantida a grafia do nome do escritor 

conforme o texto base. 
133

(s.f.) Título nobiliárquico superior ao barão e inferior ao de conde, geralmente atribuídos aos senhores 

de terra ou de um território a que se tinha o título de viscondado. Aqui, viscondessa, é o título recebido 

pela mulher do visconde. 
134

 Município brasileiro pertencente à cidade de São Paulo. Fundado na segunda metade do século VII 

pelo bandeirante Pedro Vaz de Barros. 
135

 Do francês: o vocábulo coupé, por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.m.) Carruagem. 
136

 (s.m.) Raso; rente. (Loc. Prep.) Rente a; ao longo de. 
137

 Alusão à terapia aplicada aos doentes através de eletrochoques, baseado na provocação de crises 

convulsivas através da eletricidade aplicada sobre o encéfalo durante curto prazo. 
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 Voltou-se e viu junto a si uma mulher de uns trinta anos, baixa, clara e delgada, 1 

de rosto longo como o dos carneiros e olhos pardos, de expressão dulcíssima. Tinha o 2 

andar macio como o das freiras, as mãos delicadas, pequeninas e pálidas, e um sorriso 3 

que lhe iluminava a fisionomia triste e vaga. 4 

_ Deseja alguma coisa? 5 

 _ Sim... vir pedir permissão ao Dr. Aguilar para ver o seu estabelecimento. 6 

Disseram-me que ele não tarda e mandaram-me esperar aqui... 7 

 _ Se é só isso, não vale a pena cansar-se; ele virá... ou não virá. Em todo o caso 8 

prontifico-me a acompanhá-la. 9 

 _ É enfermeira? 10 

 _ Sim, minha senhora. O que lhe peço é que escreva aqui o seu nome. 11 

 A enfermeira apresentou, sobre a grande secretária de nogueira, o livro em que 12 

se inscreviam os visitantes. 13 

 A viscondessa tirou rapidamente a luva, e mesmo sem se sentar, apoiou o 14 

cotovelo na mesa e escreveu. Por trás dela a outra esticou muito o pescoço e leu-lhe o 15 

nome. Depois, com um sorriso: 16 

 _ Podemos ir. 17 

 Saíram ambas, atravessaram corredores e subiram escadas. 18 

 A enfermeira ia adiante, roçando sem bulha nos degraus o vestido mole, de 19 

riscadinho azul e branco, coberto na frente por um largo avental de linho pardo. As 20 

sedas da viscondessa farfalhavam. 21 

 _ Por aqui... veja, esta é a sala dos doidos pacíficos, dizia a enfermeira. 22 

Passemos agora à escola das crianças. 23 

 A senhora não receia impressionar-se? 24 

 _ Não... respondeu a visitante, depois de uma pequena hesitação. 25 

 _ É muito triste. Enfim, é bom ver tudo! concluiu a enfermeira. 26 

 _ A senhora... E a viscondessa interrompeu-se para perguntar: 27 

 _ Como hei de chamá-la? 28 

 A outra não respondeu logo e ficou pensativa, como se fizesse um esforço para 29 

se lembrar do seu nome; depois disse com um sorriso : 30 

 _ Chame-me... irmã Seraphina
138

; não sou freira, mas fui educada num convento, 31 

e os meus irmãos, em casa, por brincadeira, davam-me esse nome. Acostumei-me. 32 

                                                           
138

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Serafina), a grafia do nome da personagem é 

mantida conforme o texto base (1903). 
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 _ A irmã Seraphina, voltou a viscondessa, prendendo o fio do seu pensamento 1 

partido, não tem medo de viver aqui? 2 

 _ Às vezes... certamente que os doidos fazem-nos passar bocados perigosos!... 3 

mas tenho compaixão, dediquei-me a isto e já agora hei de envelhecer ao lado deles. 4 

Pobre gente! 5 

Havia no olhar de irmã Seraphina uma tamanha expressão de piedade e doçura, 6 

que a viscondessa sentiu-se comovida e murmurou: _ Que anjo! 7 

 Entraram na escola. Umas dez crianças, espalhadas por meia dúzia de bancos, 8 

levantaram os narizinhos curiosamente para a visitante. O mestre tinha sentado nos 9 

joelhos um pequenito, que se encaracolou todo, fazendo-se num novelo. Ao mesmo 10 

tempo surgiam da aula gritos e guinchos estranhos; um rapaz de dez anos quis fazer 11 

discurso, outro arremedou o miar dos gatos, de uma maneira tão justa e com uma careta 12 

tão dolorosa, que a viscondessa, arrepiada, voltou depressa para o corredor. 13 

 A irmã Seraphina deixou-se ficar para trás e, curvando-se, beijou uma menina, 14 

que encostada, à parede contava os dedinhos incessantemente: um, dois, três... 15 

 Quando voltou para junto da visitante, ela disse com uma voz magoada: 16 

 _ Não a avisei de que se havia de impressionar na escola das crianças? Pobres 17 

anjos! Eu ainda não me habituei a olhar sem lágrimas para aqueles entezinhos 18 

condenados, por uns pais sem consciência, a uma vida de agonias! 19 

 _ Condenados pelos pais? murmurou com estranheza a visitante. 20 

 _ Certamente. Quem pode dar uma herança tão desgraçada aos filhos, não se 21 

casa. Sabe que são vítimas da hereditariedade
139

. 22 

 _ Todos?! 23 

 _ A maior parte. Que pecado! Deveria haver leis que proibissem certas uniões... 24 

O que estas crianças me tem feito chorar, só de pena! Algumas são más, mordem, 25 

batem, causam estragos de toda ordem. Umas ferazinhas inconscientes. Quanto piores 26 

elas são mais as lamento. É preciso que haja alguém que as ame. Eu sou mais carinhosa 27 

para aquelas a quem ninguém quer bem... Afinal, boas e más correm para mim. Sabe 28 

que todas as crianças gostam das aves. 29 

 _ Das aves? 30 

                                                                                                                                                                          
 
139

 Esse trecho contem uma ideia bastante difundida na época em relação à problemática das doenças 

consideradas de fundo hereditário. No caso, as doenças de desordem mental eram as que mais 

preocupavam as autoridades da época, sendo dentro do princípio higienista, um dos principais problemas 

a serem combatidos.  
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 _ Sim, que tenham asas que as agasalhem. 1 

 _ Ah... 2 

 A voz da irmã Seraphina era melíflua
140

, escorregadia e branda; uma dessas 3 

vozes cantantes e claras, que uma vez ouvidas nunca mais se esquecem. Não há por 4 

certo mulher cuja harmonia seja tão completa no seu todo. Deveriam antes chamá-la 5 

irmã Suavíssima! 6 

Atravessaram todo o edifício sem que uma palavra, um gesto da guia alterasse a 7 

sua expressão de candura. Todos os doentes lhe sorriam, e ela sorria a todos os doentes. 8 

Ia passando como uma benção, branda como o perfume de um lírio. No chão encerado 9 

dos largos corredores só se ouviam os passos da viscondessa batendo o metal dos tacões 10 

num tic-tac sonoro. Aquele som regular caía-lhe no ouvido como um barulho profano. 11 

Envergonhava-se e temia atrair a atenção dos doidos. Repelia o desejo de descalçar-se 12 

para deslizar como a irmã Seraphina pelo parquet
141

. 13 

 _ Quer ver uma louca feliz? 14 

 _ Sim... respondeu a viscondessa. 15 

 Impelindo a porta de um quarto, entraram. Ao pé de uma janela, aberta para o 16 

azul do espaço, e ao lado de um leito todo feito de branco, uma velhinha risonha 17 

cantarolava num delgado fio de voz, fazendo tricot
142

. Os novelos bailavam-lhe no colo, 18 

sobre o zuarte
143

 limpo do vestido, e as mãos enrugadas e secas moviam as longas 19 

agulhas, ligeiras, ligeiras. 20 

 Sempre a cantar uma cantiga risonha, a doida cumprimentou a visita, como um 21 

movimento airoso de cabeça. 22 

 A enfermeira murmurou indicando-a: _ é
144

 sempre assim. 23 

 Tornaram a sair e desceram uma escada larga de corrimão envernizado. 24 

 Em baixo atravessaram um pátio cimentado, onde numa ordem simétrica se 25 

alinhavam grandes tinas verdes plantadas de azaléas
145

. Os arbustos carregados 26 

                                                           
140

 (Adj.) Suave; harmonioso; de voz branda ou doce. 
141

 Do francês: o vocábulo parquet, por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Tipo de assoalho revestido em madeira. 
142

 O vocábulo foi mantido em itálico tal qual o texto base. 

(s.m.) Ato de fazer tecido de malha entrelaçada usando agulhas específicas. 
143

 (s.m.) Pano azul ou preto, de algodão. 
144

 A inicial minúscula do vocábulo, expressando o início da fala da personagem, foi  mantida tal qual o 

texto base. Encontra-se grafado desta mesma forma na edição de 1938. 
145

 (s.f.) Botânica: arbusto de flores, comumente encontrado na cidade de São Paulo. 
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pareciam bouquets
146

, mais flores do que folhas. Uns vermelhos, escuros como sangue 1 

pisado, outros róseos como o céu na aurora, e outros brancos como a neve casta. A 2 

viscondessa roçava por eles o vestido de seda que ia gemendo, no seu farfalhar, pela 3 

pressão nervosa com que ela o arregaçava. 4 

 A irmã Serafina colheu um galho das azaléas brancas, soprou delicadamente 5 

uma formiguinha que passeava numa das flores e entregou-o à viscondessa, 6 

murmurando: 7 

 _ As brancas são as mais bonitas, as mais ingênuas; não acha ? 8 

 A outra sorriu. Entraram num corredor que conduzia, direito e amplo, a uma alta 9 

porta de vidro azul. 10 

 Chegadas aí pararam; era a porta da saída. Através do vidro grosso da porta via-11 

se o vestíbulo de ladrilho, aberto sobre o jardim. 12 

 O sol estava forte, de um ouro intenso; o azul acinzentado do vidro quebrava-o 13 

numa luz de crepúsculo outonal. Mármore da escada, areia do jardim, maciços de 14 

verdura, grupos de palmas
147

, de roseiras ou de crótons
148

 variados, tinha tudo o mesmo 15 

tom enfumado, uniforme e brando. 16 

Ao centro do jardim, entre um relvado côncavo, um pequeno lago tinha a cor e a 17 

placidez de um espelho ; e à beira dele, sobre a grama bem aparada, uma cegonha 18 

parecia de aço, não só pela cor, como pela imobilidade da atitude. 19 

 A viscondessa estendeu a mão à irmã Seraphina, mas esta não lhe prestou 20 

atenção: tinha o rosto colado ao vidro da porta. 21 

 _ Adeus... repetiu a viscondessa. 22 

 A outra então voltou-se e, suspendendo o busto para chegar a boca ao ouvido da 23 

viscondessa, disse com voz mal firme : 24 

 _ E os cisnes? 25 

 _ Que cisnes? ia perguntar a viscondessa. Mas conteve-se. A irmã Seraphina 26 

tinha o olhar branco de cólera, uma transformação súbita quebrara-lhe o encanto. Ela 27 

movia-se abrindo os cotovelos e esticando o pescoço. 28 

 A viscondessa compreendeu a verdade e tateou a porta, sem poder abri-la; quis 29 

gritar – teve medo; e a outra, entretanto, volteava, volteava, repetindo cada vez com 30 

mais força: 31 

                                                           
146

 O vocábulo foi mantido em itálico tal qual o texto base. 
147

 (s.f.) Botânica: folha da palmeira; flor muita utilizada em festas religiosas. 
148

 (s.m.)Botânica: nome de várias euforbiáceas de folhas ornamentais. 
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 _ E os cisnes? e os cisnes? 1 

 2 

 3 

 Minutos depois a viscondessa ouvia do diretor do hospital que a loucura daquela 4 

mulher provinha de ter perdido uma filha afogada por causa de uns cisnes. A criança, 5 

debruçada no lago, quis agarrar as ave ; - as aves partiram e a pequenina mergulhou. – 6 

Desde então a mãe finge-se de cisne, asseverou ele. 7 

 _ Compreendo agora... ela disse-me que tinha asas! Com que eu andei! 8 

 _ Andou com uma inofensiva que, mesmo quando grita, não faz mal a ninguém. 9 

Para mim, ela só tem uma curiosidade: a mania de se ter encarnado no inimigo. Foi um 10 

cisne que lhe motivou a loucura, ela quer ser cisne... enfim,  também acontece lá fora 11 

adorarmos às vezes a própria causa do nosso mal... As suas azaléas, minha senhora! 12 

 E o médico apanhou as flores que a viscondessa deixara cair ao entrar para o 13 

coupé, enquanto os gritos continuavam lá dentro, repetidos e chorosos: 14 

 _ E os cisnes? e os cisnes?! 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

SOB AS ESTRELAS
149

 8 

 9 

A OLAVO BILAC
150

 10 

 11 

 O padre Julio
151

 voltava do Seminário, de coroa aberta
152

 e de batina, pronto para 12 

servir a Deus na sua vila mineira, alcandorada
153

 sobre os precipícios de verdura e 13 

rochedos abruptos. Alto, branco e esguio, figura mística de quem sonha e perscruta
154

 14 

mistérios, ele derramava o olhar pelas penedias
155

 da encosta, tachonadas
156

 de flores de 15 

quaresma
157

, sem ânimo de perguntar pela sua amada de outrora, o seu único amor, 16 

aquela pobre Iáninha
158

, tão ardente e apaixonada, que o enlaçava nos seus braços 17 

                                                           
149

 “Sob as estrelas”  configura-se como o nono conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 

1938 de Ânsia eterna. 

É interessante notar que o nome atribuído ao conto faz referência à poesia “Ouvir estrelas”, de Olavo 

Bilac, a quem o conto é dedicado: “Ora (direis) ouvir estrelas!/ Certo, perdeste o senso!/ E eu vos direi, 

no entanto/ Que para ouvi-las,/ muitas vezes desperto/ E abro as janelas, pálido de espanto/ E 

conversamos toda a noite/ enquanto a Via-Láctea, como um pálio aberto,/ Cintila./ E, ao vir do sol, 

saudoso e em pranto,/ Inda as procuro pelo céu deserto./ Direis agora: ‘Tresloucado amigo!/ Que 

conversas com elas?/ 

Que sentido tem o que dizem,/ quando estão contigo?’/ E eu vos direi:/ ‘Amai para entendê-las!/ Pois só 

quem ama pode ter ouvido/ Capaz de ouvir de entender estrelas’ ”. 
150

 Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac nasceu em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro. 

Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, sendo conhecido na época pela sua 

participação cívica, e pelo seu apoio aos ideais republicanos, sendo ele o escritor da letra do Hino da 

Bandeira. Escreveu em jornais da época e também se dedicou a escrever para crianças. Bilac pode ser 

considerado como um dos líderes do movimento Parnasiano no Brasil, principalmente por fazer parte da 

Tríade Parnasiana, em que se encontrava também Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Entre suas 

obras de maior destaque encontra-se Poesia, publicado em 1888.  
151

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Julio), a grafia do nome da personagem é 

mantida conforme o texto base (1903). 
152

 Com a cabeça raspada conforme usam os frades. 
153

 (Adj.) Colocada a grande altura. 
154

 (v.) Esquadrinhar; indagar; sondar; estudar minuciosamente. 
155

 (s.f.) Conjunto de rochas. 
156

 (Adj.) Adornadas. 
157

 (s.f.) Botânica: espécie de coqueiro; o nome de diversas plantas da família das Melastomatáceas. 
158

 Apesar da grafia do nome da personagem ter sido atualizada na edição de 1938 (no qual lê-se Ianinha), 

mantivemos este tal qual o texto base (1903).    
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flexíveis como hastes de hera
159

, queimando-o com o fulgor dos seus olhos negros de 1 

mineira inculta e imaginosa. 2 

 Juntavam-se de noite nos campos, ela fugida do casebre da avó cabocla
160

, ele da 3 

casa do tio padre. Amavam-se sob as estrelas. 4 

 Iáninha sabia contos do sertão, histórias de feiticeiras e lobisomens, que lhe 5 

contava risonha, achando graça nos seus terrores
161

. Ele beijava-lhe a garganta túmida, 6 

pedindo-lhe que se calasse. 7 

 Tinham começado a mocidade juntos, ela era mais moça, mas muito mais 8 

precoce; ele adorava-a de joelhos, já um pouco voltado para o culto divino. 9 

 De repente interrompeu-se o idílio: o tio padre exigiu que o sobrinho fosse para 10 

o Seminário. Das fugas noturnas só eram sabedoras as estrelas. Julio, tímido, 11 

obedecendo à vontade do velho e impelido mesmo pelo seu espírito religioso, despediu-12 

se da amante com resignação. Ela é que teve transportes de louca, que se colou a ele 13 

como uma cobra a um tronco, dizendo-lhe que o amava, que lhe dera a sua virgindade, a 14 

sua alma, que a vida era aquilo, a liberdade, o beijo, o amor! 15 

 A tentação foi vencida, Julio deixou-a sozinha, soluçando alto, na noite escura e 16 

silenciosa. 17 

 Agora, olhando para aquelas penedias, para aqueles vales enormes, pensava que 18 

antes a Iáninha tivesse morrido... e era essa a sua esperança ! Queria ser puro, queria ser 19 

santo. Voltara-se para o céu com fé arrojada: detestava o mundo e a carne. Vinha 20 

emundar
162

 a alma naquele mesmo desterro que enchera de beijos e abraços 21 

pecaminosos. Nos seus êxtases a figura de Iáninha atravessava-lhe por vezes, a mente, 22 

como uma tentação diabólica e terrível, mostrando-lhe a alvura dos dentes, a negrura 23 

das madeixas revoltas, a rijeza dos seios morenos... Excomungava-a, amaldiçoava-a, 24 

enchia-se de cilícios, e caía chorando, contrito, esmagado pelo remorso, numa 25 

alucinação dolorosa, sem achar meio de se purificar daquele passado que o assombrava. 26 

 Antes a Iáninha houvesse morrido... Para saber isso, e com medo de o perguntar, 27 

Julio foi ao cemitério, que era um canteiro, de pequeno. Ajoelhou-se em frente de cada 28 

sepultura. 29 
                                                                                                                                                                          
 
159

 (s.f.) Botânica: planta trepadeira da família das Araliáceas, de caule um pouco lenhoso, raízes 

adventícias, folhas persistentes e sempre verdes. 
160

 (s.m.) Mestiço de branco com índio; mulato de cor acobreada e cabelos corredios. 
161

 Esse trecho reforça a ideia lúdico-sobrenatural impressa ao longo das narrativas presentes em Ânsia 

eterna. 
162

 (v.) Purificar; limpar. 
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 De quem era esta? de quem era aquela? perguntava. O coveiro sabia os nomes de 1 

todos os enterrados. Morria-se tão pouco, ali! 2 

 Uma era da tia Zefina, outra do Simeão, outra... 3 

 Eram todos velhos, muito velhinhos já. A Iáninha, então, vivia ainda! 4 

 Julio corou, com vergonha daquele pensamento cruel. O nome da moça queimar-5 

lhe-ia os lábios, se o dissesse, e, estava certo, toda a gente tomaria conta do seu segredo. 6 

Não, não perguntaria por ela. E, abstrato, ajoelhou-se unto de uma sepultura coberta de 7 

flores selvagens. 8 

 _ Esta é de uma criança, explicou o coveiro ; não deveria estar enterrada em 9 

sagrado, mas enfim... 10 

 O padre ergueu o rosto longo e pálido, numa interrogação muda. 11 

 _ É do filho de uma cabocla, Iáninha. A peste não o batizou. De mais a mais 12 

ninguém sabe quem era o pai. O povo afirma que era o diabo. Dizem que a voz do povo 13 

é a voz de Deus... quem sabe? 14 

 Julio baixou os olhos para a terra, cruzando
163

 as mãos com força sobre o 15 

coração. O seu rosto, alvo e macilento, nada dizia, mas a batina estremecia ao arquejar 16 

do busto curvado. Sabia bem... do fundo daquela terra subia alguma coisa que o 17 

chamava, que o solicitava e lhe dizia : “és meu!” 18 

 Aquelas flores selvagens não eram uma inscrição, um nome que lhe acusava a 19 

paternidade? 20 

 O dia caía gloriosamente. Franjas de ouro e mantos de púrpura arrastavam-se 21 

pelo horizonte em nuvens grossas, embebidas de luz. Pelas penedias escarpadas as 22 

bromélias erguiam os penachos cor de fogo; piteiras enormes eriçavam os 23 

despenhadeiros, e, lá embaixo o rio passava numa curva, caudalosamente, refletindo o 24 

céu rubro, vermelho ele próprio como uma onda de sangue. 25 

 Toda a terra parecia vitoriosa, erguendo as suas montanhas colossais, as sua 26 

vegetação estupenda, o seu cheiro de força, de amor e de fertilidade. 27 

 Julio teve ímpetos de escavar a terra, arrancar de lá o corpo daquele 28 

desconhecido, filho do seu amor e da sua carne, de chorar sobre os seus ossos despidos, 29 

de colar-lhe na caveirinha branca os seus lábios profanos, de lhe dizer que havia ternura 30 

                                                           
163

 Marca o final da página 61. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 4, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
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no seu coração que debalde procurava tornar seco e estéril, que amava nele a sua 1 

virilidade, a sua juventude, e aquela pobre Iáninha... 2 

 Nisto levantou-se, frio e assustado. Como podia ele, religioso, padre, pensar na 3 

tentação da carne, naquela criatura que estilara peçonha e dor por toda a sua vida, 4 

aquela cúmplice do demônio, que assaltava sem temor os ninhos das corujas, mostrando 5 

ao luar o negror das madeixas e a alvura dos dentes no riso selvagem? 6 

 Antes fosse ela a morta... 7 

 Demais, não a enterrara ele para todo o sempre
164

 na lembrança? 8 

 Nessa noite Julio não dormiu. Voltava sem as ler as folhas do Breviário. Lá fora 9 

o vento soprava em roncos e uivos e a lua sumia-se em nuvens fumacentas. Se erguia o 10 

olhar, via sorrir-lhe o doce Jesus, do regaço materno, na parede em frente. 11 

 Uma criança, uma flor de carne e de sonho; que divina coisa! 12 

 E ela tivera um filho, e não o vira nunca, e não o amara, e não o repousara sobre 13 

o seu coração frágil, morada do pecado e da vergonha, e não lhe beijara os pés 14 

acetinados, nem a boquinha já roxa pela morte! 15 

 Na solidão do seu quarto rezava pelo filho, aquela alma pagã criada pelo seu 16 

beijo, porque, sabia-o bem, a Iáninha não tivera outro amante; era dele o seu dono, o 17 

senhor absoluto daquela selvagem, filha da terra e amiga da terra, para quem a natureza 18 

era a única bíblia a que abria a sua alma simples. 19 

 E ele voltava querendo achá-la morta! 20 

 Encostado à mesa, junto ao leito vazio, o padre compunha em mente as feições 21 

do filho, dava-lhe vulto, sentia nele o melhor da sua alma, o mais elevado dos seus 22 

ideais. 23 

 Súbito, um toque de sino vibrou rebelde e agudo na noite silenciosa. O padre 24 

ergueu-se, lívido. Que seria aquilo? Eram duas horas, o vento abrandara. Houve um 25 

rumor de asas algodoadas fugindo espavoridas do campanário. A vila dormia 26 

tranquilamente. Mas veio outra badalada do sino tangida
165

 com nervo e raiva, 27 

atravessar o espaço negro como um grito de dor. 28 

 Àquele toque sucederam outros e outros, desordenados, como se o pobre sino da 29 

aldeia tivesse enlouquecido ou abrigasse no seu velho bojo todas as bruxas e duendes 30 

dos campos. 31 

                                                           
164

 [...] para todo o sempre [...]: a expressão foi mantida conforme o texto base. 
165

 (v.) Bater; badalar; soar. 
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 O padre, assustado, amparou-se ao crucifixo, ergueu-o e caminhou resoluto para 1 

a porta, que abriu de par em par. 2 

 O campanário
166

 ficava à esquerda, dominando o vale enorme, todo cheio de 3 

sombra. Júlio seguiu para ali, com a cruz erguida e os lábios murmurando preces. 4 

Pareceu-lhe distinguir um vulto branco agitando-se na treva como um fantasma. Elevou 5 

bem alto o Cristo, e a poucos passos a sua voz forte retumbou num esconjuro 6 

formidável que abalou a terra. 7 

 O sino emudeceu; mas o vulto branco lá estava, desenhando uma curva pálida na 8 

escuridade
167

. O padre chegou-se para o campanário, audaciosamente, sentindo-se bem 9 

apoiado no crucifixo e na sua fé religiosa. 10 

 A poucos passos estacou: a lua rompera o crepe das nuvens e iluminava Iáninha 11 

semi nua, com a cabeça deitada para trás, o cabelo pendente, os olhos perdidos na 12 

abóboda estrelada. Ela ali estava, segura à corda do sino, aquele velho sino de aldeia, 13 

tão meigo, tão acostumado a só falar de paz às montanhas solitárias. 14 

 Iáninha quedou-se imóvel, sentindo Julio perto, mas com medo de olhar-lhe para 15 

a batina. Depois falou, num queixume, murmurando as palavras. Dissera que tivera dele 16 

um filho, lindo como os amores, que lá estava no cemitério muito sossegadinho. 17 

 Julio estremeceu; os braços estenderam-se lhe para prendê-la, os lábios 18 

moveram-se lhe para beijá-la; mas conteve-se, hirto, de cruz alçada, livrando-se da 19 

tentação... 20 

 Iáninha chorou: aquele tempo antigo fora tão bom ! O campo aí estava, aberto a 21 

todos os seres, fértil, com os hinos das aves e o perfume das plantas. A vida rebentava a 22 

toa em cada canto. Em troncos velhos viçavam lianas
168

 e parasitas; em corolas de flores 23 

aninhavam-se milhares de insetos; e os ninhos estavam povoados, e as tocas rescendiam 24 

a paz amorosa, e toda a terra desabrochava
169

 à espera de que eles fossem também como 25 

em outros tempos, amar-se sob as estrelas. 26 

 Pecar? Não era pecado! Que seria o mundo, sem a perpetuação do amor!
170

 27 

                                                           
166

 (s.m.) Parte da torre de uma igreja em que estão suspensos os sinos. 
167

 A grafia do vocábulo foi mantida tal qual o texto base.  

(s.f.) Qualidade do que é escuro; falta de luz; mistério; obscuridade. 
168

 (s.f.) Cipó lenhoso; caule de trepadeira convoluta. 
169

 Marca o final da página 65. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 4, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
170

 Apesar do caráter interrogativo impresso nessa oração, foi mantida a sentença conforme o texto base.  
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 Iáninha arrancava aquilo da sua imaginação caudalosa, lamentando-se por não 1 

ter nascido sob outra forma, por não ter a vida libérrima da ave, do inseto ou da flor! E 2 

estava formosa, formosa como nunca. Mas o padre sentia o peso do crucifixo nas mãos 3 

geladas. Certamente que no fundo da sua alma alguma luta havia que lhe cerrava os 4 

beiços e lhe iluminava a fronte larga e lívida. Mas a palavra de amor não lhe saía da 5 

garganta. 6 

 Voltou para dentro, de cruz erguida, com as faces banhadas de lágrimas. 7 

Consumou o sacrifício: entregava-se a Deus. 8 

 9 

 Lá fora o sino voltou a badalar na noite negra, desordenada, furiosamente, como 10 

se o próprio diabo o tangesse! Depois tudo emudeceu. As aves voltaram para o 11 

campanário; uma barra de luz indecisa abriu-se frouxamente no horizonte, e, só, no 12 

meio da noite, o cadáver da Iáninha, enforcado na corda do sino, olhava de face para o 13 

vale enormíssimo todo cheio de aromas e de treva. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 



174 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A PRIMEIRA BEBEDEIRA
171

 8 

 9 

 10 

 _ Não saias hoje, meu filho! a noite está tão feia! Que necessidade tens tu de te 11 

expor ao tempo? 12 

 _ Descanse, minha mãe, que eu voltarei cedo... 13 

 _ Mas repara que é hoje o dia do meu aniversário, que há de vir alguém ver-me, 14 

e a tua ausência será censurada. 15 

 _ Descanse, minha mãe, que eu voltarei cedo... 16 

 _ A noite está escura e o caminho é tão mau... 17 

 _ Descanse, minha mãe... 18 

 _ Que voltarás cedo, não é assim? Pois faze o que quiseres, na certeza de que me 19 

dás um desgosto... Adeus!
172

 20 

 _ Até já, mamãe. 21 

 E o moço saiu. Caía uma chuva miudinha, peneirada, leve, e no céu tenebroso 22 

não luzia uma estrela. De longe em longe a luz de um lampião iluminava um bocado da 23 

rua barrenta, ladeada de mato, sem calçada. Sentia-se o respingar delicado das gotinhas 24 

de chuva nas folhas, e ao longe nuns charcos
173

, umas rãs coaxavam. Ao cabo de um 25 

quarto de hora o moço batia com bengala nas grades de um jardim. 26 

 Ouviu abrir-se e fechar-se rapidamente uma porta; depois, uns passos ligeiros 27 

quebrando a areia do jardim e uma voz doce dizer-lhe: 28 

                                                           
171

 “A primeira bebedeira” configura-se como o décimo conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 
172

 Nota-se através desse diálogo a necessidade da mãe em ter presente o seu filho, no dia de seu 

aniversário. Existe, por parte da mãe, duas grandes necessidades: manter as aparências dentro do seu 

círculo social e, de certa forma proteger o filho dos perigos que poderiam rondar aquela noite escura e 

chuvosa.  
173

 (s.m.) Porção de água estagnada e pouco profunda; lamaçal; atoleiro. 
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 _ Não posso demorar-me agora... meu tio está em casa! 1 

 _ Que importa? e eu não deixei minha mãe hoje, dia de seus anos? 2 

 _ Ah! mas isso é diferente... os homens fazem tudo que lhes apraz!... 3 

 _ Mas eu tenho muito que lhe dizer, Albertina! 4 

 _ Volte logo, às dez horas... falar-lhe-ei da janela... 5 

 _ Escute... 6 

 _ Não posso... estão-me chamando, adeus! 7 

 E o vulto embuçado da bela Albertina tornou a desaparecer entre os arbustos do 8 

jardim. Depois ouviu-se de novo abrir e fechar rapidamente uma porta, e ficou tudo 9 

silencioso.  10 

 Contrariado, o moço lembrou-se da promessa que fizera à mãe ; mas, como 11 

voltar, se a Albetina lhe dizia que a fosse ver às dez horas? Decididamente era preferível 12 

fazer a vontade à última. A mãe que se resignasse... 13 

 Para não esperar ali, na rua, tolamente, lembrou-se de ir passar uma hora no 14 

botequim do bairro, onde tinha a certeza de encontrar amigos. 15 

 Assim foi. Junto a uma mesinha de pedra conversavam alto, rindo, três colegas 16 

seus, rapazes ainda muito novos, imberbes como ele, afetando um ar de estroinas
174

, de 17 

boêmios românticos, convictos de gozarem assim a sua mocidade, apenas desabrochada 18 

e já um tanto murcha pelas extravagâncias. 19 

 Logo que o viram entrar, fizeram os outros grande algazarra; manifestaram 20 

espanto, atirando ao ar frases bombásticas salpicadas de adjetivos flamejantes e das 21 

mais conhecidas locuções latinas. Abriram-lhe lugar e encheram-lhe o cálice de 22 

conhaque. Estabelecida a palestra, o da direita ofereceu-lhe charutos, o da esquerda 23 

apresentou-lhe um fósforo aceso, e o que estava em frente renovou-lhe o conhaque do 24 

cálice. E este criticava-o por achá-lo acanhado, esquerdo; aquele, porque mostrava 25 

pouca prática das rapaziadas alegres; aquele outro, porque lhe percebia na fraseologia
175

 26 

uma chateza das palavras familiares, inspiradas pelos conselhos da mamãe nos serões 27 

caseiros. 28 

_ Um pouco de atrevimento, um pouco ao menos! meu caro! dizia um; e logo 29 

outro : 30 

                                                           
174

 (s.m.) Pessoa que gosta de pândegas; doidivanas. 
175

 (s.f.) Conjunto de construções frásicas de uma pessoa, de um grupo ou de uma língua. 
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 _ Audaces fortuna juvat...
176

 1 

 _ Isto de homens maricas
177

 só servem para uma coisa : envergonhar a espécie ! 2 

 _ Apoiado... 3 

 _ Apoiado! 4 

 Aquelas advertências humilhavam o rapaz. Realmente ele começava a achar-se 5 

ridículo, parvo
178

 e infeliz. Não encontrava justificação para a sua timidez; daria tudo 6 

para convencer os colegas de que era folgazão
179

 e gozava a vida; de que tinha proezas, 7 

e não obedecia à família tanto quanto supunham. Chegou mesmo a falar na 8 

independência do seu caráter, na sua maneira altiva de tratar os superiores e nos 9 

recursos monetários que não lhe faltavam nunca... Ia bebendo. 10 

 _ Bravo! à tua saúde! 11 

 _ Bravo! 12 

 _ Bravo! 13 

 Os copos esvaziavam-se, os olhos brilhavam e as palavras escorriam fluentes, 14 

entre casquinadas
180

 de risos e tilintar de vidros. 15 

 Entraram depressa em assuntos de amor: Um confessou fazer a corte a uma 16 

velha que lhe dava presentes, e mostrou, vaidoso e risonho, o alfinete da gravata 17 

cravejado de pedras finas. 18 

 _ Quando a desenganares avisa-me, dizia um outro; ando muito falto de joias. 19 

 Sucessivamente foram-se desenrolando, entre o fumo e o cheiro forte do álcool, 20 

as histórias amorosas de todos eles, até que chegou a vez da Albertina. 21 

 O nome da pobre moça foi inúmeras vezes repetido, e, como alguém duvidasse 22 

da veracidade do conto, o rapaz tirou do bolso uma carta, e, abrindo-a com um gesto 23 

decidido, bateu com ela na mesa, sobre o conhaque entornado. 24 

 _ Dá cá! deixa-me ver quantos erros traz... pediu-lhe um dos companheiros. 25 

 Ele entregou o papel e, recostando-se na cadeira, ouviu risonho e triunfante toda 26 

a carta da moça, declamada num tom enfático, embora por vezes muito arrastado. 27 

                                                           
176

 Do Latim: a expressão Audaces fortuna juvat, por constituir um estrangeirismo, é mantida em itálico, 

tal qual o texto base. 

A sorte favorece os audaciosos! 
177

 Por constituir uma expressão coloquial da época (gíria), o vocábulo foi mantido em itálico conforme o 

texto base. 

(s.m.) Homem muito medroso; homem que se ocupa dos trabalhos domésticos. 
178

 (Adj.) Pouco inteligente; insensato; pequeno. 
179

 (Adj.) Jovial; galhofeiro; alegre. 
180

 (s.f.) Riso; gargalhada. 
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Choviam comentários; rebentavam a cada período gracejos brutais; e ele, que até então 1 

resguardara honestamente, com toda a delicadeza e cuidado, o seu amor, expunha-o 2 

agora, sem vexame, aos companheiros indiscretos, gabando-se muito! 3 

 _ E que tal, é rica? perguntava um. 4 

_ E é formosa? inquiria outro. 5 

 Ele ia respondendo afirmativamente a todos, rindo-se, com o olhar quebrado, os 6 

braços sobre a mesa, a voz alterada e o copo entre os dedos. De vez em quando parecia 7 

compreender a realidade; queria então reagir, lutar, esconder o seu amor num 8 

melindroso recato; mas a cabeça pendia-lhe para o peito, as ideias bailavam-lhe no 9 

espírito como folhinhas num redemoinho de vento, e tudo quanto era digno, justo, e que 10 

habitualmente guardava concentradamente no coração, consentia que girasse agora, de 11 

um modo grosseiro, nesse pequeno círculo de amigos insensatos! Varriam-se lhe 12 

depressa todos os escrúpulos! o conhaque ia arrastando as sutilezas da sua alma, 13 

afogando os seus deveres, enegrecendo a sua consciência. Deu-lhe para falar. Contou a 14 

sua vida íntima, segredos de família que não transpareciam cá fora: o pai fugira por 15 

dívidas; um tio roubara em casa de um amigo... Arremedou
181

 depois a voz de Albertina 16 

e a maneira da mãe ralhar com a criada. 17 

 Os outros já lhe não prestavam atenção, iam bebendo, silenciosamente, até que o 18 

dono do botequim os pôs na rua. 19 

 A chuva cessara; corria uma viração forte, embalsamada do aroma das chácaras. 20 

Os amigos seguiram abraçados, cantando alto, para a esquerda; ele subiu a rua, não 21 

errando, milagrosamente, o caminho de casa. Mal seguro nas pernas, dobrando 22 

frequentemente os joelhos, cambaleante, ora na calçada, ora no meio da rua, aproximou-23 

se da morada de Albertina, que o esperava a um canto da varanda. Vendo-o naquele 24 

estado, ela, sem dizer nada, escondeu-se e fechou horrorizada a janela. Ele pôs-se então 25 

a gritar de baixo que não estava bêbedo
182

, que não estava! caluniava-o quem afirmasse 26 

isso! e como Albertina não se resolvesse a aparecer, ele desatou a chorar alto, muito 27 

alto, num berreiro desesperador. 28 

 Passou assim algum tempo, até que, já cansado, continuou o seu caminho. A 29 

calçada acabara-se; o solo era desigual, barrento, coberto de lama e de poças d’água
183

. 30 

Por um prodígio estranho conseguiu conservar o equilíbrio; ia de bordo em bordo, 31 
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 (v.) Imitar de modo grosseiro e provocador (os gestos ou as falas de outrem); macaquear. 
182

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 
183

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
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muito agoniado, com grandes tonturas e dores de cabeça. Ao pé de casa havia uma 1 

ladeirinha escorregadia... aí não se pode suster, os joelhos dobraram-se lhe, vieram-lhe 2 

ao mesmo tempo os vômitos, e ele caiu. 3 

 Palpitavam-lhe com força as artérias das fontes, martelando-lhe pancadas 4 

dolorosas; não podia mover o corpo, muito pesado; e começava de ter a percepção da 5 

sua vergonha. Um cão lambeu-lhe e bafejou-lhe a cara; a viração fria da noite pareceu-6 

lhe depois cortar com uma chicotada a face, molhada da baba do animal. 7 

 Estava assim, coberto de imundície, quando a mãe surgiu, com um xale pela 8 

cabeça, à porta da habitação, a observar se o filho viria perto ou não; dando com ele, 9 

assim caído, julgou-o doente ou ferido, e ajoelhou-se depressa a apalpá-lo. 10 

 Chamou-o devagar, cariciosamente; não ouvindo resposta, abaixou-se mais, 11 

procurando, trêmula, escutar-lhe a respiração; mas, ao chegar a cabeça à boca do filho, 12 

recuou espavorida, sentindo o  cheiro do álcool. Ele fitava nela os olhos, pasmadamente. 13 

 Não passava ninguém; fazia frio, estava escuro, e latiam ao longe os cães; no 14 

entanto a pobre mulher esforçava-se por erguer nos seus braços débeis o corpo pesado 15 

do filho, e o seu maior desejo era poder abrigá-lo no seio, escondendo-o de todas as 16 

pessoas e de todas as coisas! 17 

 Conseguiu levá-lo sozinha, através do corredor
184

 escuro, para o seu quarto; 18 

deitou-o, deu-lhe remédios, e enquanto ele dormia, ressonando alto, ela, numa agonia 19 

muda, vigiava à porta, para que alguém não fosse surpreendê-lo assim...
185

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 Marca o final da página 73. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 5, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
185

 Através da atitude da mãe, percebe-se que o bem-estar social do filho encontrava-se como um fator 

preponderante entre as preocupações maternais. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A CASA DOS MORTOS
186

 8 

 9 

A FRANCISCA JULIA DA SILVA
187

 10 

 11 

 Que frio e que negrume! 12 

 Eu ia andando no meio da treva, corajosa e firme, em busca daquela que me deu 13 

a vida, que me criou nos seus seios, que me enchia as faces de beijos e me vestia a alma 14 

de alegrias. 15 

 Eu estava agora faminta, mal vestida, mal consolada, cheia de mágoas, saudosa 16 

do seu afago quente e doce, da sua palavra cheirosa como o mel da abelha em tronco de 17 

especiaria. 18 

 E fui andando na treva, seguindo uns passos que eu ouvia, não sei de quem, não 19 

sei para onde. 20 

 Nem uma estrelinha orientadora; tudo era mudez; só aqueles passos diante de 21 

mim : tan, tan, tan, tan
188

, como marteladas através de uma parede grossa! 22 

                                                           
186

 “A casa dos mortos” configura-se como o décimo primeiro conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 
187

 Francisca Júlia da Silva Munster era considerada uma brilhante poetiza na época da publicação da 

primeira edição de Ânsia eterna. Nascida no interior de São Paulo, em 31 de agosto de 1871, Francisca 

Júlia inicia sua carreira literária em São Paulo escrevendo para os jornais Correio Paulistano e  Diário 

Popular. Ao ser reconhecida pelo seu trabalho nestas duas empresas, Francisca Júlia é convidada para 

escrever para A Semana, de Valentim Magalhães e O Álbum, de Arthur de Azevedo. Em 1895, publica 

pela editora Horácio Belfort Sabino, seu primeiro livro, intitulado Mármores. Assim como Júlia Lopes de 

Almeida, a poetiza dedica-se a projetos visando a criação de uma literatura nitidamente infantil, algo até 

então, inexistente em solo brasileiro. Com tal objetivo, publica em 1899, o Livro da infância, utilizado 

nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Publica, ainda, Esfinges, em 1903 e Alma Infantil, em 1912, em 

parceria com seu irmão Júlio Cesar da Silva. Vem a falecer em 1 de novembro de 1920, suicidando-se 

logo após a morte de seu marido. 

Em Ânsia eterna, Francisca Júlia é a primeira mulher a figurar entre os muitos acadêmicos a quem Júlia 

Lopes de Almeida dedicou seus contos. 
188

 Recurso onomatopaico. 
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E fui, sem medo, até que os passos pararam e uma porta se abriu sem rumor, 1 

larga e macia. Veio uma rajada; encostei-me ao umbral
189

 e divisei então, a uma luz 2 

frouxíssima, uns vultos mal definidos, quase apagados. 3 

 Perto de mim um homem, embuçado
190

 como um esquimó
191

, tirou da cabeça 4 

um fardo e pousou-o no chão; depois, voltando-se, disse-me com uma voz soluçada 5 

como o vento na ramaria de um salgueiro
192

: 6 

 _ Por que
193

 vieste atrás de mim? Esta é uma casa dos mortos. Vai-te embora! A 7 

estrada negra e proibida aos vivos; és o primeiro que a percorre toda sem ter morrido... 8 

 Sombras esparsas iam tomando formas humanas e vinham curiosas, lentas, 9 

resvalando, debruçarem-se sobre o meu corpo, em atitude de espanto. Eu resistia ao 10 

pavor e sôfrega perscrutava tudo, em busca daquela que me deu a vida, que me enchia 11 

as faces de beijos, que me embalava com as suas palavras mais cheirosas que o mel das 12 

abelhas em tronco de especiaria. 13 

 _ Quem procuras? perguntou o mesmo homem, cujos traços eu não percebia sob 14 

a projeção do capuz. 15 

 _ Minha mãe. 16 

 O som da minha voz fez fugir em revoada todas aquelas figuras de névoa, como 17 

a badalada de um sino em torre coberta de passarinhos. Eu mesma tremi, estranhando a 18 

vibração das minhas palavras, tal a clareza e a vida da minha voz ecoando entre os 19 

fracos murmúrios das outras, de um tênue sopro de brisa. 20 

 Então lá no fundo, do meio de um amontoado de novelos alvadios
194

 que se 21 

dissipavam aqui para se ajuntarem acolá, a minha mãe veio até mim, sorrindo, com o 22 

seu vestido caseiro, a sua bela carne rosada, gorda e fresca como nos tempos em que eu 23 

repousava no seu largo seio a minha cabeça sonhadora e febril, e ela me alisava os 24 

cabelos com as suas mãos formosíssimas.  25 

 Radiante, atirei-me para beijá-la; ela, porém, sempre tão pronta em receber os 26 

meus carinhos, paralisou-me com um gesto: 27 

 _ Não me toques! não me beijes! Todo o meu corpo se desfaria ao mais leve 28 

contato... Terias horror da minha carne e desmaiarias se os meus lábios se unissem aos 29 

                                                           
189

 (s.m.) Soleira de porta. 
190

 (Adj.) Disfarçado; encoberto; envolto em capa ou capote. 
191

 (s.m.) Indígenas da Groelândia, da costa Setentrional da América e das ilhas vizinhas. 
192

 (s.m.) Botânica: nome de vários arbustos ornamentais da família das Borragináceas; chorão (planta). 
193

 De acordo com o texto base (1903): Porque vieste atrás de mim? . Ao atualizar o texto, foi aplicada a 

regra ortográfica. Conferir nota 8. 
194

 (Adj.) Alvacento; esbranquiçado. 
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teus. Para que vieste procurar-me? Foge, meu amor, o teu lugar é lá, na vida, na febre, 1 

na luz, no sofrimento. Vai sofrer. Saudades? tinhas saudades? Pobrezinha!  Esquece; 2 

não há nada que valha o esquecimento. Eu nunca te apareceria, se não viesses procurar- 3 

me. Fizeste mal ao meu repouso, porque, vendo-te, eu não te posso apertar ao meu seio! 4 

E as tuas irmãs!
195

 E Ele?!
196

 5 

 Eu chorava; e não perdia um só dos seus gestos. Lembro-me de que ela quis dar-6 

me uma fruta, e que sorriu depois com amargura, vendo desfazer-se entre os seus dedos 7 

lívidos a fruta que me estendia. 8 

 _ Até os mortos têm ilusões... eu esquecia-me... disse ela com a sua voz tão 9 

outra, apenas audível, como um murmúrio de vento muito ao longe... 10 

 Então eu vi, eu vi que todas aquelas sombras flutuantes cercavam o fardo que o 11 

homem de capuz posara no chão; eram dois caixões com defuntos; em um ia uma 12 

virgem, no outro um homem. Ela era branca e fina, com umas madeixas negras sobre a 13 

túnica pálida e uma haste de nardos
197

 nas mãos postas em cruz. Ele era igualmente 14 

pálido, e moço, e belo, com a sua linda cabeça loira pousada em violetas. 15 

 A Morte, em pé, muito alta e muito esguia, diante de dois caixões, lançava-lhes 16 

uma benção vagarosa, larga, com dizeres que eu não entendia. 17 

 Minha mãe explicou-me: 18 

 _ Só o amor perdura além da morte. Aquilo é a celebração de um noivado. Os 19 

dois corpos ficaram lá embaixo, intactos, rígidos, mas aqui as duas almas estarão 20 

sempre unidas; e se voltarem à terra voltarão juntas e para o mesmo laço. Serão 21 

eternamente presas uma à outra; almas felizes, raras! Vês? quem não amou na vida não 22 

tem nem a doçura da saudade para amenizar-lhe a tristeza deste exílio. Repara para as 23 

virgens sem noivos; que ar de lamento que elas têm! Essas nunca voltarão à terra
198

, 24 

porque da vida não trouxeram lembrança. Só quem amou traz para o mistério da morte 25 

um aroma de sonho. Tudo mais é poeira que o vento leva, e espalha, e não se torna a 26 

encontrar... Vai-te embora! 27 

                                                           
195

 Apesar do caráter interrogativo impresso nessa oração, foi mantida a sentença conforme o texto base.  
196

 A grafia em maiúscula da palavra “Ele” foi mantida tal qual o texto base. Provavelmente refere-se ao 

grau de importância da pessoa mencionada. 
197

 (s.m.) Botânica: planta da família das gramíneas. 
198

 Foi mantida a opção do texto base em que o vocábulo “terra” com sentido de planeta é grafado com 

inicial minúscula. 
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 Os olhos de minha mãe tinham um brilho de lágrimas, e eu estendi-lhe os braços 1 

ansiosos
199

, e logo o seu corpo se tornou imaterial, diáfano, como se de névoa fosse. 2 

Então o homem do capuz, cujas feições não vi, pegou-me pela mão e trouxe-me para 3 

fora, para a estrada, onde eu caminhei entre duas longas filas de ciprestes
200

 negros e de 4 

anêmonas
201

 roxas. Caminhei, caminhei, sem sentir o solo sob os passos cansados; e 5 

quando abri os olhos deste estranho sonho tinha o rosto coberto de lágrimas e as mãos 6 

em cruz sobre o coração.  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 Mais um trecho que remonta não só ao título do livro quanto à própria ideologia descrita nas temáticas 

dos contos. 
200

 (s.f.) Ornamento de cemitério; leito de morte. 
201

 (s.m.) Botânica: nome comum a várias plantas ornamentais da família das Ranunculáceas. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

AS HISTÓRIAS DO CONSELHEIRO
202

 8 

 9 

 10 

 _ Pois minha cara senhora, foi assim que se acabou a história... 11 

 _ Tem graça! e a rapariga não tornou a aparecer? 12 

 _ Nunca mais a vi; só sei que o chim
203

 casou... 13 

 _ Com a tal velha rica?! 14 

 _ Exatamente! 15 

 _ Mas é delicioso! 16 

 _ Teve pilheria
204

, teve... Realmente, eu tenho presenciado muita coisa! 17 

 _ Então! sr. conselheiro enquanto não nos servem o chá, conte-nos um outro 18 

caso ; este foi de um humor irresistível. Ora o chim! 19 

 O conselheiro
205

 correu o olhar pela assembleia: todos riam. O general limpava 20 

uma lágrima, suspirando de alívio, ainda com os lábios distendidos e a mão esquerda 21 

comprimindo o ventre. O sobrinho levantara-se e, encostado à janela, assustava as 22 

begônias
206

 o jardim com o som estrídulo
207

 das suas gargalhadas frescas, sonoras, 23 

rescendentes de mocidade; a dona da casa sorria agitando a
208

 ventarola
209

 de seda, e a 24 

avó abanava com incredulidade a cabeça branca, perguntando a uma neta, que estava ao 25 

seu lado, a conclusão do fato, que não ouvira bem... a neta a cada pergunta renovava o 26 

                                                           
202

“As histórias do conselheiro”  não se encontra presente na edição de 1938; 

Não foi dedicado a personalidades da época. 
203

 A inicial minúscula do vocábulo foi mantida conforme o texto base, provavelmente por este se referir a 

um apelido. 
204

 (s.m.) Popular/coloquial: chiste; ironia. 
205

 (s.m.) Titulo conferido aos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça e de outros tribunais. 
206

 (s.f.) Botânica: gênero de plantas ornamentais. 
207

 (Adj.) Estridente. 
208

 Marca o final da página 81. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 5, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
209

 (s.f.) Leque sem varetas. 
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riso, curvando-se muito a esconder o rosto na toalha de linho em que bordava as suas 1 

iniciais. 2 

 _ Vamos, sr. conselheiro, repetiam-lhe, outra história, sim? 3 

 Mas o conselheiro, que tinha uma memória de anjo e que cultivava o gênero das 4 

narrações, deixou prudentemente voltarem todos à sua costumada placidez
210

; e, depois 5 

de pensar um pouco, declarou ter escolhido assunto, igualmente verídico, mas de gênero 6 

diferente. Chegaram-se todos. 7 

 Ele começou: 8 

 Exercia eu o cargo de juiz de direito na pequena comarca
211

 de Santa Bárbara
212

, 9 

quando me foi apresentado o Dr. Lemos, antigo advogado no lugar, homem pacato, 10 

idoso, cheio de preconceitos  religiosos e sociais, muito boa pessoa mas muito cacete
213

 11 

também. 12 

 Eu morava sozinho, numa grande casa antiga, de corredores abobadados e de 13 

salões sem fim. O homem entendeu que me devia fazer companhia, indo povoar a 14 

minha soledade
214

 doce e tranquila, com os seus receios e fantasmagorias!
215

 Poucos 15 

minutos depois de eu ter chegado das sessões do tribunal, era certo, ouvia os passos do 16 

meu importuno amigo ecoando como marteladas surdas e compassadas pela escada 17 

acima. Entrava para o meu escritório, sempre solene
216

, e, trocadas, meia dúzia de 18 

palavras, debruçava-me sobre a minha mesa de trabalho, folheava, lia, meditava 19 

autos
217

, atrapalhava-me com objeções
218

 os processos, declamava contra as acusações 20 

dos libelos
219

, para ele sempre pálidos e deficientes, e ali ficava horas inteiras, 21 

                                                           
210

 (s.f.) Calma; tranquilidade. 
211

 (s.f.) Circunscrição territorial com julgado de primeira instância. 
212

 Santa Bárbara: Município brasileiro do estado de Minas Gerais. É conhecida como Cidade Histórica 

do Circuito do Ouro de Minas Gerais, localizada a noventa e oito quilômetros de Belo Horizonte, no 

centro da Estrada Real. 
213

 Por constituir uma expressão coloquial da época (gíria), o vocábulo foi mantido em itálico conforme 

texto base. 
214

 (s.f.) Solidão; tristeza de quem se vê só. 
215

 (s.f.) Imaginação. 

Esse vocábulo reforça a ideia do insólito presente na maior parte dos contos de Ânsia eterna. 
216

 (Adj.) Cerimonioso; formal; sério; grave. 
217

 (s.m.) Peça de um processo judicial; documento oficial em que se narra uma ocorrência ou se registra 

um ato e que tem fins legais. 
218

 (s.m.) Contestação; argumento com que se replica ou impugna. 
219

 (s.m.) Exposição escrita e articulada daquilo que o autor intenta provar contra o réu. 
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respirando o veneno da maldita cicuta
220

 nascida no mais pestífero
221

 dos pântanos – o 1 

crime! como ele costumava dizer na sua implacável retórica!
222

 2 

 Eu às vezes tinha vontade de o mandar de presente ao diabo, e demonstrava-lhe 3 

mesmo certo mau modo, que ele, na simplicidade natural dos bons, não compreendia. 4 

Mas admirem-se! aquele homem, que me entediava, estorvava, privando-me da minha 5 

liberdade, da minha satisfação, da minha paz concentrada e feliz, aquele homem era-me 6 

por fim indispensável, real e positivamente imprescindível! É verdade! Estimei-o; 7 

estimei-o é pouco; adorei-o! Se ele tardava, eu ia à janela, olhando impaciente para a 8 

longa rua solitária da pobre cidade de província. As galinhas cacarejavam, 9 

depinicando
223

 nas ervinhas  nascidas nas  gretas
224

 das calçadas, e, num  quintalzinho  10 

fronteiro, uma cabocla sadia e formosa cantava alto, estendendo a roupa no 11 

coradouro
225

. Era sempre o que eu via àquela hora, até que despontasse na terceira 12 

esquina do alto o vulto do Dr. Lemos, magro, meio curvado, com uma sobrecasaca
226

 13 

comprida, calças escuras e o chapéu de sol
227

 aberto, inclinado para o lado do sol. Então 14 

eu recomendava à criada que nos preparasse o café, e ia esperá-lo no escritório.   15 

 Lemos contou-me a sua vida; coisa vulgar : sempre com aspirações a fortuna, 16 

hoje uma esperança, amanhã um desengano, e o tempo a passar e a velhice a tomar 17 

posse dele, com os seus achaques e desilusões! Casara-se: a mulher era um anjo a quem 18 

não tinha podido nunca dar sossego de espírito; mas a infeliz morreu cedo, deixando um 19 

filho pequeno. Ora, esse filho era então o grande sol, a última e única esperança que 20 

restava ao velho! O pobre homem levava-me horas e horas a tecer elogios ao seu 21 

portentoso
228

 Isidoro, uma verdadeira maravilha de talento e de virtudes. A honra era o 22 

grande pedestal de ouro em que nuns entusiasmos arrebatados colocava esse deus, 23 

herança de uma mulher amada. Contava coisas do pequeno, exaltando-lhe o caráter; e 24 

                                                           
220

 (s.f.) Botânica: planta venenosa da família das Umbelíferas, espontânea em Portugal e também 

conhecida por cegude e ansarinha-malhada. 
221

 (Adj.) Pernicioso; funesto; que transmite a peste. 
222

 (s.f.) Conjunto de regras, relativas à eloquência; arte de bem falar; (Filosofia) Técnica de construção 

do discurso, cultivada pelos sofistas, que visa a criação de um texto fortemente persuasivo, através de um 

uso correto da linguagem. 
223

 (v.) Deplumar; depenar; arrancar. 
224

 (s.f.) Fenda; fresta; abertura. 
225

 (s.m.) Lugar onde se põe a roupa a corar; ato de corar roupa; quarador. 
226

 (s.f.) Casaco comprido, abotoado até a cinta,com abas em toda a roda,para traje masculino de 

cerimônia. 
227

 (s.m.) Espécie de guarda-sol. 
228

 (Adj.) Extraordinário; singular; assombroso; prodigioso. 
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orgulhava-se dele, do seu juízo, da sua probidade
229

, do seu critério; não falava senão na 1 

grande retidão de espírito, de que, desde criança, dera provas ; no seu carinho, na 2 

bondade natural do seu coração, em mil coisas ternas, enaltecedoras e naturais em um 3 

pai. Eu ouvia-o, felicitava-o, e lia de vez em quando uma ou outra carta que o rapaz 4 

enviava da corte, onde o padrinho, influência política, o tinha empregado, como caixa 5 

de um banco. 6 

 Aquele era o único ponto que o prendia ao mundo. Sem o Isidoro a terra 7 

pareceria ao Dr. Lemos como que um grande arneiro
230

 em que não houvesse um único 8 

recanto nemoroso;
231

 tudo estéril, frio, chato, insalubre! 9 

 Era aquele filho exemplar, que o céu lhe concedera, quem dava cor às flores, 10 

brilho às estrelas, aroma às plantas, doçura ao ar, tranquilidade aos lagos, beleza às aves 11 

e harmonia à música! Eu, pobre solteirão, bem colocado, desconhecendo grande parte 12 

da vida, a luta da existência a que ele, desde os doze anos de idade, órfão de mãe e pai, 13 

se lançara; eu tinha muitas vezes inveja daquele homem, alquebrado de trabalhos e de 14 

injustiças, mas sempre honesto e sempre radiante do orgulho que lhe dava o filho! Ah! 15 

quantas vezes eu não suspirava, imaginando a ventura de ter também um Isidoro, forte, 16 

espirituoso e, sobretudo, honrado como o do meu amigo! Mas isto são coisas que não 17 

vêm ao caso; continuemos. Vivíamos assim seguramente havia uns dois anos, quando 18 

recebi uma carta do Rio
232

, pedindo-me que, por ser amigo dedicado e reconhecido do 19 

Dr. Lemos, lhe participasse, como entendesse melhor, que o filho... 20 

 _ Morrera? perguntou uma das senhoras, interessada pelo banal enredo. 21 

 _ Não... pior. 22 

 _ Ora essa; pior do que a morte! Então que era?  23 

 _ A desonra, minha querida senhora! 24 

 E o conselheiro, passando o lenço de seda pela calva, fez uma pausa, 25 

premeditada para maior impressão; depois prosseguiu : 26 

 _ Comunicavam-me ter o rapaz subtraído ao banco de que era caixa uma grossa 27 

quantia; a bagatela
233

 de trezentos contos
234

 e ter fugido para a América do Norte! 28 

Imaginem o pasmo em que eu caí! Contudo, era preciso reagir, procurar o velho antes 29 

                                                           
229

 (Adj.) Qualidade de caráter; retidão; honradez.  
230

 (s.m.) Terra arenosa e infértil. 
231

 (Adj.) Sombreado de árvores; povoado de árvores; cheio de bosques. 
232

 Rio de Janeiro: estado do Brasil pertencente à Região Sudeste. 
233

 (s.f.) Coisa de pouco valor; Coisa sem importância; Ninharia; Insignificância. 
234

 (s.pl.) Moeda vigente na época. 
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de  que ele me viesse à casa, e dizer-lhe tudo, jeitosamente; se não, poderia antecipar-1 

me alguém de menos caridade, ou mais irreflexão. Como ele costumava ir ler no meu 2 

escritório os jornais da corte
235

, escondi-os na gaveta da secretária
236

, bem fechados: 3 

podia dar-se o caso de um desencontro; nada mais fácil do que ir eu tomando a 4 

esquerda, para a sua casa, e ele vir da direita, para a minha. Saí; fui bater-lhe à porta; ele 5 

não estava. Regozijei-me com isso. Voltei mais sossegado até meio caminho; mas 6 

depois irritei-me! poderia estar tudo concluído, e afinal havia ainda de esperar uma 7 

ocasião propícia para desfechar tão pavorosa revelação! Quando entrei no meu 8 

escritório já lá o encontrei sentado, a ler um grosso volume de Direito, com os óculos 9 

encavalgados no nariz, cruzadas as pernas longas e magras, o lenço de rapé
237

 sobre o 10 

joelho, e os nastros
238

 das ceroulas pendentes, a balançarem-se ao contínuo movimento 11 

da perna. 12 

 _ Então como vai isso? perguntei-lhe na minha prosa de uso ordinário. 13 

 _ Menos mal... 14 

 _ Bom... 15 

 _ Estou aqui a ler os seus livros, já que não encontrei os jornais; dar-se acaso que 16 

não viessem hoje?   17 

 _ Sim... é verdade; não vieram hoje! 18 

 _ Fazem falta; que diabo, aquilo afinal é o meu vício!... 19 

 Tive um risinho amarelo e pus-me a ler também um in-fólio
239

, a que não 20 

prestava atenção, estudando um meio de contar o caso ao velho. Mas não tive ocasião: 21 

pela primeira vez em vinte e sete meses, o Dr. Lemos não me falou no seu idolatrado 22 

Isidoro! E eu à espreita desse momento para aproveitar o ensejo de encaixar o ensaiado 23 

discurso! Convidei nesse  dia o Lemos para jantar; ele aceitou e eu calculei:  “Está  24 

direito; à sobremesa conto-lhe tudo!” Jantei mal, ele não; comia com vontade, 25 

acumulando no prato carne, ervas e arroz, mastigando a côdea
240

 do pão, bebendo a 26 

grandes goles o meu estimado Collares
241

. Eu, que o sabia sóbrio e que muitas vezes 27 

                                                           
235

 Jornais provenientes da capital (Rio de Janeiro), sede da Corte Imperial. 
236

 (s.f.) Móvel de escritório, geralmente com gavetas, onde se escrevem e se guardam documentos de 

importância. 
237

 (Adj.) Tabaco em pó para cheirar. 
238

 (s. pl.) Fita estreita de algodão ou de linho. 
239

 (s.m.) Livro comercial numerado por folhas, impresso em folhas inteiras, que não foram dobradas; as 

duas laudas de uma folha. 
240

 (s.m.) Crosta; casca. 
241

 Famoso vinho Português. 
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tinha presenciado o seu repasto
242

 frugal e mesquinho, admirava-me; e pelas alturas da 1 

sobremesa, vendo-o animado, com boa cor, coisa extraordinária nele, habitualmente 2 

esverdeado, julguei mais acertado novo adiamento: a ocasião não era azada
243

, com 3 

certeza! Lemos cairia morto, fulminado por uma congestão, entre as cadeiras e a mesa, 4 

arrastando na queda os despojos dos frangos e as frutas em calda de açúcar! Parecia-me 5 

vê-lo rubro, com os olhos desmedidamente abertos e a mão crispada, tentando num 6 

esforço angustiado arrancar ao pescoço a gravata. 7 

 _ Em que diabo está o senhor a pensar, perguntou-me ele, que parece tão 8 

preocupado! Desembuche
244

, homem! 9 

 _ Não penso em nada... 10 

 _ Um... enfim, não tenho direitos que justifiquem qualquer insistência; se não
245

, 11 

havia de confessá-lo! 12 

 _ O Dr. é que me parece satisfeito, hoje. 13 

 _ Assim é! E chegando a cadeira para perto da minha, abriu a carteira e mostrou-14 

me duas notas de quinhentos mil réis remetidas pelo filho, o seu Isidoro, como 15 

lembrança de amizade. Veja o amigo, continuava ele, que excelente rapaz! quantas 16 

economias, quantas horas de trabalho isto não representa! meu pobre filho ! Nada fiz 17 

por ele, não cursou academias, passou muitas vezes vexames, escondendo as botas rotas 18 

e tapando com um lenço o pescoço sem colarinho, tudo isso por eu não ter nunca um 19 

emprego, uma colocação, uma causa! e agora aí está... dizia, com os olhos rasos 20 

d’agua
246

, apontando as notas, - como ele me recompensa de tantas vergonhas por que 21 

passou! E levantando a carteira beijou com ternura, grata, demoradamente as duas notas 22 

de quinhentos mil réis remetidas pelo filho. 23 

 Não pude reprimir um movimento de indignação; mas o bom homem, todo 24 

embebido na sua ventura
247

, não o percebeu. Ofereci-lhe mais vinho e falei de outra 25 

coisa. 26 

 Ele estendeu o copo, sem parecer escutar-me; depois, com um sorriso nos lábios 27 

e os olhos ainda úmidos, voltou-se para mim e disse: 28 

                                                           
242

 (s.m.) Figurado: qualquer refeição. 
243

 (Adj.) Jeitosa; oportuna; cômoda; propícia; própria. 
244

 (v.) Coloquial: confessar; desabafar. 
245

 Foi mantido separado conforme o texto base. 
246

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
247

 (s.f.) Felicidade. 
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_ Vá lá! quero que o meu amigo me acompanhe num brinde! À saúde do melhor 1 

dos filhos, o meu Isidoro! 2 

Estremeci e hesitei; mas venci depressa a minha grande repugnância e, elevando o 3 

cálice, repeti maquinalmente : “À saúde do seu filho Isidoro!...” 4 

 Os nossos olhares encontraram-se; o dele cheio de ternura, transbordante de 5 

glória, num grande extravasamento de alegria! o meu refletindo a mais penosa das 6 

impressões! Tocamos os copos e, silenciosamente, esgotamos o velho Porto
248

. 7 

 Pois, meus amigos, não só ocultei do desgraçado pai, o que sucedera ao filho, 8 

como ainda fui bater de porta em porta, recomendando silêncio aos seus poucos amigos! 9 

Respeitavam-me muito no lugar, e até à minha partida ninguém ousou dizer-lhe coisa 10 

alguma a tal respeito. Mas, desde esse dia, a minha vida tornou-se um martírio em Santa 11 

Bárbara. 12 

 Todos os dias decidia falar ao Dr. Lemos da situação do filho, e todos os dias 13 

transferia a execução do plano! Ao senti-lo na escada escondia à pressa os jornais, 14 

cheios do nome de Isidoro! Ouvia-lhe os elogios do filho, como o mais honrado, o mais 15 

honestamente bom dos homens, sem demonstrar o desprezo, o ódio, que esse rapaz 16 

distante e desconhecido me inspirava! 17 

 Uma tarde resolvia definitivamente contar-lhe tudo, e convidei-o para um 18 

passeio. Íamos a pé, devagar, palestrando pachorrentamente; seguimos pelas ruas menos 19 

frequentadas, até um campo, onde Lemos parou, e estendendo o braço longo e seco 20 

apontou-me um terreno distante, à esquerda, mais sombreado de árvores, ao pé de uma 21 

cascatinha tremeluzente, entre verduras de relvas e manchas claras de pedras: _ Acolá, 22 

disse ele, é que eu desejo e ainda espero ver um chaletzinho
249

 feito pelo meu Isidoro, 23 

onde eu viva ao pé dele, de uma nora sensata e de uns netinhos alegres... Será então, se 24 

eu conseguir isso, a minha primeira época de felicidade neste mundo! 25 

 Não respondi, mas, francamente, tive vontade de chorar; a única ambição do 26 

desventurado era irrealizável como tantas outras! Não! eu não lhe diria nunca o que 27 

tinha feito o seu honesto Isidoro! 28 

 Voltando para casa requeri ao ministro da justiça “licença para tratar da minha 29 

saúde onde me conviesse”. 30 

 Felizmente fui atendido; o despacho não se fez esperar muito. Em uma manhã 31 

chuvosa parti de Santa Bárbara. Lemos foi dizer-me adeus à estação; parece-me que o  32 
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 (s.m.) Designação abreviada de vinho do Porto. 
249

 O estrangeirismo foi mantido conforme o texto base. 
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estou a ver, fugindo da lama, a saltar de pedra em pedra, com o chapéu de chuva aberto, 1 

as calças arregaçadas, o sobretudo abotoado e um lenço de sedo enrolado no pescoço. 2 

 Eu já estava no vagon
250

,  ele encostou-se ao comboio e  segurou-me as mãos 3 

com amizade, pedindo-me que, de passagem pelo Rio, visitasse o seu filho. 4 

 Prometi-lhe isso e desci; abraçamo-nos; vi-lhe, através dos óculos, as lágrimas 5 

tremerem-lhe presas às pestanas ralas e curtas... Meu pobre amigo... Ao primeiro 6 

silvo
251

 e à primeira oscilação do trem, entrei à pressa; um empregado fechou com 7 

estrondo a porta; Lemos, recuando muito pálido, fixava-me com ternura; mais um 8 

segundo e o comboio partiu; debrucei-me na janela; lá ficava sozinho o Dr. Lemos, 9 

agitando melancolicamente o seu lenço branco. 10 

 Escrevi-lhe do Rio
252

, mas não obtive resposta. 11 

 Soube mais tarde, por uma carta do promotor público, que o velho estava louco; 12 

disseram-lhe tudo no próprio dia da minha partida; aquela boa gente arrebentaria de 13 

impaciência se o não fizesse! Ora aí está, meus senhores, como se acabou esta segunda 14 

história... 15 

 16 

 _ Decididamente, sr. Conselheiro, achei muito melhor a primeira... 17 

 _ Deveras, minha senhora? 18 

 _ Sou da mesma opinião, confirmou o general. 19 

 _ E eu, eu, disseram outras vozes. 20 

 _ Pois, meus amigos, entre todos os fatos da minha vida, foi este o que maior 21 

impressão me deixou! Sempre que me lembro do infeliz pai... 22 

 _ Bem, interrompeu a dona de casa, disfarçando um bocejo: vamos agora ao 23 

chá?  24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 O estrangeirismo foi mantido conforme o texto base. 

Vagão 
251

 (s.m.) Som agudo, contínuo. 
252

 Rio de Janeiro: estado do Brasil, pertencente à Região Sudeste. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A CAOLHA
253

 8 

 9 

A EVA CANEL
254

 10 

 11 

 A caolha era uma mulher magra, alta, macilenta
255

, peito fundo, busto arqueado, 12 

braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos; mãos grandes, 13 

ossudas, estragadas pelo reumatismo
256

 e pelo trabalho; unhas grossas, chatas e 14 

cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o loiro grisalho, 15 

desses cabelos cujo contato parece dever ser áspero e espinhento; boca descaída, numa 16 

expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado
257

, como o pescoço dos urubus; 17 

dentes falhos e cariados. 18 

 O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos; não tanto pela 19 

sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível: 20 

                                                           
253

 “A caolha ” se configura como o décimo segundo conto, segundo a ordem de apresentação da edição 

de 1938, de Ânsia eterna. 

“A caolha” tornou-se um dos contos de maior sucesso de Júlia Lopes de Almeida. Como temática 

apresenta a consagração do amor materno extremado, capaz da realização de grandes sacrifícios em prol 

da proteção e felicidade do filho. Por outro lado, também é interessante notar que ao viver esse amor, a 

mãe se despoetiza, não apenas pelo defeito físico adquirido no acidente doméstico, mas talvez em um 

sentido de autopunição pelo seu descuido.  

Conhecido por várias gerações, “A caolha” é parte integrante da coletânea Os cem melhores contos 

brasileiros do século (Rio de Janeiro: editora Objetiva, 2000). 
254

 Nascida em 30 de janeiro de 1857, em Astúrias (Espanha), Agar Eva Infanzón Canel, mais 

conhecida como Eva Canel, consagrou-se como escritora espanhola de grande mérito. Começou a 

trabalhar aos quinze anos como atriz em um teatro em Madrid, e lá conhece seu o diretor da revista La 

Broma, Elloy Perillan y Buxó, com quem se casa em 1872. Dois anos depois, Buxó é exilado para a 

Bolívia por ter tido censurada uma de suas publicações. A fim de apoiar o marido, Eva Canel viaja para a 

América, conhecendo vários países e contribuindo para diversos periódicos da época. Apesar da vida 

conturbada, marcada por perseguições políticas devido à censura impressa aos seus artigos, Canel possui 

uma vasta contribuição literária, abrangendo romances, peças teatrais e escritos diversos. Vem a falecer 

em 2 de maio de 1932, em Havana (Cuba). 
255

 (Adj.) Magra; pálida; amortecida. 
256

 (s.m.) Medicina: nome que serve para designar afecções que acompanham de dores nos músculos, nas 

articulações e tendões. 

257
 (Adj.) Enrugado; esgrouvinhado; encarquilhado. 
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haviam-lhe extraído o olho esquerdo; a pálpebra descera mirrada, deixando contudo, 1 

junto ao lacrimal
258

, uma fístula
259

 continuamente porejante
260

. 2 

Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação 3 

incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. 4 

 Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de 5 

alfaiate
261

; ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, 6 

inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por 7 

ela, às vezes até no mesmo prato; à proporção que ia crescendo, ia-se lhe a pouco e 8 

pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida; até que um dia, tendo 9 

já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a 10 

comer fora... 11 

 Ela fingiu não perceber a verdade, e resignou-se. 12 

 Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. 13 

 Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe apagasse 14 

com um beijo todas as amarguras da existência? 15 

 Um beijo dele era melhor que um dia de sol, era a suprema carícia para o seu 16 

triste coração de mãe! Mas... os beijos foram escasseando também, com o crescimento 17 

do Antonico! Em criança ele apertava-a nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos; 18 

depois, passou a beijá-la só a face direita, aquela onde não havia vestígios de doença; 19 

agora, limitava-se a beijar-lhe a mão! 20 

 Ela compreendia tudo e calava-se. 21 

 O filho não sofria menos. 22 

 Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia
262

, começaram logo 23 

os colegas, que o viam ir e vir com a mãe, a chamá-lo – o filho da caolha.
263

 24 

 Aquilo exasperava-o
264

; respondia sempre: 25 

 _ Eu tenho nome! 26 

 Os outros riam-se e chacoteavam-no
265

 ; ele queixava-se aos mestres, os mestres 27 

ralhavam com os discípulos
266

, chegavam mesmo a castigá-los, -
267

 mas a alcunha
268

 28 

pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. 29 

                                                           
258

 (s.m.) Anatatomia: osso que fica situado no interior da órbita, na região dos olhos. 
259

 (s.f.) Úlcera em forma de canal estreito e profundo. 
260

 (Adj.) Que expele pelos poros; destilante; que sai pelos poros. 
261

 (s.m.) Aquele que faz roupa de homem e mulher. 
262

 (s.f.) Conjunto de habitantes de uma área correspondente a uma subdivisão. 
263

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
264

 (v.) Causar ou sentir irritação. 
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 Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem: Olha o filho 1 

da caolha! Lá vai o filho da caolha! Lá vem o filho da caolha! 2 

 Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes e que, industriadas pelos 3 

irmãos, feriam o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar! 4 

 As quitandeiras, onde ia comprar as goiabas ou as bananas para o lunch,
269

 5 

aprenderam depressa a denominá-lo como os outros, e, muitas vezes, afastando os  6 

pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma mancheia
270

 de 7 

araçás, com piedade e simpatia : 8 

 _ Tá aí, isso é para o filho da caolha!
271

 9 

 O Antonico preferia não receber o presente a ouvi-lo acompanhar de tais 10 

palavras; tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, 11 

num estribilho
272

 já combinado: 12 

 _ Filho da caolha, filho da caolha! 13 

 O Antonico pediu à mãe que o não fosse buscar à escola; e, muito vermelho, 14 

contou-lhe a causa : sempre que a viam aparecer à porta do colégio os companheiros 15 

murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas de náuseas! 16 

 A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos onze anos o Antonico 17 

pediu para sair da escola: levava a brigar com os condiscípulos
273

, que o intrigavam e 18 

malqueriam. Pediu para entrar para uma oficina
274

 de marceneiro. Mas na oficina de 19 

marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo – o filho da caolha, e a humilhá-lo, como 20 

no colégio. 21 

                                                                                                                                                                          
265

 (v.) Fazer chacotas ou zombaria; zombar; escarnecer. 
266

 (s.pl.) Alunos; estudantes. 
267

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
268

 (s.f.) Apelido que se põe a qualquer pessoa e pelo qual essa fica sendo conhecida; epíteto depreciativo 

de qualquer particularidade física ou moral. 
269

 Do inglês: o vocábulo lunch por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.m.) Lanche 
270

 (s.f.) A porção de coisas que a mão pode abranger (variação de mão cheia); à farta. 
271

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
272

 (s.m.) Verso ou versos repetidos no fim de cada estrofe; bordão; palavra que alguém repete a propósito 

de tudo. 
273

 (s.pl.) Companheiro de estudos; aquele que frequenta o mesmo curso ou classe; colega. 

274 No texto base há um possível erro tipográfico: “um oficina”. Foi atualizado no texto crítico para “uma 

oficina”. 
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 Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. 1 

Arranjou então um lugar de caixeiro de venda
275

; os seus ex-colegas agrupavam-se à 2 

porta, insultando-o, e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora, tanto mais 3 

que a rapaziada, ia lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta nos sacos 4 

abertos! Era uma contínua saraivada
276

 de cereais sobre o pobre Antonico! 5 

 Depois disso passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos 6 

cantos, dormindo às moscas
277

, sempre zangado e sempre bocejante! Evitava sair de dia 7 

e nunca, mas nunca, acompanhava a mãe; esta poupava-o : tinha medo que o rapaz, num 8 

dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia! Aos 9 

dezesseis anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe a caolha um lugar numa oficina 10 

de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que 11 

não deixasse os aprendizes humilhá-lo; que os fizesse terem caridade! 12 

 Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos 13 

companheiros ; quando o mestre dizia : sr. Antonico, ele percebia um sorriso mal oculto 14 

nos lábios dos oficiais
278

; mas a pouco e pouco essa suspeita ou esse sorriso, se foi 15 

desvanecendo
279

, até que principiou a sentir-se bem ali. 16 

 Decorreram alguns anos e chegou a vez do Antonico se apaixonar. 17 

Até aí, numa ou noutra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre 18 

uma resistência que o desanimava, e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, 19 

porém, a coisa era diversa: ele amava! amava como um louco a linda moreninha da 20 

esquina fronteira, uma rapariguinha
280

 adorável, de olhos negros como o veludo e boca 21 

fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se 22 

mais carinhosamente com a mãe; um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os 23 

seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo
281

 na face 24 

esquerda
282

, num transbordamento de esquecida ternura! 25 

                                                           
275

 (s.m.) Empregado que vende ao balcão ou que entrega na casa as mercadorias dos fregueses; caixa; 

balconista. 
276

 (s.f.) Queda abundante; descarga. 
277

 Expressão metafórica: dormindo somente com a companhia das moscas; dormindo com moscas a 

rondar-lhe. 
278

 (s.pl.) Aqueles que exercem o mesmo ofício. 
279

 (v.) Desaparecendo; dissipando. 
280

 (s.f.) Jovem do sexo feminino; adolescente; moça. 
281

 Marca o final da página 97. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 6, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
282

 A face onde se encontrava o olho ferido. 
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 Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo! tornava a encontrar o 1 

seu querido filho! pôs-se a cantar toda a tarde, e nessa noite, ao adormecer, dizia 2 

consigo : 3 

 _ Sou muito feliz... o meu filho é um anjo!  4 

 Entretanto, o Antonico escrevia, num papel fino, a sua declaração de amor à 5 

vizinha. No dia seguinte mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante 6 

muitos dias o Antonico perdia-se em amargas conjecturas. 7 

 Ao princípio pensava: 8 

 “É o pudor”. Depois começou a desconfiar de outra causa; por fim recebeu uma 9 

carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se 10 

separasse completamente da mãe! Vinham explicações confusas, mal alinhavadas: 11 

lembrava a mudança de bairro; ele ali era muito conhecido por filho da caolha
283

, e bem 12 

compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de – nora da 13 

caolha
284

, ou coisa semelhante! 14 

 O Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse 15 

pensamentos tão práticos! 16 

 Depois o seu rancor voltou-se para a mãe. 17 

 Ela era a causadora de toda a sua desgraça! Aquela mulher perturbara a sua 18 

infância, quebrava-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro 19 

sumia-se diante dela! 20 

  Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia, e resolveu procurar meio de 21 

separar-se dela; considerar-se-ia humilhado continuando sob o mesmo teto; havia de 22 

protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la, à noite, furtivamente... 23 

 Salvava assim a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria à 24 

sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor... 25 

Passou um dia terrível; à noite, voltando para a casa, levava o seu projeto, e a 26 

decisão de o expor à mãe. 27 

 A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo 28 

engordurado. O Antonico pensou: “A dizer a verdade eu havia de sujeitar minha mulher 29 

a viver em companhia de... uma tal criatura? Estas últimas palavras foram arrastadas 30 

pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto, e o Antonico, 31 

vendo-lhe o pus na face, disse: 32 

                                                           
283

 A expressão em itálico foi mantida conforme o texto base. 
284

 A expressão em itálico foi mantida conforme o texto base. 
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 _ Limpe a cara, mãe... 1 

 Ela sumiu a cabeça no avental; ele continuou: 2 

 _ Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito! 3 

 _ Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe: é melhor não lembrar isso! 4 

 _ É sempre a sua resposta; é melhor não lembrar isso! Por que
285

?! 5 

 _ Porque não vale a pena; nada se remedeia... 6 

 _ Bem! agora escute: trago-lhe uma novidade: o patrão exige que eu vá dormir 7 

na vizinhança da loja... já aluguei um quarto: a senhora fica aqui e eu virei todos os dias 8 

saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa... É por força maior; não 9 

temos remédio senão sujeitar-nos!... 10 

 Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e 11 

amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa 12 

cedo e o serão
286

 acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia, e 13 

espreitava agora a mãe com olho desconfiado e medroso. 14 

 A caolha levantou-se, e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu 15 

com doloroso desdém: 16 

 _ Embusteiro!
287

 o que você tem é vergonha de ser meu filho! Saia! que eu 17 

também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato! 18 

 O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até 19 

então paciente e cordata; ia com medo, maquinalmente
288

, obedecendo à ordem que tão 20 

feroz e imperativamente lhe dera a caolha. 21 

 Ela acompanhou-o, fechou com estrondo a porta, e, vendo-se só, encostou-se 22 

cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. 23 

 O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. 24 

 Na manhã seguinte o seu primeiro desejo foi voltar à casa; mas não teve 25 

coragem: via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, 26 

narinas dilatadas, o olho direito saliente, a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho 27 

esquerdo arrepanhado
289

, murcho – e sujo de pus; via a sua atitude altiva, o seu dedo 28 

ossudo, de falanges
290

 salientes
291

, apontando-lhe com energia a porta da rua; sentia-lhe 29 

                                                           
285

 De acordo com o texto base (1903): Por que?! . Ao atualizar o texto, foi aplicada a regra ortográfica. 

Conferir nota 8. 
286

 (s.m.) Trabalho noturno. 
287

 (Adj.) Falso; mentiroso; hipócrita. 
288

 (Adv.) Inconsciente; automático. 
289

 (Adj.) Engelhado; encarquilhado; contraído. 
290

 (s.f.) Anatomia: cada um dos ossos dos dedos. 
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ainda o som cavernoso da voz, e o grande fôlego que ela tomara para dizer as 1 

verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara ao rosto; via toda a cena da véspera e não 2 

se animava a arrostar
292

 com o perigo de outra semelhante. 3 

 Providencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, 4 

entretanto, raramente a procurava. 5 

 Foi pedir-lhe que interviesse, e contou-lhe sinceramente tudo que houvera. 6 

 A madrinha escutou-o comovida; depois disse: 7 

 _ Eu previa isso mesmo, quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade 8 

inteira; ela não quis, aí está ! 9 

 _ Que verdade, madrinha?! 10 

 _ Hei de dizer-te a perto dela; anda, vamos lá! 11 

 Encontraram a caolha a tirar umas nódoas do fraque do filho, - 
293

queria mandar-12 

lhe a roupa
294

 limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha 13 

passado toda noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas... 14 

Via o porvir
295

 negro e vazio e já se queixava de si! Quando a amiga e o filho entraram, 15 

ela ficou imóvel: a surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação! 16 

 A madrinha do Antonico começou logo: 17 

 _ O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui 18 

ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe 19 

dito! 20 

 _ Cala-te murmurou com voz apagada a caolha. 21 

 _ Não me calo tal! Essa pieguice é que te tem prejudicado! Olha, rapaz! quem 22 

cegou tua mãe... foste tu! 23 

 O afilhado tornou-se lívido
296

; e ela concluiu: 24 

 _ Ah, não tiveste culpa! eras muito pequeno quando, um dia, ao almoço, 25 

levantaste na mãozinha um garfo ; ela estava distraída, e antes que eu pudesse evitar a 26 

catástrofe, tu enterraste-lhe o pelo olho esquerdo! 27 

 Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu! 28 

                                                                                                                                                                          
291

(Adj.) Que sobressai; que ressalta. 
292

 (v.) Encarar sem medo; suportar; afrontar. 
293

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
294

 Marca o final da página 101. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 6, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
295

 (s.m.) Tempo que há de vir; futuro. 
296

 (Adj.) Extremamente pálido; cadavérico. 
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 O Antonico caiu pesadamente de bruços, com um desmaio; a mãe acercou-se 1 

rapidamente dele, murmurando trêmula: 2 

 _ Pobre filho! vês? era por isso que eu não lhe queria dizer nada! 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

IN EXTREMIS
297

 
298

 8 

 9 

 10 

 _ Estas pronta, Laura? perguntou o doutor Seabra entrando no quarto de toillete 11 

299
da esposa. 12 

 _ Estou... só me faltam as luvas... Como me achas? 13 

 _ Linda! 14 

 Ele não mentia: a mulher parecia-lhe ainda mais formosa e mais fresca, com o 15 

seu vestido azul claro, muito leve e o chapeuzinho de rendas finas bem pousado na 16 

cabeleira loira, de ondas largas. Ela sorriu, contente, pulverizando-se com white rose;
300

 17 

                                                           
297

 “In extremis”  não se encontra presente na edição de 1938 de Ânsia eterna. 

É interessante notar que apesar deste conto não ter sido dedicado a personalidades da época, ele carrega 

em seu conteúdo uma referência à temática do poema “In extremis”, de Olavo Bilac, a quem Júlia Lopes 

de Almeida dedicou o conto “Sob as estrelas”. 

Dos versos que compõem esse poema: “Nunca morrer assim! Nunca morrer num dia/ Assim! De um sol 

assim!/ Tu, desgrenhada e fria,/Fria! Postos nos meus os teus olhos molhados,/E apertando nos teus os 

meus dedos gelados.../ E um dia assim! De um sol assim! E assim a esfera/ Toda azul, no esplendor do 

fim da primavera!/ Asas, tontas de luz, cortando o firmamento!/ Ninhos cantando! Em flor a terra toda! O 

vento/ Despencando os rosais, sacudindo o arvoredo.../ E, aqui dentro, o silêncio... E este espanto! E este 

medo!/ Nós dois... e, entre nós dois, implacável e forte,/ A arredar-me de ti, cada vez mais a morte.../ Eu 

com o frio a crescer no coração, — tão cheio/ De ti, até no horror do verdadeiro anseio!/ Tu, vendo 

retorcer-se amarguradamente,/ A boca que beijava a tua boca ardente,/ A boca que foi tua!/  E eu 

morrendo! E eu morrendo,/ Vendo-te, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo/ Tão bela palpitar nos teus 

olhos, querida,/ A delícia da vida! A delícia da vida!” 
298

 Proveniente do Latim, a expressão In extremis está intimamente relacionada com os últimos momentos 

de uma pessoa antes da morte. Ao longo do tempo, seu significado ampliou-se, passando a designar 

também “situação extremamente difícil”, ou então, “em último caso”. 

Escolhida para definir o título do conto, a expressão In extremis é delineada através das atitudes das 

personagens a partir da situação inusitada apresentada na narrativa. 
299

 (Do Francês): o vocábulo toilette por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Móvel com espelho, com forma semelhante à de uma mesa ou de uma cômoda. 
300

 (Do Inglês): o vocábulo white rose por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) O nome do perfume é grafado com a inicial minúscula tal qual o texto base. 

White Rose é um dos mais antigos perfumes fabricado pela casa Floris, em Londres, sendo lançado em 

1800. Sua fragrância lembra um romântico e fresco bouquet de flores brancas.  
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ele franziu as sobrancelhas grisalhas, percebendo, através da carnação
301

 delicada da sua 1 

mulherzinha um íntimo estremecimento de vaidade satisfeita. 2 

 _ O carro está na porta? perguntou a moça com modo distraído, mirando-se toda 3 

num   grande   espelho   e   a   passar,   num   último toque vaporoso,  o pompom de  4 

veloutine 
302

 pelo pescoço branco e perfeito. 5 

 _ Está... e lá tens o ramo de rosas que pediste... 6 

 _ Como és bom!... 7 

_ Hoje as corridas
303

 devem ser muito animadas. O tempo está lindo!... Levas a 8 

pequenina?
304

 9 

 _ Não. Mamãe toma conta dela, já a mandei para lá... Sabes? Estou hoje com 10 

tanto leite!... tenho medo de manchar o vestido... que vergonha se...
305

 11 

 _ Escuta, interrompeu ele; antes de irmos para o Derby
306

, parece-me que 12 

deveríamos entrar um pouco em casa do Bruno Tavares... 13 

 O doutor Seabra sentara-se atrás da mulher e contemplava-a no espelho, com 14 

olhar perscrutador e vigilante. Viu-a estremecer; fez uma pausa; ela suspendeu o 15 

pompon,
307

 à espera da conclusão. Ele acabou por fim.  16 

 _ O Bruno está muito mal... creio mesmo que não escapará! 17 

 Laura voltou-se, muito pálida, com os olhos esgazeados
308

 e os beiços trêmulos. 18 

O marido baixou o olhar, entristecido. Havia muito tempo já que ele sabia quanto amor 19 

a esposa consagrava ao Bruno. O seu ciúme de marido não explodira nunca, mas 20 

concentrava-se, cada vez mais amargo, no fundo do coração. O outro era moço, ele já se 21 

avizinhava da velhice; o outro era um sonhador, um idealista, simpático à imaginação 22 

                                                                                                                                                                          
 
301

 (s.f.) Cor da carne humana; carnadura; representação do corpo humano com a cor natural; carne. 
302

 (Do Francês): o vocábulo veloutine por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Tecido de algodão que, no entanto, possui um tratamento de veludo, possuindo em um dos lados 

um tramas mais macias, em função de ser constantemente usado no rosto para aplicação de maquiagem. 

Também chamado de velutina. 
303

 Provavelmente refere-se às corridas de cavalo ocorridas no Jóquei Clube. 
304

 A maneira pelo qual se referem à filha do casal. 
305

 Neste trecho fica clara a questão do pudor e da vaidade feminina em não deixar transparecer em sua 

toilette o fato de estar amamentando. 
306

 Uma corrida de cavalo que faz parte da Tríplice Coroa de Turfe. 
307

 (Do Francês): o vocábulo pompom, por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Refere-se ao pompom de veloutine. 
308

 (Adj.) Esbranquiçado. 
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ardente de Laura; ele era um homem de ciência, materialista, descrente,
309

 já sem forças 1 

para encantar ninguém. Conhecia, estudava sem tréguas o espírito e o coração da 2 

mulher e confiava nela. 3 

 Laura era honesta, dedicada, e abafava com ânimo forte o seu amor pecaminoso, 4 

nas dobras de um manto de virtude e de sacrifício. Ele sabia que o Bruno não se 5 

declarara nunca, mas que, o que os lábios calavam respeitosamente, diziam o olhar, a 6 

sua pele quente, o som de sua voz moça e o arrojo da sua fantasia de apaixonado! 7 

 Quantas vezes o doutor Seabra, fingindo ler os seus livros de estudo 8 

auscultava
310

de longe aqueles dois corações, que se conservavam ali, um em frente do 9 

outro, mudos e ternos, enquanto as bocas falavam de poesia e de flores, de luar e de 10 

música, de aves e de estrelas, de tudo que brilha, que alegra, que entusiasma e que une 11 

as almas apaixonadas.  12 

 Eles liam juntos, contavam-se cenas da infância, alegremente, com interesse 13 

mútuo; e o doutor Seabra passava as páginas secas do seu livro tremulamente, com os 14 

olhos úmidos e o coração pesado. Tinha medo de intervir, calava os seus receios, 15 

esperando sempre uma solução ou um meio de levar a sua Laura para outras terras, sem 16 

mostrar o seu zelo, com vergonha de parecer ridículo ou de ofender a esposa. Ela era 17 

trêfega
311

, graciosa, mas firme. Mesmo naquele dia, ele compreendia bem que toda a 18 

sua graça, todo o seu perfume, toda a sua gentileza se dirigiam ao outro, que esperava 19 

encontrar nas corridas, na arquibancada... 20 

 Eram para o outro
312

 a doçura do seu ramo de rosas, o mimo das suas rendas 21 

finas, o colorido brando da sua toilette primaveril! Voavam para o outro todo o seu 22 

pensamento, toda a sua vontade, toda a sua alegria! 23 

 Laura continuava pálida, suspensa. 24 

 _ Quem me disse isto foi o médico; continuou o marido. Como és amiga da 25 

família lembrei-me que desejarias talvez ir lá... 26 

 _ Sim!... vamos, vamos! 27 

                                                           
309

 A maneira pela qual Júlia Lopes de Almeida define a personalidade de Dr. Seabra, de certa forma, 

assemelha-se à atitude assumida pelos adeptos à filosofia do Livre Pensamento. A referência a esse fato 

pode ser observada no conto “O voto”, no momento em que o pai da personagem Ginóca, confessa-se 

receoso de que o futuro genro seja influenciado por tal filosofia.  
310

 O vocábulo foi mantido em itálico conforme o texto base. 

(v.) Procurar conhecer; sondar; inquirir. 
311

 (Adj.) Irriquieta; buliçosa. 
312

 O vocábulo foi mantido em itálico conforme o texto base. Nesse caso, o uso desse recurso enfatiza a 

maneira pela qual Dr. Seabra define o homem que se configura como o verdadeiro afeto de sua esposa.  
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 Desceram. O dia estava esplêndido, passavam carros cheios de moças para as 1 

corridas. Sorria o sol, doirando o espaço, e o rumor de um domingo festivo alegrava as 2 

ruas. 3 

 Laura sentou-se muito calada, apertando nas mãos com desespero o seu ramo de 4 

flores. O marido sentia-lhe a dor através do silêncio e do olhar parado de quem vê 5 

fantasmas... 6 

 Tinha pena dela, dessa pobre amante virtuosa, sonhadora e casta. Falecia-lhe a 7 

coragem de perturbar-lhe a mágoa e o pensamento com uma palavra ou um simples 8 

gesto.  9 

 Aquela piedade singular enchia-o de pasmo, a ele mesmo! 10 

 Ela parecia-lhe agora um pouco sua filha, embora a adorasse como mulher! Era 11 

tão moça, tão inexperiente, mas tão meiga, tão dócil, que se julgava com o supremo 12 

direito de a conduzir com carinho, na solicitude amável de um pai.
313

 Compreendia a 13 

firmeza do caráter da moça, sabia que ela preferiria morrer a enganá-lo grosseiramente e 14 

que toda a sua paixão
314

 pelo Bruno era feita de imaginação e de sonho! 15 

 A culpa não era deles, mas sua, que já tinha cabelos brancos, as falas 16 

amortecidas, o espírito inquietado por atribulações diferentes. 17 

 A morte daquele pobre rapaz era um alívio para o seu coração. Desaparecido ele, 18 

teria morrido a causa do seu ciúme amargo e irremediável. Laura continuaria por longo 19 

tempo a amá-lo nas suas orações, através das estrelas; mas o tempo viria 20 

sossegadamente atenuar-lhe as saudades... e tudo acabaria em doce paz. Se o outro não 21 

sucumbisse... ele então arrastaria a esposa para bem longe, sem que ela desconfiasse 22 

porque, temendo entretanto a luta e descrente da vitória! 23 

Sentia que o pensamento dos dois unir-se-ia sempre através das distâncias, 24 

arrastados pelo mesmo ideal, pelo mesmo ardor e pela mesma esperança! Sim, só a 25 

morte, a morte bendita, poderia cortar com as suas asas frias aquele amor nascente... 26 

 Quando o carro parou, Laura desceu sem esperar auxílio e correu para a casa do 27 

Bruno. Dentro havia um silêncio triste, um ar de túmulo... 28 

 A mãe do moço apareceu-lhe chorando. O filho desenganado pelos médicos; e 29 

descreveu os horrores da febre que o levava assim, rapidamente. 30 

                                                           
313

 Esse trecho torna-se bem representativo do pensamento comum difundido na época da publicação de 

Ânsia eterna. Era comum, as mulheres serem associadas às crianças, sendo consideradas seres indefesos 

e, ao mesmo tempo, incapazes de assumirem suas atitudes e emitirem suas próprias opiniões.   
314

 No texto base há um possível erro tipográfico: “peixão”. Foi atualizado no texto crítico para “paixão”. 



203 
 

 _ De mais a mais ele nega-se a todo o alimento, dizia a pobre senhora; só 1 

consegue tomar leite... 2 

 Os médicos mandam-no tomar leite de peito, tenho chamado amas...
315

 umas não 3 

querem dar-lhe o seio, outras recusam-se a tirar o leite com a bomba! E o meu filho 4 

morre... meu filho morre! 5 

 Laura olhou para o esposo; conservaram-se mudos um em frente ao outro. A 6 

dona da casa levou-os por fim para o quarto do doente. 7 

 O moço, enterrado entre as dobras dos lençóis, parecia dormir se não movesse 8 

continuamente os lábios muito secos. Exalava-se de todo o seu corpo um calor 9 

intensíssimo de febre. A irmã mais velha vigiava-o solicitamente, sentada ao pé do leito. 10 

 _ Já veio a ama, mamãe? perguntou ela com voz chorosa. 11 

 _ Ainda não! 12 

 Bruno não abriu os olhos, mas uma ligeira contração arrepanhou-lhe
316

 as faces. 13 

O doutor Seabra estremeceu. Parecia-lhe a morte! Laura voltou-se de novo para o 14 

marido, com o rosto transtornado e o olhar interrogativo. 15 

 Ele vacilou um momento; depois fez-lhe um sinal afirmativo, muito vago, quase 16 

imperceptível! 17 

 A moça ajoelhou-se rapidamente e desabotoou com os dedos nervosos e 18 

tateantes o seu lindo vestido de seda azul claro. O marido curvou-se, trêmulo, com as 19 

narinas dilatadas e o coração opresso; arrependido do seu consentimento, ia talvez dizer  20 

- não! mas Laura tirara o seio túmido
317

, branco, onde as veias estendiam tênues fios 21 

azulados e encostava o bico róseo à boca ardente e seca do moribundo. 22 

 Ela, muito curvada, encobria a meio o busto do enfermo
318

, ele engolia o leite a 23 

largos tragos, sofregamente, descerrando a pouco e pouco os olhos. 24 

 A comoção de Laura era imensa! Salvar o seu amor, o seu amante sonhado, a 25 

sua esperança, com o leite da sua carne, o sangue da sua vida, era um gozo de 26 

inextinguível doçura! Não era a volúpia, a paixão sensual que vibrava no seu corpo 27 

frágil de mulher moça, mas uma piedade, uma ternura que lhe alagava a alma, de tal 28 

jeito que a fazia amar agora o moço, como uma mãe adora o filho pequenino... 29 

 Ele abriu completamente os olhos; reconheceu-a... houve um sorriso entre 30 

ambos, um clarão de verdade! Mas a febre exigia mais leite e ele continuou a chupar 31 

                                                           
315

 (s.pl.) Mulher que amamenta para o ajuste criança alheia. 
316

 (v.) Arrebatar; contrair. 
317

 (Adj.) Aumentado de volume; inchado; proeminente; dilatado. 
318

 A atitude de Laura pode ser compreendida como uma simples demonstração de recato. 
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com sofreguidão a carne da mulher que nem em sonhos profanara nunca, dizendo-lhe 1 

com o olhar tudo que tinha sempre calado – que a amava... que a amava!... até que a 2 

prostração veio de novo cerrar-lhe as pálpebras e que ele adormeceu profundamente, 3 

sem contrações, com um sorriso de paz nos lábios satisfeitos... Laura escondeu o seio, 4 

trêmula e feliz... 5 

 Só o doutor Seabra compreendeu
319

 que aquele sono do moço era o último, e foi 6 

com piedade e comoção que viu Laura levantar-se e dizer-lhe, toda dele, atirando-se aos 7 

seus braços com ar vitorioso e sincero: 8 

 _ Obrigada, meu querido... como tu és bom! 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

                                                           
319

 Marca o final da página 109. Na edição de 1903, ao final desta página, situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 7, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A BOA LUA
320

 8 

 9 

A MARIA CLARA DA CUNHA SANTOS
321

 10 

 11 

 12 

 O milho caía em granulações de ouro, por entre os dedos rugosos, curtos, cor de 13 

fumo
322

 seco, do velho Samé. 14 

 Os bisnetos riam-se às escancaras
323

, acompanhando o andar vacilante do 15 

bisavô, que mal arrastava os pés doentes sobre os laivos
324

 azinhavrados
325

 do chão 16 

úmido. Chovera, e o campo abria-se por ali fora, nu, só com uns velhos tocos de 17 

madeira podre, onde zumbiam abelhas e despontavam róseas orelhas de pão para lhes 18 

ouvir a música. 19 

 O tio Samé fizera cem anos pelo S. Miguel;
326

 dera de enfraquecer, pelos últimos 20 

tempos; estava a acabar todos os dias. 21 

                                                           
320

 “A boa lua” configura-se como o décimo terceiro conto, segundo a ordem de apresentação da edição 

de 1938, de Ânsia eterna. 
321

 Nascida em Pelotas (RGS), em 18 de novembro de 1866, Maria Clara da Cunha Santos, figurou no 

cenário literário do fim do século XIX, deixando uma ampla produção bibliográfica. Assim como Júlia 

Lopes de Almeida, contribuiu em diversos jornais da época, tais quais Gazeta de Notícias, O país, A 

Semana, Tribuna Liberal e O Jornal do Brasil. Também tornou-se colaboradora dos periódicos Rua do 

Ouvidor e O lyrio, porém, sua produção de maior destaque encontra-se dentro da revista A mensageira, 

onde publicou crônicas para a coluna Carta do Rio. Com o apoio de Presciliana Duarte, fundadora de A 

mensageira, publicou o livro Pyrilampos e rumorejos (Rio de Janeiro, Typ. E lithographia de C. G. da 

Silva, 1890), publicando mais tarde, Painéis (1902), onde se destaca a sua produção de contos e, em 

1908, América e Europa, uma coletânea de contos e textos de humor. Faleceu no Rio de Janeiro, em 23 

de outubro de 1911. 
322

 (s.m.) Fumaça; tabaco. 
323

 (Adv.) Abertamente.  
324

 (s.pl.) Noções superficiais; vestígios; mostras. 
325

 (Adj.) Cobrir de azinhavre (camada de hidrocarboneto de cobre, de cor verde, que se forma nos objetos 

de cobre expostos à umidade). 
326

 Outro título de São Miguel Arcanjo. No calendário ocidental o dia de São Miguel é celebrado dia 29 

de setembro. 
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 Nos seus olhinhos garços
327

 já havia a névoa da idiotia, a ausência da alma, que 1 

se lhe desprendia do corpo aos pedaços. 2 

 Caíam-lhe falripas
328

 brancas, ásperas e lisas, como pálida moldura às 3 

carquilhas
329

 do seu rostinho sumido, de maxilas
330

 salientes e pele azeitonada
331

. Todo 4 

ele era miúdo e enrugado. O pobre tinha perdido a fé e a memória das coisas, menos do 5 

tempo das sementeiras e das colheitas. Contava as luas,
332

 sabia de cor o calendário. 6 

Não atinava com os nomes dos netos nem da criançada. Confundia todos: já nem sabia 7 

o número dos filhos nem a graça
333

 da sua defunta mulher, que o fora por longíssimos 8 

anos, nem mesmo saberia responder pelo seu nome – Samuel, que lhe valera o doce 9 

apelido de Samé; contudo, aconselhava do seu canto quando se devia cortar a mandioca, 10 

bater o arroz, colher o feijão ou a batata, e o seu aviso era ouvido como de sábio, 11 

seguido como de Deus! 12 

 Inda assim
334

, se morria alguma criança em casa, a mãe, desesperada, 13 

reçumava
335

 rancor contra esse velho, teimoso em viver e que bem poderia ter-se ido 14 

embora, em lugar do filhinho inocente. E nesses dias a comida era-lhe atirada como a 15 

um cão intruso, sem direito ao carinho de ninguém. 16 

 Com cem anos e cinco meses, ainda o Samé quis ajudar numa sementeira de 17 

milho. A lua era boa
336

, grossas carradas
337

 haveriam de ranger por ali, atulhadas de 18 

espigas
338

 maduras, secas, aos montões. 19 

 Os netos enchiam a roça de barulho; uma gralhada!
339

 Ele media os passos, 20 

silencioso; de tempos a tempos entreabria os dedos e os grãos de milho caíam, um a um, 21 

como contas de um rosário
340

 de ouro partido por um santinho velho, das antigas lendas. 22 

                                                           
327

 (Adj.) Azulado; azul claro; desbotado. 
328

 (s.f..) Fios de cabelo; fios de barba. 
329

 (s.f.) Ruga; dobra; prega. 
330

 (s.f.) Anatomia: maxilar superior. 
331

 (Adj.) Tirante à cor da azeitona. 
332

 Contar as luas era um hábito frequente aplicado pelos agricultores no cultivo de variados produtos. 

Durante muito tempo, acreditava-se que as fases da lua influenciavam na germinação das sementes, e, 

nesse caso, levava-se em conta que a luminosidade impressa pro cada uma das fases, poderia acelerar o 

processo de crescimento do plantio. 
333

 Graça: expressão utilizada para designar “nome”. Ex.: “Qual sua graça?” = “Qual seu nome?”. 
334

 A expressão “Inda assim” foi mantida conforme o texto base. 
335

 (v.) Gotejar; verter; destilar; revelar; deixar transparecer. 
336

 Provavelmente refere-se à época da lua crescente ou lua cheia. 
337

 (s.f.) Grande porção. 
338

 (s.f.) Parte das gramíneas que contém o grão. 
339

 (s.f.) Vozearia confusa; canto de muitos pássaros ao mesmo tempo. 
340

 (s.m.) Conjunto de contas que perfazem o número de quinze dezenas de Ave-Marias e quinze Padre-

Nossos, que se rezam como prática religiosa. 
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 E foi andando assim, devagar, devagar, com as pernas em tesoura, os pés cada 1 

vez mais inchados, o olhar embebido no sol, que abria no fundo horizonte
341

 um enorme 2 

meio círculo vermelho. 3 

 Os netos cantavam alto, os bisnetos riam ao longe, ruidosamente; e aquela bulha 4 

era para ele como a do vento que passasse, arrastando folhas mortas, varrendo 5 

caminhos, abrindo ramadas
342

, carregando sementes e fecundando a terra. Sorria o 6 

velhinho para o sol poente como a um afago, quando os pés já dormentes lhe negaram 7 

outras passadas e ele caiu para frente, sobre o peito chato. 8 

 Não lhe doeu a queda; a terra estava fofa, a carne amortecida ; teve uma tontura, 9 

sumiu-se lhe  tudo da lembrança ; mas a pouco e pouco voltou-lhe a ação e procurou 10 

levantar-se tateando um velho tronco negro, cavernoso, que ali estava em frente, roído 11 

de bichos, mal ligado à terra. 12 

 Tio Samé não conseguiu mover-se, mas reparou que irrompia daquela ruína um 13 

galhito
343

 verde e tenro, macio ao tato, doce à vista, e quedou-se a olhá-lo, espantado, 14 

com a boca aberta, a baba em fio, as falripas brancas caídas sobre as largas orelhas. 15 

Julgara aquela árvore morta havia muito, e num relance fugitivo invejou as 16 

coisas que duram longo tempo, ou que não morrem nunca, como aquele sol vermelho 17 

sempre quente e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas ainda encontrava seiva 18 

para novas gerações! E o tio Samé beijou a terra, o seu único amor verdadeiro, beijou-a 19 

uma, duas, muitas vezes, com os braços abertos, as unhas fincadas no chão. 20 

 _ Bisavô morreu! gritaram de longe; e vieram buscá-lo ao colo, como a uma 21 

criança. 22 

 Levaram-no para dentro, afirmando que ele estava no fim. Uma neta fez-lhe a 23 

cama de limpo, outra vazou-lhe o caldo
344

 pela boca, alagando-lhe o peito, com 24 

impaciência. A nora acendeu o oratório e baixou da parede o crucifixo de ébano
345

. 25 

 Samé passeava os seus olhinhos de cem anos por tudo, como a perguntar – para 26 

que? 27 

 Estavam feitos os preparativos para a morte.  28 

                                                           
341

 A expressão “no fundo horizonte” foi mantida conforme o texto base. 
342

 (s.f.) Rama; ramagem. 
343

 (s.m.) Ramo. 
344

 (s.m.) Alimento líquido que se prepara fazendo cozer em certas substâncias alimentícias, em geral, 

hortaliças e legumes. 
345

 (s.m.) Madeira escura, muito pesada e resistente. 
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 Quando ela entrasse encontraria chamas de velas, toalhas de crivo
346

, ramos de 1 

flores, imagens de santos e uma alma abençoada pelo padre, que um dos bisnetos fora 2 

chamar à pressa. 3 

 O padre veio e perguntando ao Samuel pelos seus pecados, ouviu em resposta 4 

que as sementes germinariam depressa, porque a terra estava úmida e o sol ardente... 5 

 Riram-se uns, sorriram outros. O padre afastou-os e tornando à cabeceira do 6 

velhinho, disse-lhe: 7 

 _ Todo o homem vive sujeito à tentação do inimigo; confessa sem pejo
347

 os teus 8 

pecados! 9 

 Samuel respondeu, sorrindo, que a lua ia ser propícia: os pescadores fariam boas 10 

pescas, os agricultores ótimas colheitas. A estação seria favorável aos pobres. 11 

 Caiu a absolvição sobre a cabeça branca do velho. 12 

 Filhos e netos rezavam uma ladainha
348

 arrastada e tristonha. Samé ouvia aquele 13 

ruído sem determinar-lhe o sentido, como se fora o de vento passando à noite fora das 14 

portas de sua casinha rústica
349

. Depois da ladainha a ceia
350

, depois da ceia o sono, - 15 

351
todos adormeceram; só o tio Samé ficou abrindo para a lamparina

352
 os seus olhinhos 16 

de cem anos e foi assim que ele viu uma sombra esguia, longa, desenrolar-se das 17 

traves
353

 do teto e descer devagar, devagar, pela parede fronteira, sem barulho, com a 18 

cautela de um assassino. 19 

Tio Samé tremeu. Uma das netas dormia ali mesmo, no chão, com o seio nu, os 20 

braços nus, o queixo erguido, a garganta bem iluminada. A cobra desceu e sumiu-se 21 

entre os lençóis, sem nem mesmo fazer rumor na esteira... Samé abanava os braços, 22 

mudo, inerte e espavorido, até que a rapariga, sacudida por uma convulsão tremenda, 23 

gritou alto, e o réptil fugiu, cascalhando
354

, pela parede acima... 24 

 Na manhã seguinte morria a neta do velho Samé; mas ele ficou ainda, movendo 25 

os dedos trêmulos sobre o lençol branco, no gesto de semear a terra e aproveitar a boa 26 

lua. 27 

                                                           
346

 (Adj.) Toalha feita com tecido que contem pequenos furos em sua trama, tal qual uma peneira. 
347

 (s.m.) Pudor; vergonha; acanhamento. 
348

 (s.f.) Oração em que se invoca as virgens e os santos. 
349

 (Adj.) Referente ao campo; rural; camponês. 
350

 (s.f.) Última refeição da noite. 
351

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
352

 (s.f.) Pequena lâmpada; pequeno disco que tem ao centro um pavio que se põe a arder no azeite a fim 

de que se produza luz atenuada. 
353

 (s.f.) Peça de madeira atravessada. 
354

 (v.) Fazer ruído como o do cascalho remexido. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

ESPERANDO
355

 8 

 9 

 10 

 _ Fecha aquela janela que deita para a rua... assim ; abaixa o store
356

... agora 11 

abre as duas do jardim. 12 

 _ Está bem? 13 

 _ Está bem. Vai arranjar-te ; põe o avental branco bordado, que eu te fiz, e vê lá 14 

se levantas esse cabelo da testa; gosto das testas nuas! 15 

 A criada saiu. A dona da casa, moça, gentil, alegre, começou a dar uns retoques 16 

na mesa, cantarolando na sua meia voz de soprano
357

, um romance
358

 novo. Agora 17 

punha ao lado da mesa o canário
359

 favorito sobre uma corbeille 
360

de flores naturais, 18 

daí a pouco temperava a salada, escolhendo com as pontas dos dedos, muito 19 

delicadamente, as folhinhas mais tenras; revistava as garrafas de cristal, os talheres, os 20 

pratos, escondia dentro do guardanapo do marido uma hastezinha mimosa de avenca
361

, 21 

                                                           
355

 “Esperando” não se encontra presente na edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 

O conteúdo desse conto transmite típicas ideias sobre a problemática envolvendo os padrões sociais 

impostos para cada gênero. Ao mesmo tempo em que, de certa forma, há uma crítica ao ócio da 

personagem, também se pode perceber a demarcação própria dos espaços sociais: ao homem, conferia-se 

à responsabilidade com o trabalho e o sustento da família, conquistada através de sua inserção no espaço 

externo. Por outro lado, confinada ao lar e responsável pela sua ordem, a mulher ficava restrita ao 

ambiente doméstico. 
356

 Do Inglês: o vocábulo store por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.m.) Espécie de toldo, usado para manter o ambiente fresco e protegido da luz. 
357

 (s.f.) Música: a voz mais aguda de mulher; cantora que tem a voz de soprano. 
358

 (s.m.) Música: canção de versos simples e curtos, de assunto comovedor e próprio para ser cantado. 
359

 (Subst. Masc.) Pássaro de canto melodioso, oriundo das ilhas canárias; pessoa que canta bem. 
360

 Do Francês: o vocábulo corbeille por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.f.) Cesto. 
361

 (s.f.) Botânica: planta da família das Polipodiáceas, muito encontrada em Portugal e, costumeiramente, 

cultivada em estufas.Também conhecida por capilária. 
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onde espetara um cartão com esta palavra: _ “Adoro-te!” Modificava, sob o musgo 1 

fresco da fruteira, a posição das uvas e dos pêssegos vermelhos
362

, mudava para outro 2 

lado o
363

 galheteiro;
364

 alisava as coberturas das cadeiras, descia ainda mais o store de 3 

cretone
365

 branco, e , debruçando-se das janelas do jardim, puxava para dentro os galhos 4 

floridos das trepadeiras
366

. Depois, relanceou por toda a sala os seus olhos vivos de 5 

burguesinha
367

 feliz. Notou que um quadro estava ligeiramente inclinado para a 6 

esquerda e deu pela ausência da geleira
368

 sobre a étagère.
369

 7 

 Correu a reparar as duas faltas e saiu. Foi à cozinha. 8 

 _ Então, André, a sopa está boa?... e o peixe... deixa-me ver o peixe... 9 

 E, avançando o narizinho arrebitado, ela cheirava as panelas, fazendo os seus 10 

comentários. 11 

 _ Olha, ó André, o roast-beef 
370

não me parece bom... 12 

 O cozinheiro franziu a testa, indignado; ela continuava. 13 

 _ Ora! as ervilhas estão com bispo
371

 ; logo as ervilhas, de que Luiz gosta tanto! 14 

 _ Perdão, minha senhora, as ervilhas não estão queimadas! 15 

 _ Não estão queimadas! e que cheiro é este? 16 

 _ É mesmo o cheiro das ervilhas. 17 

 _ Onde viu você ervilhas com cheiro a fumo?  18 

 _ Prove-as, minha ama. 19 

 Para convencer-se ela provou as ervilhas; achando-as deliciosas, murmurou 20 

disfarçadamente: está bom, está bom... e os bolinhos, fez
372

 21 

                                                           
362

 (s.m.) Fruto proveniente do pessegueiro. 
363

 Marca o final da página 117. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 7, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
364

 (s.m.) Utensílio de mesa que sustenta as galhetas, com os vasos do sal e da pimenta. 
365

 (s.m.) Fazenda branca, primitivamente de cânhamo e linho e, hoje, de algodão. 
366

 (Adj. f.) Planta da família das Convolvuláceas e, que possui tal nome, por atingir altura considerável. 
367

 Burguesia: classe social constituída a princípio pelos mercadores dos burgos medievais e alargada, 

depois na sua composição, quando, então, entram em sua composição, comerciantes, industriais, 

possuidores de riqueza e dos meios de produção e os que exercem profissões liberais. 

Nota-se nesse comentário uma possível crítica ao comportamento à acomodação e à futilidade de certas 

mulheres burguesas da época. 
368

 (s.m.) Aparelho para fabricar gelo. 
369

 Do Francês: o vocábulo étàgere por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.f.) Espécie de estante aberta, com prateleiras, onde se guardam objetos de decoração ou louça. 
370

 Do Inglês: o vocábulo roast-beef por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Rosbife. 
371

 (s.m.) Popular/coloquial: esturro (torrefação) na comida. 
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 _ Esqueci-me : também há tanta coisa!... 1 

 Foram novos ralhos;
373

 mas, afinal, certa de que o jantar agradaria ao marido, ao 2 

seu amado Luiz, com quem se casara havia apenas um ano, ela voltou para dentro. 3 

 Foi pedir conselhos ao seu psyché.
374

 Estava pálida. “Isto há de ser, pensou, por 4 

causa das fitas verdes.” 5 

 Trocou-as por fitas azuis... estudou-se : continuava feia... “Bem! agora, fitas cor 6 

de rosa... hão de me ir melhor...” Mas as fitas cor de rosa desagradaram-lhe tanto como 7 

as azuis e as verdes. Lembrou-se do colar de coral
375

. Os colares de coral passaram de 8 

moda... mas que importa! são bonitos! Atou sobre o pescoço alvo e roliço um fio de 9 

coral, abriu um pouco mais o vestido, e afogou entre as rendas do peito a flor cor de 10 

sangue de uma orquídea nova. 11 

 “São quase seis horas! Luiz não tarda! vou esperá-lo ao piano !” Tocou várias 12 

peças
376

, ora um idílio
377

, ora uma sonatina;
378

 mas, impaciente, descaiu a dedilhar 13 

polcas
379

 e valsas
380

. 14 

De vez em quando levantava-se, ia à janela. Viu passar um vizinho, o Ramos, 15 

carregado de embrulhos e calculou: 16 

 “A mulher do Ramos é mais feliz do que eu... ele tem mais pressa de a ver do 17 

que Luiz de me ver a mim!...” 18 

 Após o Ramos, passou um velho gordo, que vinha habitualmente depois do 19 

marido, logo no bond
381

 imediato ; viam-no quase sempre passar através das grades
382

 20 

do jardim, onde ela descia para receber Luiz. 21 

                                                                                                                                                                          
372

 A ausência de pontuação foi mantida conforme o texto base. 
373

 (s.m.) Ato de ralhar; discussão acalorada; repreensão; censura. 
374

 Do grego: o vocábulo psyché por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

Devido a palavra psyché possuir significado de alma e ego, dentro de um conceito que abrangia a questão 

do “self” (si mesmo), possivelmente nesse conto o vocábulo psyché pode ser entendido como espelho. 
375

 (s.m.) Substância calcária, em regra vermelha, que entra na constituição do polipeiro de uns 

celenterados marinhos e que é usado em joalheria.  

Cor vermelha. 
376

 (s.f.) Composição dramática ou musical. 
377

 (s.m.) Música: pequena composição de caráter campestre ou pastoril. 
378

 (s.f.) Música: Pequena sonata, de música considerada leve e de execução fácil. 
379

 (s.f.) Música: espécie de dança ou música cujo compasso é marcado a 2 por 4 em andamento rápido. 
380

 (s.f.) Música: espécie de dança ou música cujo compasso é marcado a 3 por 4. 
381

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 
382

 No texto base há um possível erro tipográfico “atravez as grades”. Foi atualizado no texto crítico para 

“através das”. 
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 O relógio marcava já seis e um quarto! Ela não voltou para o piano ; instalou-se 1 

na janela. Começou a sentir fome; a impaciência cresceu. 2 

 Parecia que iria devorar todo a roast-beef 
383

! “Decididamente, Luiz, supunha 3 

ela, teve algum negócio grave a prendê-lo até mais tarde... aposto em como vem naquele 4 

bond...” Mas o bond passou. “Vamos a ver! se o primeiro carro que passar for tilbury,
384

 5 

é porque ele vem antes das seis e meia ; se for coupé
385

 é porque só vem às sete.” O 6 

primeiro carro a passar foi uma caleça
386

. Às sete horas Luiz não tinha chegado. A 7 

copeira veio perguntar-lhe se podia tirar o jantar; a infeliz rapariga, em pouca harmonia 8 

com o cozinheiro, estorcia-se de fome. A ama repreendeu-a: quando for ocasião eu 9 

saberei mandar servi-lo! disse. Ela já não tinha vontade de comer: passada a hora 10 

habitual, o estômago não sentia necessidade de alimento. Entretanto, continuava à 11 

janela. Eram já sete e meia! A casa do Ramos iluminava-se; apareciam vultos na sala de 12 

visitas; uma das filhas ia para o piano e ela adivinhava o Ramos, palitando os dentes, 13 

recostado no sofá, ao lado da esposa que estava de casaco branco e saias engomadas. 14 

“São velhos, e são mais felizes do que eu”, suspirava. Deram oito horas. Voltava muita 15 

gente para a cidade, de onde os bondes vinham agora quase vazios. Por que será que 16 

Luiz não veio? conjecturava a triste esposa. Saiu da janela, e, caindo em uma poltrona, 17 

começou a chorar. 18 

 Erguia-se no seu espírito uma suspeita : a infidelidade de Luiz! “Ele ama outra, 19 

ama outra com certeza! a estas horas ri-se ao seu lado... logo virá com uma desculpa 20 

qualquer!” Lembrou-se de fugir para a casa da mãe; sim, lá ao menos teria companhia, 21 

carinhos, alegria! e Luiz, quando chegasse, compreenderia não ter por esposa uma 22 

mulher passiva, de quem pudesse zombar! Levantou-se, foi ao seu quarto, e, tendo 23 

vestido uma capa, ia colocar o chapéu, quando foi ferida por uma ideia horrorosa: Um 24 

desastre! “Meu Deus! exclamou a pobrezinha: Luiz foi pisado
387

 por algum trem!... 25 

Aterrorizada, hirta
388

, no meio do quarto, ela assistia a toda a cena. O marido 26 

atravessava a rua, correto, distinto, elegante... súbito, esbarra-se lhe nele um indivíduo, 27 

cai-lhe a luneta;
389

 Luiz curva-se para erguê-la; nisto houve gritos, é atropelado, cai, e 28 

                                                           
383

 Conferir nota 370. 
384

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 

(s.m.) Carro de dois assentos, sem boleia, com capota, de duas rodas e puxado por um só animal. 
385

 Conferir nota 135. 
386

 (s.f.) Carruagem; carro; coche. 
387

 (v.) Atropelado. 
388

 (Adj.) Ereto; teso; imóvel. 
389

 (s.m.) Conjunto de lentes para auxiliar a vista. 
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uma enorme carroça, carregada de pedras, roda-lhe pesadamente por sobre o ventre! 1 

Apitos, agrupamento de povo, muito sangue na calçada, e o adorado Luiz é tirado em 2 

braços, esfacelado, inerte, morto! 3 

 Correu de novo à janela, debruçou-se; ninguém! A rua estava silenciosa. Teve 4 

vontade de gritar: Luiz, Luiz! e as lágrimas rolavam–lhe grossas pelas faces pálidas. Era 5 

a primeira vez que tal lhe acontecia; evidentemente sucedera ao esposo um desastre 6 

qualquer! Lembrou-se de ter visto no escritório, uma vez que lá fora supreendê-lo no 7 

trabalho, um revólver sobre a secretária. Aquilo fizera-lhe impressão, a ponto de rogar 8 

ao marido que se desfizesse dessa arma tão perigosa... Quem lhe diria que não fosse 9 

esse maldito revólver que, por qualquer acaso, matasse o esposo!? Ele era distraído e 10 

míope
390

: puxando uns papéis, tateando a mesa, à procura de algum objeto, poderia 11 

bater no gatilho e a bala ter partido! 12 

 A cada carro que se aproximava ela estremecia: “É ele, vem-no trazer 13 

desfigurado... moribundo... Ó meu Luiz! meu Luiz!!”
391

 14 

 Nisto uns passos conhecidos esmagam a areia do jardim, ela levanta-se e 15 

escuta... sobem a escada, tocam de uma maneira especial a campainha; e ela, 16 

reconhecendo o sinal, dá um grito de alegria e corre para a porta, indo abraçar o esposo, 17 

comovida e trêmula! 18 

 _ Que é isso, Mimi? perguntou ele, atônito ; como estás transtornada!  19 

 _ Oh! Luiz! por que tardaste tanto!? Que susto que eu tive! meu Deus! Deixa-me 20 

ver-te bem! Que te sucedeu?! 21 

 _ Mas, filha! não me sucedeu nada de extraordinário! Tolinha! É preciso 22 

acostumares-te! 23 

 _ Acostumar-me... 24 

 _ Terás muitas vezes de jantar sozinha... 25 

 _ Ah! 26 

 Enquanto ele expunha o motivo de sua ausência, ela via, magoada, extinguir-se o 27 

inolvidável período da sua lua-de-mel! 28 

 Como badaladas fúnebres, soavam e ressoavam aos seus ouvidos as frases do 29 

marido: 30 

 _ É preciso acostumares-te... Terás muitas vezes de jantar sozinha!
392

 31 

                                                           
390

 (s.m.) Medicina: pessoa que tem miopia, ou seja, imperfeição na retina. 
391

 No texto base há um possível erro tipográfico, onde não são visualizadas as aspas finais: “É ele, vem-

no trazer desfigurado... moribundo... Ó meu Luiz ! meu Luiz !!.  
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

INCÓGNITA
393

 8 

 9 

 10 

 _ Ah ! o senhor conheceu-a? 11 

 _ De vista. 12 

 _ Deve ter sido feia! 13 

 _ Não ; era formosa. 14 

 _ Que nome tinha, sabe? 15 

 _ Ignoro... Faz-me o favor do seu fogo?
394

 16 

 _ Pois não... 17 

 Houve uma pausa; e, enquanto um dos interlocutores, o que perguntava, 18 

examinava com o interesse o interior do Necrotério
395

, o outro ia acendendo muito 19 

pachorrentamente o seu cigarro. 20 

 Em frente deles, sobre o mármore branco
396

 de uma das quatro mesas, estava o 21 

cadáver de uma mulher. 22 

A claridade frouxa de um dia de inverno entrava pela larga porta e pelas janelas, 23 

indo cair sobre o corpo seminu da infeliz, a envolvê-la, como uma grande mortalha 24 

transparente. 25 

 Tudo triste, tudo cor de neve, tudo frio! 26 

                                                                                                                                                                          
392

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base.  

O uso de itálico com o fim de enfatizar este trecho constitui a epifania da personagem. 
393

 “Incógnita” configura-se como o décimo quinto conto, segundo a ordem de apresentação da edição de 

1938 de Ânsia eterna. 

Sofreu profundas modificações na edição de 1938, fato que pode ser conferido no capítulo reservado ao 

aparato das variantes. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 
394

 Maneira informal de pedir a outrem para que acenda seu cigarro. 
395

 A grafia do vocábulo, com inicial maiúscula, foi mantida conforme o texto base.  

Provavelmente, o uso da inicial maiúscula para designar tal palavra, seja por essa referir-se a 

estabelecimento público. 
396

 Estilo de mesa do necrotério, onde se colocavam os cadáveres. 
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 O vento entrava, cortante como uma lâmina bem afiada. 1 

 No seu nicho
397

, sobre fundo azul, a Virgem da Piedade
398

, sustendo nos joelhos 2 

o corpo inerte do Cristo morto, evocava, como um exemplo de profunda agonia, a sua 3 

grande dor. 4 

 _ Infeliz, dizia um dos espectadores, encostado ao umbral, olhando para aquele 5 

pavoroso espetáculo, numa fixidez de animal magnetizado. 6 

 O cadáver estava inchado pela absorção da água e já manchado da gangrena
399

. 7 

Os cabelos enovelados empastavam-se sobre as clavículas, numas madeixas pretas, 8 

curtas, ásperas, sujas de areia e de partículas de algas. Os olhos, entreabertos, pareciam, 9 

na sua névoa sinistra e glacial, feitos da água que os havia apagado e que se tivesse 10 

coagulado em dois grandes glóbulos gelatinosos e opacos. Expressão medonha, feita 11 

pelo terror da onda e pelo terror da morte! 12 

 O diálogo continuava : 13 

 _ O senhor diz que ela não era feia! No entanto parece horrorosa! 14 

 Como a morte transfigura... como a morte é má ! 15 

 O outro sorriu-se, respondendo: 16 

 _ Se estivesse, como eu, habituado a olhar para isto, já se não impressionaria 17 

assim. Vá-se embora... está pálido e não convém abusar de uma impressão nervosa. 18 

 Separaram-se. E o sujeito que conhecera a desgraçada morta, noutros tempos, 19 

em que ela era  alegre, jovial, risonha, ia andando despreocupadamente, a bambolear a 20 

grossa bengala de castão
400

 de prata, e a pensar no almoço do hotel, nas ostras frescas e 21 

no vinho leve. O outro, ao contrário, tremia; sentia as palmas das mãos úmidas e 22 

gélidas, como se as tivesse passado sobre a carne mole da defunta; olhava com raiva 23 

para o mar azul franjado de espuma alvinitente
401

 e semeado aqui e além por umas velas 24 

brancas como asas de cisne; sentia um cheiro de cadáver e de ácido fênico
402

 em tudo, 25 

na rua, no próprio fato, no chapéu, no lenço, nas mãos... 26 

                                                           
397

 (s.m.) Cavidade feita na parede para se colocar estátuas ou imagens. 
398

 Também chamada de Nossa Senhora das Dores, a imagem da Virgem da Piedade encontra-se 

relacionada com o momento da morte, visto que ela é comumente retratada como tendo seu filho, Jesus, 

morto em seus braços. 
399

 (s.f.) Medicina: extinção de toda a ação vital em determinada parte do corpo, seguida pela destruição 

dos tecidos. 
400

 (s.m.) Remate ornamental da bengala e de outros utensílios. 
401

 (Adj.) De brancura imaculada. 
402

 (Adj.) Relativo ao fenol; nome do ácido proveniente do fenol. 
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 Todo esse dia foi para ele de sofrimento; numa obsessão doentia, cismava 1 

continuamente nessa morta desconhecida, por quem talvez tivesse passado e a quem 2 

talvez tivesse podido socorrer ou aconselhar. 3 

A sua responsabilidade de ente humano, ofendia-se àquela revelação de 4 

padecimento sem consolo. A felicidade depende às vezes de tão pouco! 5 

 Querendo reagir, procurou em vão entreter o espírito, arejá-lo com outras ideias. 6 

Afinal, não fora por causa dele que aquela mulher se matara ! Depois, não lia ele todas 7 

as manhãs, já sem abalo à força do costume, tantas notícias de crimes, tão dolorosas 8 

revelações nos jornais? Por que haveria agora este fato de o impressionar mais que 9 

tantos outros? Então, só porque os seus olhos tinham visto aquele corpo imundo, já a 10 

sua impassibilidade dava lugar a uma tamanha vibração de nervos? 11 

 Devia pensar em outra coisa ; queria-o, mas era vão o esforço, à resistência 12 

acudia a curiosidade: 13 

 _ Coitada, por que
403

 se teria matado? 14 

 Desgraças de amor, naturalmente. Uma paixão; sim, devia ter sido isso mesmo... 15 

Quando voltasse para casa passaria outra vez pelo Necrotério... esperava já lá não 16 

encontrar o cadáver, sabê-lo reconhecido pela família, tirado dali, daquela exposição 17 

ignominiosa. 18 

 Àquela hora alguém choraria a seu lado, já haveria flores sobre o seu corpo 19 

imundo, e o perdão da família sobre o seu crime nefasto! 20 

 Ainda dois dias antes ela devia ter sido bonita, fresca, louçã
404

... 21 

Naturalmente aquele por quem ela se matou, foi procurá-la, e, humilhado, arrependido, 22 

irá acompanhá-la ao cemitério, fazendo-lhe um enterro bonito e espargindo violetas 23 

sobre o seu túmulo, com saudosa ternura. 24 

 Talvez a matasse uma traição... o amante casaria... o marido amaria outra... a 25 

vergonha... o ciúme... Fosse o que fosse, ela estava morta, desfigurada, repugnante, e 26 

não lhe podia sair do pensamento, numa obstinação cruel. 27 

 E as mãos, e o fato e o lenço cheiravam a defunto e a ácido fênico! 28 

 Saiu de novo; girou pelas ruas; aqui um amigo alegre detinha-o, contando-lhe 29 

uma anedota pitoresca; os outros riam, ele sorria apenas, condescendentemente, 30 

pensando nuns olhos vítreos, parados, e num corpo hirto e manchado de escuro. Entrou 31 

                                                           
403

 Conferir nota 8. 
404

 (Adj.) Elegante; graciosa; viçosa. 
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num botequim: muita confusão; gente e música estrepitosa
405

. Mas todas aquelas 1 

pessoas, quase todas homens, pareceram-lhe tétricas, sombrias, pensativas. Nem uma 2 

gargalhada! nem um dito de espírito faiscando no ar; bulha de passos, tilintar de vidros 3 

e metais, unicamente rostos amarelados, olhos fixos no café das xícaras, e ao fundo uns  4 

músicos, vibrando os seus instrumentos com desespero, num interesse de ganho 5 

mercenário. 6 

 Achou estúpido aquilo e saiu. 7 

 Mas na rua, como em casa, sentia o mesmo cheiro e o mesmo desgosto. Sempre 8 

aquela mesa de mármore branca, inclinada, a Virgem no seu nicho de madeira e o 9 

cadáver da afogada, com os olhos abertos e as algas mirradas presas no cabelo. 10 

 Entretanto o outro, que a conhecera, já nem pensava nela... 11 

 E no espírito do impressionado rapaz voltava de vez em quando a impertinente 12 

pergunta: 13 

 _ Por que
406

 se mataria... por que ?
407

 14 

 Voltando para casa, parou de novo
408

 no Necrotério. 15 

 A morta já lá não estava. Sobre a mesa que ela tinha ocupado, agora vazia, o sol 16 

punha, através dos vidros vermelhos e amarelos das janelas, umas rosas de luz cor de 17 

ouro e cor de sangue. Trouxe-lhe aquilo algum sossego, mas não se coibiu de perguntar 18 

com interesse ao guarda se a infeliz fora, enfim, reclamada pela família. 19 

 _ Não, senhor, respondeu-lhe o guarda com amabilidade, ajeitando no pescoço 20 

um lenço de lã azul. 21 

 _ Então ninguém a reconheceu?! 22 

 _ Ninguém. 23 

 _ Ninguém a procurou? 24 

 _ Ninguém. 25 

 _ Coitada! 26 

 O guarda espantou-se de ver brilharem de comoção os olhos daquele importuno 27 

perguntador, que no entanto ia dizendo: 28 

 _ Não teve a desventurada pai, irmão ou amigo que lhe viesse dizer um último 29 

adeus! Que coisa triste... 30 

                                                           
405

 (Adj.) Barulhenta; estrondosa. 
406

 Conferir nota 8 . No texto base: “Porque” 
407

 Conferir nota 8 . No texto base: “Porque” 
408

 No texto base há um possível erro tipográfico: “parou do novo”. Foi atualizado no texto crítico para 

“parou de novo”. 
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 _ Ninguém, repetiu o guarda; foi daqui para o cemitério. 1 

 _ Antes a tivessem deixado no mar... 2 

 _ Sim, mais valia... 3 

 O rapaz não respondeu ; olhou outra vez para a mesa, onde tremulavam as rosas 4 

de sol, e seguiu. 5 

 Talvez se tivesse matado por ser sozinha. A mulher é uma eterna criança, precisa 6 

sempre eu a conduzam pela mão... Sem lar, sem amor, sem amparo e sem conselhos,  7 

como poderia resistir e viver neste mundo?
409

 Faltou-lhe talvez o esposo... um amigo 8 

dedicado... talvez a mãe... um braço salvador, enfim, que a sustivesse em um outro 9 

nível. 10 

 Pobre rapariga! fascinou-a naturalmente a cor misteriosa do oceano, ora verde, 11 

ora azul... Supôs poder dormir entre os corais e as conchas nacaradas,
410

 enquanto as 12 

ondas rolassem sobre o seu corpo, marulhosamente!
411

 13 

 Seria louca? É possível. Um pouco de espuma aparecendo e sumindo-se, 14 

assemelhar-se ia a um aceno que a chamasse... 15 

 Incógnita! passando pela terra sem deixar ninho nem vestígio, afundou-se no 16 

mar repentinamente, com todas as suas desilusões, ou, quem sabe? com todas as suas 17 

esperanças! 18 

 Talvez que ele, ele mesmo, já a tivesse visto e beijado! 19 

 Esta ideia fê-lo estremecer. Viu fixarem-se nos seus os olhos terríveis e 20 

impenetráveis da morta, nublados de cinzento, a cor sombria e muda. 21 

 Interrogou as suas reminiscências. E a voz do guarda pareceu dizer-lhe de novo, 22 

ao ouvido : 23 

 _ Ninguém... 24 

 No caminho percorrido da sua vida, não a vira nunca. Antes assim! E ele 25 

respirou. 26 

                                                           
409

 Aqui é refletido um pensamento típico, ainda vigente na época em que Ânsia eterna foi publicado. 

Assim como já observado no conto” In extremis”, a mulher era considerada tal qual uma criança, incapaz 

de tomar suas próprias decisões. Nota-se, em Incógnita, que o rapaz, ao questionar a morte da moça que 

se encontrava no necrotério, associa à perda de um amor ou, até mesmo, por um descuido próprio. Em 

tempo algum ele cogita a possibilidade da mulher ter tomado a decisão de um possível suicídio por 

simples vontade própria. 
410

 (Adj.) Rosadas; carminadas. 
411

 (Adv.) De forma agitada. 
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 Por que
412

 se obstinava em pensar nela? Que estranho poder era esse, prendendo-1 

o de tal forma a uma desconhecida? Vira-a pela primeira vez já morta, já putrefata e 2 

asquerosa. Acabou-se ; a vida é bem pouca coisa para que a gente se ocupe tanto dela!... 3 

 Entrando em casa, a esposa correu a recebê-lo com a filhinha ; ele beijou-as com 4 

ternura, demoradamente, sentindo como nunca a alegria inefável
413

 de proteger alguém. 5 

 Depois contou-lhes tudo, a sua dolorosa impressão, diante da mesa inclinada do 6 

Necrotério, onde um cadáver de mulher mostrava o rosto amarelo e os cabelos ásperos, 7 

sujos de areia e de algas secas. 8 

 Acabada a narração, a esposa tinha os olhos rasos d’agua
414

, e a vozinha débil da 9 

filha murmurava: 10 

 _ Logo à noite, mamãe há de me fazer rezar pela afogada, sim? 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

                                                           
412

 Conferir nota 8. No texto base: “Porque” 
413

 (Adj.) evidente; incontestável; claro. 
414

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A ALMA DAS FLORES
415

 8 

 9 

A LUCIO DE MENDONÇA
416

 10 

 11 

 12 

 13 

 _ Em ótima ocasião vieste, Adolpho
417

, exclamou o Salles
418

, vendo-me ao 14 

portão do seu jardim; tenho agora uma esplêndida coleção de rosas. Entra. 15 

 De fato, as roseiras estavam com uma deliciosa carga de flores: umas brancas 16 

como a neve, outras amarelas, outras rosadas, outras cor de sangue, rajadas, lisas, 17 

crespas, folhudas, simples; de todos os tamanhos, de todas as cores e de todos os feitios, 18 

elas bailavam à doce viração
419

 da manhã, sacudindo entre a folhagem escura as 19 

cristalinas gotinhas d’água
420

, com que, ou o regador do jardineiro ou o orvalho da noite 20 

as tinha pulverizado. 21 

                                                           
415

 “A alma das flores” configura-se como o décimo sexto conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Sofreu profundas modificações na edição de 1938, fato que pode ser conferido no capítulo reservado ao 

aparato das variantes. 
416

 Lúcio Eugênio de Meneses e Vasconcelos Drummond Furtado de Mendonça foi um dos principais 

idealizadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Nascido 

em 10 de março de 1854, em Piraí, Lúcio de Mendonça, vem para o Rio de Janeiro, onde passa a 

trabalhar na redação de um jornal republicano. Seu primeiro livro Névoas Matutinas, teve prefácio de 

Machado de Assis, fato que o faz adquirir grande prestígio no cenário acadêmico. Após a publicação de 

seu livro, passa a participar ativamente das reuniões preparatórias para a Academia, sendo encarregado da 

comissão de elaboração do regimento interno da instituição, onde ocupou a cadeira número 11.  

Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como Lúcio de Mendonça, foi mantida a grafia do nome do 

escritor conforme texto base. 
417

 Apesar da grafia do nome da personagem ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Adolfo), 

mantivemos este tal qual o texto base (1903).   
418

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Sales), a grafia do nome da personagem é 

mantida conforme o texto base (1903). 
419

 (s.f.) Vento brando e fresco; aragem; brisa; cerração. 
420

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
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 _ Encantador! realmente! disse eu sentando-me num banco, enquanto o Salles ia 1 

e vinha, explicando a origem desta rosa, a história complicada daquela outra, o romance 2 

de amor ligado a uma assim e assim, o trabalho que tal floricultor tivera para conseguir 3 

uma rosa tão perfeita
421

 como era a que eu via junto a mim, na haste curva de uma 4 

roseira de espinhos. 5 

 O Salles dizia de cor tudo aquilo, mais de quatrocentos nomes, um catálogo 6 

vivo, que ele desfiava muito ufano
422

. 7 

 _ No Rio
423

 já há gosto! repetia ele de vez em quando, impando de orgulho em 8 

frente às suas formosíssimas flores. 9 

 Eu ouvia-o, sentindo-me bem ali, embebido naquele doce aroma e com tal 10 

espetáculo diante dos olhos. 11 

 De repente, enquanto o Salles externava os seus conhecimentos de jardineiro 12 

apaixonado, eu vi, em um extenso gramado verde, aveludado, que havia junto ao lago, 13 

aparecerem, como por encanto, umas vinte raparigas formosíssimas, pés descalços, 14 

túnicas rosadas mal seguras nos ombros, erguidas de um lado, deixando ver  a perna 15 

torneada e roliça, cabelos negros suspensos na nuca por travessas de ouro, olhos negros 16 

também, cheios de alegria e de malícia, dentes brancos resplandecentes, sorriso aberto, 17 

faces frescas como a aurora! 18 

 Elas dançavam em rondas, mãos dadas, beijando-se, aparecendo ora aqui ora ali, 19 

sempre alegres e saltitantes. 20 

 O Salles continuava a descrever a astúcia de um tal floricultor inglês, que 21 

roubara a um belga um importante segredo da esquisita formação de uma nova rosa: 22 

 _ Biltre!
424

 clamava ele, vermelho de cólera. 23 

 Nesse momento, uma das raparigas, destacando-se do grupo, correu para mim e 24 

deu-me ingenuamente um beijo no pescoço; voltei-me rápido e vi que me roçava no 25 

ombro a tal rosa muito perfeita, inclinada da haste de uma roseira
425

 sem espinhos. 26 

                                                           
421

 Marca o final da página 135. Na edição de 1903, ao final dessa página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 8, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
422

 (Adj.) Que se orgulha de alguma coisa; que se vangloria; vaidoso; satisfeito de si mesmo; ostentoso. 
423

 Rio de Janeiro: estado do Brasil, pertencente à Região Sudeste. 
424

 (Adj.) Homem vil; infame. 
425

 (s.f.) Botânica: arbusto aculeado, do gênero Rosa, da família das Rosáceas, cultivada pela beleza e 

pelo aroma das suas flores. 
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 O Salles convidou-me para o almoço e eu segui-o, julgando que aquela 1 

esplêndida visão me havia de acompanhar; mas na sala, em frente às costeletas de 2 

carneiro e dos bifes, nada mais vi. 3 

 Passou-se algum tempo. Um dia o Salles, entrando-me pelo escritório, 4 

exclamou: 5 

 _ Homem! consegui ter aqui, no Rio, cravos tão belos como os de S. Paulo;
426

 se 6 

quiseres vê-los vai amanhã cedo ao meu jardim. 7 

 Fui. Sentei-me no mesmo banco ; o Salles começou a fazer a história dos 8 

cravos
427

; falou-me de um amigo seu da província, que chegara a obter cento e tantas 9 

qualidades deles! narrou a propósito uma viagem e meia dúzia de anedotas ; eu 10 

escutava-o, procurando no extenso gramado as vinte raparigas da manhã das rosas ; mas 11 

não as encontrava! Olhando sempre, principiei a divisar, ao longe, umas pontas de 12 

lanças douradas, uns capacetes de cintilações metálicas e uns penachos flutuantes, de 13 

cores vistosas. 14 

 Era um exército de cavalaria
428

 que subia uma encosta?... 15 

 Eram uns comparsas de teatro, ensaiando-se para o espetáculo? Eu ia definir a 16 

coisa, quando o Salles disse: 17 

 _ Vem cá! Vou mostrar-te uma parede da minha horta, que está literalmente 18 

coberta de madressilva;
429

 aquilo é uma flor vulgar, mas é bonita... anda daí. 19 

 Entramos na horta. 20 

 Borboletinhas cor de palha voavam por sobre as couves ; havia um ar ingênuo 21 

em tudo aquilo. Chegando em frente ao tal muro fiquei atônito! Como uma cascata de 22 

flores, amarelas, rosadas e brancas, os cachos da madressilva pendiam de entre a 23 

folhagem; zumbiam-lhe as vespas
430

 em torno; e o Salles explicou: 24 

 Esta trepadeira fornece muito mel às abelhas... Que cheiro agradável... hein? 25 

 Já então umas mãozinhas curtas e gordas afastavam a folhagem, e eu vi a cara 26 

redonda e graciosa de uma moça surgir detrás da verdura, olhar para a direita e para a 27 

                                                           
426

 São Paulo: estado do Brasil, pertencente à Região Sudeste. 
427

 (s.m.) Botânica: flor de craveiro, solitária com peças recortadas, geralmente de cor vermelha ou 

branca. 
428

 Tropa que serve a cavalo. 
429

 (s.f.) Botânica: nome de duas plantas aromáticas, uma trepadeira da família das Caprifoliáceas, e a 

outra herbácea da família das Amarilidáceas. 
430

 (s.f.) Zoologia: inseto de quatro asas, da família da Vespídea, possuidor de um ferrão cuja picada é 

muito dolorosa. 



223 
 

esquerda, estender o pescoço roliço, mostrar o busto coberto por uma camisa de linho
431

 1 

e um colete de veludo negro, de aldeã
432

. 2 

 Logo depois veio de fora um camponês, vestuário galante, rapaz altivo e alegre; 3 

e ela, debruçando-se na folhagem, como quem se debruça à janela, sorriu, mostrando as 4 

covinhas das faces, e os seus lábios encontraram-se com os do campônio
433

, num longo 5 

beijo de amor. 6 

 As abelhas zumbiam, e a camponesa enfeitava de flores o chapéu de feltro
434

 7 

cinzento do namorado. E agora já não eram só eles! Em vários pontos do muro, 8 

camponeses e camponesas segredavam, abraçavam-se; uma delas chegou a ter a ousadia 9 

de saltar para fora, e mostrou assim as suas meias em riscas e a saia vermelha barrada de 10 

preto; o noivo aparou-a nos braços, e lá se foram os dois saltando por sobre as ervas, e 11 

rindo às gargalhadas! 12 

 O Salles convidou-me a ir ao pomar. 13 

 _ Tenho lá uma magnólia
435

 esplêndida. Eu sou tão doido por flores, que as 14 

planto em toda a parte! dizia-me ele, dando-me o braço. 15 

O pomar era pequeno, mas tratado com muito capricho; tinha de notável uma 16 

mangueira
436

 de enormes dimensões, e já não me lembra que variedades de frutas. A 17 

magnólia lá estava, com as suas grandes flores pálidas emergindo da rama escura da 18 

árvore. 19 

 Rodeando uma jaqueira
437

 vizinha, havia um banco de pau. Sentamo-nos um 20 

pouco. O Salles começou a ferir-lhe o tronco com o canivete. Estávamos silenciosos, e 21 

eu meditava na estranheza das minhas visões em casa do meu amigo, quando vi, 22 

positivamente vi, uma encantadora mulher, já na segunda mocidade, mas, apesar disso, 23 

linda, arrastando-se de joelhos, com os cabelos em desalinho, os olhos castanhos cheios 24 

de paixão, os lábios trêmulos, o vestido a envolvê-la numas rendas sombrias, 25 

pospontadas
438

 por uns pequenos raios de ouro, as mãos erguidas 26 

                                                           
431

 (s.m.) Tipo de tecido, feito com as fibras das plantas pertencentes à família das Lináceas. 
432

 (s.f.) Pertencente ou natural de aldeia; camponesa. 
433

 (s.m.) Camponês; homem rústico. 
434

 (s.m.) Espécie de estofo de lã ou de pelo, produzido por empastamento e aplicado, sobretudo, na 

fabricação de chapéus. 
435

 (s.f.) Botânica: gênero de árvore de flores muito aromáticas; a flor pertencente a essas árvores. 
436

 (s.f).Botânica: nome da árvore da família das Anacardiáceas, originária do Oriente, e muitíssimo 

cultivada no Brasil, que produz a manga, e que é também denominada ambó. 
437

 (s.f.) Botânica: árvore tropical da família das Moráceas, produtora de boa madeira, e do fruto 

comestível denominado jaca. 
438

 (v.) Modo de coser em que os pontos ficam sobrepostos. 
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suplicemente.
439

Transbordava de tal maneira a paixão do seu olhar, havia tal contensão 1 

de amor no seu peito, que me chegou a ser doloroso vê-la assim! Com quem falava? a 2 

quem dizia com tanta veemência o amo-te
440

 sagrado? Não sei: o peito arquejava-lhe, 3 

saltavam lágrimas grossas dos seus olhos, e espalhava-se lhe pela fisionomia uma 4 

palidez de luar... Fiquei muito nervoso e despedi-me do Salles. 5 

 Meses depois tive de lá voltar, a instâncias dele, para ver uma pequena coleção 6 

de lírios
441

. 7 

 Estivemos perto do lago, vendo os lírios d’água, cor de marfim e aromáticos; a 8 

nosso lado havia dos outros, cor de violeta e dos brancos, muito poéticos. 9 

 O Salles nunca oferecia as flores do seu jardim ; era zeloso em excesso, e pôs-se 10 

a contar-me a razão disso. Entretanto, eu via através de umas névoas uns vultos 11 

indistintos, tocando em liras
442

 e em harpas de prata. Era um quadro vago, branco, 12 

nublado, aéreo. 13 

 Saí e jurei nunca mais voltar à casa do meu amigo, para não correr o risco de 14 

ficar doido! 15 

 Tive por esse tempo de mudar-me. Fui habitar o primeiro andar de uma casa de 16 

pensão. Pela janela da sacada do meu quarto eu via o quintal da minha senhoria, uma 17 

boa burguesa econômica, que em vez de jardim tinha um coradouro para a roupa lavada, 18 

e, a um canto, um único canteiro para tomates
443

 e salsa
444

. Havia, porém, na 19 

vizinhança, um quintalito
445

 de iguais dimensões, mas onde a dona, igualmente prática, 20 

mas de sentimentos mais tocados por uns laivos de poesia, plantara além da grama para 21 

o coradouro, e da salsa para a panela, um canteirinho de angélicas
446

, que estavam então 22 

em flor. 23 

 No verão tive sempre por hábito ir fumar um cigarro à janela, antes de me deitar. 24 

Puxei a minha poltrona para a sacada, na primeira noite da estada na minha nova 25 

habitação, e pus-me a cogitar em um negócio sério, quando de súbito vi uma coluna 26 

singular, movediça, que se alava para o firmamento infinitamente azul e infinitamente 27 

                                                           
439

 Marca o final da página 138. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 8, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
440

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
441

 (s.m.) Botânica: gênero de planta da família das liláceas, de flores muito aromáticas. 
442

 (s.f.) Antigo instrumento musical de corda. 
443

 (s.m.) Botânica: fruto proveniente do tomateiro. 
444

 (s.f.) Botânica: planta da família das Umbelíferas muito usada em temperos culinários. 
445

 (s.m.) Quintal pequeno. 
446

 (s.f.) Botânica: planta da família das Umbelíferas, muito usada em temperos culinários. 
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calmo! A pouco e pouco fui distinguindo formas humanas, figuras quase apagadas de 1 

mulheres, como se aquela coluna fosse a bíblica escada de Jacob
447

, por onde as 2 

recatadas virgens iam subindo ao céu! À proporção que eu as fixava ia-as divisando 3 

melhor, até que as vi distintamente! 4 

 Eram todas alvas, eram todas loiras; os cabelos flutuavam-lhes em grandes 5 

ondas flexíveis, levavam os braços erguidos e nas pontas dos dedos das mãos, juntas 6 

acima da cabeça, uma pequena açucena, onde iria talvez a essência divina da maior dor 7 

da terra! 8 

 Dos seus olhos azuis,úmidos de pranto, caía o orvalho para as ervas, e elas 9 

subiam, sucediam-se sempre formosas, sempre loiras, sempre a erguerem acima da 10 

cabeça a pequena açucena
448

 cor de leite! 11 

 Aquele quadro tinha uma magia estranha, de que eu não me podia desprender! 12 

ficava horas inteiras a contemplá-lo, até que, cansado, adormecia. O criado fechava com 13 

estrondo a janela e eu ia tonto para a cama. 14 

 Esta cena repetiu-se por umas cinco ou seis noites. Apesar do meu protesto, 15 

apresentei-me no fim de alguns dias em casa do Salles. 16 

 Levando-me através do jardim, ele mostrou-me de passagem umas camélias
449

 17 

brancas. Eu olhei detidamente para essas bonitas flores, que me pareciam, na sua 18 

mudez, pequenas virgens mortas: nada me feriu nem abalou a imaginação. Bem! 19 

calculei eu, agora as minhas visões só vêm à noite! 20 

 Mas exatamente nessa noite, debalde esperei a coluna humana, que subia da 21 

terra a perder-se nas constelações da Via-Láctea!
450

 Em vão olhei para o espaço vazio, 22 

azul, iluminado pela luz da lua; no céu acinzentado luziam as estrelas como pequeninos 23 

pontos de ouro; mais nada! 24 

 Por que
451

 viria ? onde estariam elas, as encantadoras filhas da noite? Cansado 25 

de procurá-las no espaço, debrucei-me da janela para procurá-las na terra. Tudo 26 

silencioso! tudo como na véspera... unicamente, do canteiro do quintal vizinho tinham 27 

desaparecido as angélicas brancas... 28 

 Só então percebi que via o que os outros sentem – o aroma!  29 

                                                           
447

 O episódio relativo A escada de Jacob refere-se ao capítulo do livro de Gênesis (28, 11-19), 

pertencente à Bíblia, no qual é narrado o sonho do patriarca Jacob, em que uma escada eram visualizados 

anjos que, subiam e desciam, prometendo-lhe uma benção de prosperidade.  
448

 (s.f.) Botânica: lírio branco da família das Amarilidáceas. 
449

 (s.f.) Botânica: arbusto ornamental da família das Teáceas; a flor desse arbusto. 
450

 Galáxia em espiral onde se encontra o sistema solar. 
451

 Conferir nota 8. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

ONDAS DE OURO
452

 8 

 9 

 10 

 Sim, era preciso acabar a tarefa antes da noite... o caixeiro
453

 já lhe dissera três 11 

vezes da parte do patrão : _ Olhe, Sr. Mendonça, as tranças foram encomendadas pra 12 

hoje às seis horas, sem falta, e daqui a nada estão por aí a buscá-las. 13 

 Ele, o Sr. Mendonça, levantava os olhos, abanava afirmativamente a cabeça 14 

calva e, sempre calado, baixava de novo os olhos pequeninos e secos para o trabalho. O 15 

caixeiro descia rápido a escada de caracol, para a loja, e o oficial lá ficava no primeiro 16 

andar, separando com os dedos, engelhados pela velhice e amarelecidos pelo fumo, 17 

umas madeixas muito loiras, muito sedosas, muito flexíveis, que lhe caíam sobre o peito 18 

e os joelhos numa cascata luminosa e ondeante. Aquele ouro fulvo
454

 tocado pela 19 

réstia
455

 do sol da janela, aquela massa de cabelos finos, agitados pela viração, entoava 20 

num grande reverbero
456

 metálico a sinfonia triunfal da luz. 21 

 O velho, mal vestido, com o colarinho amarrotado e o casaco luzente nas 22 

costuras, parecia um nababo
457

 avarento, sumindo os dedos gostosamente naquele 23 

tesouro opulento e flácido. Não quisera que o auxiliassem; irritou-se contra um aprendiz 24 

por se ter oferecido com insistência. Nada! aquilo era coisa sagrada; nenhuma pessoa 25 

lhe tocaria sem profanação. E os companheiros sorriam atônitos, vendo o Sr. Mendonça, 26 

geralmente desleixado, escovar muito e polir as unhas, perfumando as mãos, antes de 27 

começar o seu querido trabalho. 28 

                                                           
452

 “Ondas de ouro” não se encontra presente na edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 
453

 (s.m.) Empregado que vende ao balcão. 
454

 (Adj.) De cor amarelo torrada; alourado; dourado. 
455

 (s.f.) Feixe de luz que passa por uma abertura estreita. 
456

 (s.m.) Reflexo. 
457

 (s.m.) Popular/coloquial: milionário; pessoa que vive com grande lucro. 
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 A pouco e pouco foram-no deixando; vendo-se só, o velho beijou repetidas 1 

vezes a trança loira, assim como um crente beija uma relíquia santa. Negara-se a 2 

trabalhar na oficina, e pedira um recanto isolado, onde não levasse sumiço um único fio 3 

do precioso cabelo... Fora-lhe concedida, sem exemplo, a permissão de ir para a 4 

pequena sala da frente, alcatifada
458

 e com cortinas. Ali estava só. 5 

 Nos armários de vidro, em roda, como únicas testemunhas, cofres de 6 

perfumarias, estojos para unhas, tondeuses
459

, pompons de arminho
460

, escovas de luxo, 7 

pattes de lièvre
461

, esponjas, águas de toilette enfrascadas
462

, caixas completas de 8 

maquillage
463

, cosméticos, elixires
464

, óleos e sabonetes arrumados em caixinhas de 9 

três, com rótulos coloridos e brilhantes, ou separados e envoltos em papéis prateados, 10 

azuis, ou cor de gravanço
465

. 11 

 Entre aquela variedade infinita de aromas e de tons, aqui e ali, rumas
466

 de 12 

pentes de todos os feitios, de mais tartaruga ao mais negro búfalo, do melhor marfim ao 13 

mais grosseiro osso. Pendentes e cuidadosamente alisadas, tranças negras, castanhas, 14 

loiras, grisalhas, restos de uma multidão incógnita, destroçada, perdida na noite escura 15 

da miséria, na podridão da vala-comum
467

, nas enfermarias dos hospitais, ou nas 16 

células
468

 das penitenciárias. 17 

 De espaço a espaço. Sobre cabeças de pau, um chinó
469

 preto, reluzente, e 18 

caricatamente garrido, ou umas cuias de arame muito fino, cobertas de caracóis, jeitosos 19 

e macios. 20 

 A envolver tudo isso, o enervante cheiro do heliotrópico
470

 branco, ou os 21 

suavíssimos e esquisitos aromas do Musc
471

 ou do Psidium
472

. 22 

                                                           
458

 (Adj.) Tapete grande com que se reveste o chão. Atapetada. 
459

 Do Francês: o vocábulo tondeuses por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Cortadores. 
460

 (s.m.) Zoologia: mamífero mistelídeo das regiões polares, de pele macia e alvíssima. 
461

 Do Francês: a expressão pattes de lièvre  por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal 

qual o texto base. 

Patas de lebre. 
462

 Perfumes em frascos. 
463

 Do Francês: a expressão maquillage  por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.f.) Maquiagem. 
464

 (s.pl.) Xarope de alccolato; bebida deliciosa. 
465

 (s.m.) Grão de bico. 
466

 (s.f.) Popular/coloquial: pilhas. 
467

 (s.m.) Sepultura de indigentes. 
468

 (s.m.) Celas. 
469

 (s.m.) Cabeleira postiça. 
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 No relógio de metal bronzeado, sobre o dunkerque
473

, em frente ao espelho, os 1 

ponteiros giravam implacavelmente para o pobre Mendonça, que supunha, talvez, ter 2 

entre os dedos não uma pobre cabeleira loira, desfeita, mas o próprio sol, eternamente 3 

irradiante e puro.
474

 4 

 Antes que subisse o quarto recato do patrão, beijou o velho muitas vezes aqueles 5 

fios d’ouro
475

; e, acabado o trabalho, fingia ainda ocupar-se dele, temendo a angústia da 6 

separação. 7 

Era o único vestígio da sua adorada Angelina, morta havia um mês, um anjo de 8 

docilidade e de meiguice, que suportara sorrindo a cruz da sua pobreza, sempre 9 

consoladora, sempre resignada. Levara-a tísica
476

, a mesma moléstia que arrebatara a 10 

mulher e os outros dois filhos mais velhos! Tinha-lhe ficado aquela só, e nela 11 

concentrara todo o seu carinho ; e um dia, que triste dia de verão fora esse! o médico da 12 

Policlínica dissera-lhe: “A sua menina está mal... alivie-a do peso dos cabelos, mande-a 13 

tomar ares num arrabalde... leve-a imediatamente para fora.” E ele, estrangulado de 14 

angústia, empenhara  tudo, relógio de prata, corrente, joiazinhas de família, uma 15 

cômoda antiga. Apurado o dinheiro, transportou para Santa Tereza
477

 a sua doentinha; 16 

mas Angelina piorou de tal sorte, que no fim de um mês teve de torná-la à cidade; aí 17 

durou pouco. E o velho, acariciando os cabelos loiros, lembrava-se daquelas horas 18 

negras: a pequena, muito desfigurada, estendida no leitozinho estreito, enquanto ele 19 

piedosamente enxotava com o lenço branco as moscas que a assaltavam. Foi então, 20 

horrorizado com a ideia de entregar à vala aquele corpo idealmente puro, sonhando 21 

como uma felicidade comprar para o seu branco lírio um canteiro separado de todos 22 

                                                                                                                                                                          
470

 (s.m) Botânica: espécie de flor odífera; designação geral de várias plantas que se viram para seguir o 

sol; girassol. 
471

 Do Inglês: o vocábulo musc por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.m.) Espécie de essência utilizada na produção do Almíscar. 
472

 Do Inglês: o vocábulo Psidium  por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.m.) Espécie de essência, retirado das flores de gabiroba, muito utilizados na composição de alguns 

florais. 
473

 (s.m.) Pequeno armário envidraçado para a exposição de objetos pequenos. 
474

 No texto base há um possível erro tipográfico: “puro,”. Foi atualizado no texto crítico para “puro.”. 
475

 A apóstrofe foi mantida conforme o texto base. 
476

 (Adj.) Qualidade atribuída às pessoas que sofriam de Tuberculose Pulmonar. 
477

 Bairro localizado na zona central da cidade do Rio de Janeiro. Na época em Ânsia eterna foi publicado 

era considerado um bairro retirado da cidade, possuindo uma condição de tratamento mais adequada a 

muitos pacientes tísicos, que eram aconselhados por seus médicos a se retirarem para tal local. 
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mais, que ele se lembrou, como único recurso, de ir vender as tranças loiras da filha, 1 

guardadas havia muitos dias, desde a consulta da Policlínica. 2 

 Antes isso... separar-se-ia desse amado despojo, mas a sua casta, a sua angélica, 3 

a sua imaculada filha, teria um canteirinho
478

 condigno! 4 

 E, como um negociante banal, foi fazer o preço, propor o negócio e ao mesmo 5 

tempo contratar a obra! Tudo assentado, fizeram-se as cerimônias do ritual, e ele 6 

acompanhou serenamente a filha ao cemitério... 7 

 8 

 Eram cinco horas. Subira o quinto recado do patrão. A réstia de sol já não 9 

entrava pela janela. Em baixo, nas calçadas da rua, muita bulha de passos e um rumor 10 

alto de vozes. Mendonça tinha concluído a obra. Pela escada de caracol ouviu uns 11 

passos de homem e outros leves, rápidos, evidentemente de mulher; depois um ruge-12 

ruge
479

 de vestido de seda, e umas gargalhadinhas em falsete
480

.  13 

 _ Pronta a encomenda, Sr. Mendonça? perguntou, num acentuado sotaque 14 

francês, o dono da casa. 15 

 O velho quis responder ao patrão, mas não pode; ergueu a trança, e 16 

delicadamente pô-la sobre a alcatifa do balcão. 17 

Tirando à pressa as luvas altas, num gesto petulante, a recém-chegada estendeu 18 

as mãos alvas, carregadas de anéis caros, para o cabelo tão carinhosamente tratado pelo 19 

velho, e pôs-se a examiná-lo, separando com força as três madeixas da trança, 20 

cheirando-a, olhando-a de perto, de longe, e deixando-a por fim cair sem caridade sobre 21 

o veludo escuro de um sofá. 22 

 Mendonça estremeceu; imaginara ingenuamente
481

 que os cabelos da filha iriam 23 

adornar a cabeça de uma virgem, que se engrinaldasse
482

 de rosas frescas, e tivesse com 24 

eles todo o desvelo
483

 de um menina educada. Vendo em frente aquela mulher arrogante 25 

e brutal, atirá-los sem cuidado sobre o traste mais próximo, mordeu os beiços e 26 

amparou-se ao balcão. O suor corria-lhe pela calva, as mãos crispavam-se lhe com ódio.  27 

                                                           
478

 (s.m.) Metáfora utilizada para designar sepultura. 
479

 Recurso onomatopaico. 
480

 (Adv.) Voz contrafeita; fina; esganiçada. 
481

 Marca o final da página 145. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 8, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 

482
 (Adv.) Se ornar com grinalda. 

483
 (s.m.) Cuidado; carinho; vigilância. 
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 Diante do alto espelho, a freguesa tirava o chapéu de abas reviradas, com 1 

bouquets
484

 de flores. Ele via refletido no cristal o seu vestido de seda escarlate, a 2 

jaquette
485

 cor de café com leite, aberta na frente, com uma grande rosa vermelha na 3 

lapela
486

; a descomunal aranha de pérola e brilhantes a luzir-lhe no peito, os pulsos 4 

cheios de braceletes ; as bichas
487

 de brilhantes nas orelhas, o rosto coberto de veloutine 5 

rose
488

 sobre as pastas de cold-cream 
489

; os beiços tintos a carmim
490

, os olhos 6 

engrandecidos, o cabelo sujo por tintas cor de cenoura, com louros claros e escuros, em 7 

manchas desiguais. Colocava no penteado a trança, que o dono da casa, muito solícito, 8 

erguera do sofá; via-se de frente, de perfil, desvanecidamente ; depois, voltando-se para 9 

o francês : 10 

 _ Fica-me bem esta cor, não acha? 11 

 _ Oh! perfeitamente, é de um tom belíssimo, ravissant!
491

 12 

 _ Sim?... Vou fazer com ela esta noite um papel de fada, no Sant’Anna
492

... Que 13 

diz, farei sensação?
493

  14 

 E em uns requebros amaneirados
494

, prolongou o diálogo, diante do velho 15 

Mendonça, dizendo muitas coisas fúteis, em gíria de bastidores
495

. 16 

                                                           
484

 Do Francês: o vocábulo bouquet por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme o 

texto base. 

(s.m.) Ramo de flores dispostas harmoniosamente. 

485
 Do Francês: o vocábulo jaquette por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme o 

texto base. 

(s.f.) Tipo de fraque feminino. 

486
 (s.f.) Parte dianteira e superior do casaco, voltada para fora. 

487
 (s.f.) Popular/Coloquial: brincos 

488
 Do Francês: o vocábulo veloutine rose por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, 

conforme o texto base. 

(s.m.) Pó de arroz. 
489

 Do Inglês: o vocábulo cold-cream por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme 

o texto base. 

(s.m.) Tipo de creme para o rosto, comumente usado na aplicação de maquiagem. 
490

 (s.m.) Substância corante (que contém carmina), de tonalidade vermelha característica, que se extrai da 

conchinila (inseto); designação de algumas substâncias tintoriais extraídas das plantas; cor vermelha, 

brilhante. 
491

 Do Francês: o vocábulo ravissant por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme o 

texto base. 

(Adj.) Encantador; belo; primoroso; arrebatador; deslumbrante. 
492

 Teatro Sant’Anna, localizado no Rio de Janeiro. 
493

 Tipo de expressão coloquial que tem por significado “farei sucesso”. 
494

 (Adj.) Afetado; presunçoso. 
495

 (s.m.) Espaço entre os caixilhos em que se pregam os cenários; decoração lateral e móvel do teatro. 
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 O desgraçado homem olhava, olhava para os cabelos da sua pura, da sua casta, 1 

da sua imaculada filha, com os olhos rasos de lágrimas, numa grande mágoa que o 2 

abatia. 3 

 No fim de meia hora, a atriz, arranjados os frisados da testa e abotoadas as luvas, 4 

segurava o grande leque pintado, a sombrinha de cabo extravagante e alto, e descia a 5 

escada de caracol, calcando os degraus com os pés calçados em meias
496

 de seda e 6 

sapatinhos estreitos. 7 

Mendonça ficou colado ao mesmo sítio
497

, com os olhos fixos no mesmo ponto e 8 

o pensamento preso à mesma ideia... 9 

 Nunca mais veria os cabelos da sua Angelina, aquelas opulentas ondas de ouro, 10 

aquele precioso espólio!
498

 Que sol o aqueceria então? Não tornar a vê-los! a isso não se 11 

resignava o desgraçado pai, mas... e lembrou-se do que a atriz dissera: 12 

 _ Esta noite no Sant’Anna vou fazer um papel de fada... 13 

  14 

 Às oito horas lá estava à porta do teatro o oficial de cabeleireiro
499

. Era cedo e 15 

ele já tinha na algibeira
500

 o seu bilhete de galeria
501

. Foi o primeiro a subir, e sentou-se 16 

num bom lugar, à frente. O gás
502

 muito amortecido, os camarotes
503

 e a plateia vazios, 17 

davam um aspecto taciturno
504

 ao teatro. Ah! no tempo da filha não fora nunca a um 18 

espetáculo; a pequena morrera sem ter visto isso... E sentia remorsos, o Mendonça, 19 

como se ele tivesse ido agora com o propósito de se divertir! E lá, na galeria, sozinho, 20 

limpava as lágrimas, que lhe corriam em fio, embebendo-se nas suas barbas brancas. 21 

 Principiava a aparecer gente, em pontos desgarrados da sala, até que uma onda 22 

grossa veio enchê-la quase de repente; o gás abriu em grandes leques a sua luz forte e a 23 

                                                           
496

 No texto base há um possível erro tipográfico: “meis”. Foi atualizado no texto crítico para “meia”. 
497

 (s.m.) Lugar. 
498

 (s.m.) Herança; bem; acervo; patrimônio deixado por pessoa conhecida. 
499

 Aquele que pratica o ofício de cabeleireiro. 
500

 (s.f.) Bolso que faz parte integrante do fato. 
501

 (s.m.) Bilhete vendido no teatro para se assistir o espetáculo. 
502

 (s.m.) Substância volátil; comumente se designa o produto da destilação da hulha, que antigamente era 

destinado à iluminação. 
503

 (s.m.) No teatro é o compartimento de onde se assiste espetáculos. 
504

 (Adj.) Tristonho. 
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orquestra rompeu num tango
505

 alegre, vibrando no ar uns estalidos de castanholas
506

 e 1 

os sons metálicos dos pistons
507

. 2 

 Erguido o pano
508

, o velho Mendonça abriu muito os olhos, debruçando-se 3 

avidamente. Agitava-se em cena um bando de coristas
509

, pintadas e quase nuas, 4 

esganiçando-se num coro alegre; depois, vinham as damas principais, os atores ; e a 5 

plateia ria, e os aplausos ecoavam sem que o Mendonça tomasse parte em nada. Todo o 6 

primeiro ato
510

 rolou indiferentemente para ele. Durante o intervalo não se levantou ; 7 

temia perder o lugar, e não ver depois bem os cabelos da filha ; mas no segundo ato não 8 

entrou  a fada, nem tampouco no terceiro! Mendonça sentia-se fatigado e desiludido ao 9 

começar o quarto e último ato, em que os quadros
511

 se sucediam animados e com 10 

brilhantes cenários. 11 

 Ia ele quase em meio quando, de entre umas nuvens de gaze
512

 azul celeste, 12 

salpicadas de estrelas luminosas, apareceu, em maillot
513

 e cetim branco, com 13 

diadema
514

, varinha de condão
515

 e o manto de cabelos loiros espalhado nas costas, a 14 

fada protetora da desventurada ingênua. 15 

Era ela! Mendonça levantou-se, pôs toda a atenção naquela grande cabeleira 16 

solta, sedosa, fulgurante, resplendendo, numa prodigiosa magnificência, centelhas de 17 

ouro, refrangível
516

, ondeante e vivo! 18 

 Tantas vezes vira a sua Angelina coberta por aquelas madeixas
517

 longas! 19 

 E à luz da ribalta
518

, os virginais cabelos da filha pareciam-lhe mais formosos e 20 

mais ofuscadores ainda! Não via mais nada; nem o corpo esbelto da atriz, nem as 21 

transfigurações que ela ia produzindo com a sua magia; todo o seu espetáculo era aquela 22 

                                                           
505

 (s.m.) Tipo de música ou dança, que pode possuir ou não letra, cujo maior desenvolvimento deu-se em 

terras argentinas. 
506

 (s.f.) Instrumento constante de duas peças de madeira ou de marfim, e que, ligada por um cordão entre 

si e aos dedos ou pulsos do tocador, batem uma contra a outra, a fim de produzir sons ritmados. 
507

 (s.m.) Música: instrumento de sopro. 
508

 (s.f.) Cortina do teatro. 
509

 (s.f.) Pessoa que faz parte dos coros de teatro. 
510

 (s.m.) Divisão de uma peça teatral. 
511

 (s.m.) Subdivisão dos atos de uma peça de teatro ou cena. 
512

 (s.f.) Tecido leve e transparente. 
513

 Do Francês: o vocábulo maillot por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme o 

texto base. 

(s.m.) Espécie de fato de banho. 
514

 (s.m.) Coroa; resplendor; halo. 
515

 (s.m.) Força sobrenatural; graça. 
516

 Suscetível de se refranger, refratar. 
517

 (s.f.) Popular/coloquial; porção de cabelos da cabeça; trança. 
518

 (s.f.) Série de luzes à frente do palco 
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trança desatada, que lhe mandava, da falsidade do palco, num perfume de saudades, 1 

uma piedosa ilusão da vida! 2 

 Sim! revivia um pouco a sua adorada morta, e ele batia as palmas, chorava como 3 

um doido e, em um delírio frenético, pedia bis
519

, em altos gritos, vendo sumir-se a 4 

Fada
520

 entre nuvens de gaze azul celeste, salpicadas de estrelas luminosas. 5 

 Mandaram-no calar-se; ele continuou sempre, até que a polícia interveio. O 6 

velho Mendonça foi tirado à força do teatro; alguns espectadores riram; e lá dentro, a 7 

atriz, muito orgulhosa, convenceu-se de que realmente fizera sensação. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

                                                           
519

 O vocábulo foi mantido em itálico conforme o texto base. 

Exclamação que se usa para pedir a repetição de uma música ou da atuação de um artista ou o 

prolongamento de um espetáculo; “outra vez!”; “mais!”. 
520

 A inicial maiúscula do vocábulo “Fada” foi mantida conforme o texto base. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O ÚLTIMO RAIO DE LUZ
521

 8 

 9 

A JULIA CORTINES
522

 10 

 11 

 Ainda me lembro do último raio de luz que me feriu as pupilas
523

. Sol! sol! por 12 

que
524

 não te hei de esquecer?! 13 

 Era em Maio. A janela do meu quarto dava para o mar, e havia uma larga 14 

moldura de rosas amarelas que a circundava toda. Eu tinha quinze anos só. O médico ia 15 

todos os dias ver os meus olhos e quedava-se
525

 longo tempo a falar com minha mãe, 16 

descrevendo-lhe o meu mal, pedindo-lhe desvelo, arregaçando-me as pálpebras
526

, 17 

admirando a limpidez do meu olhar azul e inocente. 18 

 Eu ouvia-o falar em amaurose
527

 com uma piedade tão comovente, que me 19 

enternecia. Qual era a minha doença? Ignorava-o eu; minha mãe compreendia-a, 20 

                                                           
521

   “O último raio de luz” configura-se como o décimo sétimo conto, segundo a ordem de apresentação 

da edição de 1938 de Ânsia eterna. 

522
  Maria Júlia Cortines Laxe nasceu em Rio Bonito no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1863. 

Recebeu educação refinada, estudando, primeiramente, em Niterói, e, posteriormente, no Rio de Janeiro. 

Começou cedo a sua carreira literária, escrevendo para os jornais da corte, ao completar vinte e um anos. 

Colaborou também na revista A Mensageira, fundada por Presciliana Duarte de Almeida. Ao ter seu 

primeiro livro publicado em 1894, Júlia Cortines recebe elogios de Machado de Assis; em 4 de novembro 

de 1894, na coluna A Semana, do jornal A Gazeta de Noticias, o velho bruxo do Cosme Velho admite ser 

a iniciante uma poetiza de “temperamento e verdade”. No mesmo ano, a 12 de novembro, Júlia também é 

enaltecida por Adelina Vieira, no mesmo jornal no qual recebera elogios de Machado. 

Apesar de ter falecido aos 85 anos, deixou apenas o legado de dois livros: Versos (1894) e Vibrações 

(1905). 
523

 (s.f.) Anatatomia: abertura situada na parte média da membrana da íris e pela qual passam os raios 

luminosos (também, popularmente, chamada de “Menina dos olhos”). 
524

 Conferir nota 8. 
525

 (v.) Estar quedo; deter-se em um lugar; estacionar; conservar; permanecer; ficar. 
526

 (s.f.) Anat.: cada uma das duas membranas móveis que protegem os olhos, e que, fechando-se, cobrem 

o globo ocular. 
527

 (s.f.) Medicina: enfraquecimento ou perda total da visão sem alteração dos meios transparentes do 

olho; (Popular/coloquial) Gota serena; Catarata negra. 
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respondia com voz mal firme às perguntas e prescrições do doutor. Ele era moço, era 1 

formoso e era meigo; que havia de estranhável em que eu o amasse? 2 

Amei-o; mas eu só tinha quinze anos e ele já tinha trinta! Para ele eu era uma 3 

criança apenas, uma flor mal desabrochada e triste. Sorria-me com a doçura que os 4 

desgraçados inspiram, eu bebia-lhe a voz com a sofreguidão indefinida que o primeiro 5 

amor dá! Para mim, ele era tudo! Tremia com o vê-lo e senti-lo ao meu lado, o coração 6 

batia-me com força, as fontes
528

 latejavam-me, um desmaio de ventura percorria as 7 

minhas veias, ia no meu sangue; era o meu sangue mesmo, girando dentro da minha 8 

carne fresca, rosada e pura, ora, impetuoso, ora brando, que me sobressaltava, 9 

avermelhando-me as faces, ou me enlanguescia
529

, matando-me de gozo. Quinze anos! 10 

oh meus quinze anos! quão longe estais! Quando passo as mãos pelos meus cabelos, que 11 

devem estar brancos, e os dedos encontram no meu rosto as rugas da velhice, treme-me 12 

no peito uma saudade daquele tempo de primavera, e sinto as lágrimas rolarem-me pelas 13 

faces. Só para chorar não morreram os meus olhos, bendito seja Deus! 14 

 Um dia o médico tapou-me a vista com um lenço escuro. Senti-lhe as mãos 15 

emaranhadas no meu cabelo loiro, e a sua voz clara e sonora dizer-me junto ao ouvido: 16 

 _ Conserve-se assim alguns dias; não retire esse lenço sem meu consentimento... 17 

do contrário ficará cega... cega, ouviu? Promete-me obediência? 18 

 Prometer-lhe obediência foi para mim uma felicidade. Obedecer ao homem que 19 

ama, é para a mulher um gozo esquisito, terno e perfeito
530

. Acenei-lhe que sim! passei 20 

alguns dias imóvel ; mãos cruzadas no colo, como uma figura de santa paciente, feliz na 21 

sua resignação! 22 

 Ao redor de mim tumultuava a casa. As crianças corriam, chamavam-me, diziam 23 

que o tempo estava formoso, que havia flores na minha roseira; que a mamãe, fizera 24 

outro manto para a imagem do meu oratório... As criadas vinham contar proezas dos 25 

meus animais favoritos; minha mãe, tão discreta, essa mesma deixava-se levar no 26 

entusiasmo de quem vê, e volta e meia tinha uma exclamação de espanto ou de alegria 27 

que me impeliam a arrancar o lenço para ver também. 28 

                                                           
528

 (s.f.) Anatomia: lados da cabeça. 
529

 (v.) Debilitar; enfraquecer; esmorecer; desmaiar. 
530

 Apesar de idosa, a personagem está narrando o fato conforme a sua expectativa na época de sua 

adolescência. Ao pronunciar as palavras expressas nesse trecho, ela revela uma ideia ainda ingênua 

referente ao relacionamento de um casal, próprio da ilusão de uma menina inexperiente que se apaixona 

pela primeira vez.  
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 As mãos, porém, não se descruzavam; o sacrifício feito para obedecer-lhe 1 

tornava a obediência mais querida ao meu coração. Eu supunha que ele conheceria, 2 

perceberia, apalparia, por assim dizer, todas aquelas atribulações, todos aqueles 3 

sentimentos que se agitavam dentro de mim. Eu devia ser como um cristal, e cuidava sê-4 

lo aos olhos do meu médico! De todas as pessoas da família, minha irmã mais velha era 5 

a mais doce. Ao pé de mim não gabava
531

 as belezas que os seus olhos vissem; 6 

acariciava-me como a uma pomba cansada, a quem se teme magoar as asas. Pobre de 7 

minha irmã!  8 

 Com a falta de vista fui apurando o ouvido, de tal sorte que o mínimo som 9 

chegava até mim perfeitamente limpo. Uma agulha
532

 que caísse no chão, uma palavra 10 

mal segredada, um suspiro retido a meio, um sopro, um voar de asas finas do mais 11 

pequenino inseto, constituíam o meu drama, todo o meu mundo visível, porque enfim 12 

eu via pelo ouvido, pelo ouvido reconstruía imaginariamente todas as cenas! Chegava a 13 

adivinhar a intenção das pessoas, a maneira de ocultarem sob  palavras brandas e quase 14 

indiferentes a admiração que algum objeto lhes causasse; a recusa íntima de coisas que 15 

os lábios consentiam, ou o consentimento de outras que o espírito recusava! 16 

 Principiei a conhecer que toda a gente mentia mais ou menos em minha casa, e 17 

que o exemplo vinha desde minha mãe e de meu pai. Não era só a mentira grosseira, 18 

áspera, rude, vulgar; o que eu percebia, ia mais longe: sentia a mais tênue, a mais fina, a 19 

mais vaporosa sombra de falsidade. Tristes momentos em que a cegueira nos descortina 20 

segredos, que desejaríamos ignorar toda a vida! Para eu não ser má, valia-me da paixão 21 

pelo médico. O amor abria-me a alma, enchia-me o coração de bênçãos, e para cada 22 

defeito que eu descobrisse na voz de alguém, tinha um perdão no meu seio! 23 

 Um dia, não se puderam calar e entoaram todos louvores ao sol. 24 

 _ Há muito que não faz um tempo assim! exclamava um. 25 

 _ Dá vontade à gente de passear! dizia outra, rindo.  26 

 Eu sentia o calor brando e doce do sol de Maio, e as minhas narinas dilatavam-se 27 

ao aroma das rosas francamente abertas. Voavam andorinhas
533

 perto das janelas, e o 28 

flu-flu
534

 das asas soava no ar deliciosamente. Alguém passava na praia cantando uma 29 

                                                           
531

 (v.) Elogiar; louvar; lisonjear. 

532
 Marca o final da página 153. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 9, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
533

 (s.f.) Zoologia: nome comum a todos os pássaros da família dos Hirundiníndeos. 
534

 Recurso onomatopaico. 
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cançoneta
535

 alegre, e as crianças riam alto na varanda, correndo atrás do meu cão 1 

predileto. 2 

 Oh, se eu pudesse correr ao sol! colher flores para o meu amado, cantar as 3 

canções felizes que a vista do mar me inspirasse, como seria bom, como seria bom! E as 4 

mãos apertavam-se mais, com medo de desobedecer ao meu senhor, ao dono do meu 5 

destino, do meu terno coração de quinze anos, todo primavera, todo amor, todo 6 

esperança. 7 

 Comecei a rezar baixo, mentalmente mesmo, pedindo à virgem minha patrona, 8 

que desse saúde aos meus olhos cansados da escuridão. Tive de interromper a minha 9 

prece... No jardim havia um sussurro brando que me fez estremecer. Ergui-me e fui, 10 

tateando, à janela. Vi todas as flores, nos seus perfumes, o calor ameigou-me a pele, o  11 

mar rolou uma queixa doce aos meus ouvidos ; as mãos trêmulas desligaram-se me : 12 

ouvi então a voz do meu médico falando de amor a minha irmã... 13 

 Uma ilusão! sim! era uma ilusão tudo aquilo ; e, para convencer-me, eu 14 

desgraçada, arranquei dos olhos o lenço escuro. O sol! Só vi o sol... mais nada! O sol 15 

furioso, dardejante
536

, afogueando tudo, mar, céu, terra, plantas, como brasa ardente e 16 

cáustica a rebrilhar em toda a natureza, tingindo de ouro vivo as cores mais delicadas, 17 

ferindo de morte os meus pobres olhos de virgem apaixonada... 18 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 19 

 Agora, quando os filhos de minha irmã me perguntam qual foi a última 20 

impressão que tive pelo olhar, mal lhes respondo e quedo-me a rever-me nos meus 21 

quinze anos, sentindo que, ao menos para chorar, ainda vivem os meus olhos, louvado 22 

seja Deus! 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

                                                           
535

 (s.f.) Pequena canção posta em música. 
536

 (Adj.) Cintilante; brilhante; coruscante. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A MORTE DA VELHA
537

 8 

 9 

PRESCILIANA DUARTE DE ALMEIDA
538

 10 

 11 

 12 

 Cabelos brancos, finos, em bandós
539

; rosto redondo, amolecido, sulcado por 13 

muitas linhas fundas; olhos azuis, cariciosos
540

 e transparentes como as pupilas das 14 

crianças ; corpo pesado, grosso, baixo e curvado ; pés e mãos inchados, pernas 15 

paralíticas – tal era a velhinha cuja vida deslizara entre os sacrifícios, que ela, na sua 16 

crença de religiosa, espera ver transformados em flores no céu! 17 

 Muito surda, mas extraordinariamente bondosa e ativa, ela não parava de 18 

trabalhar, na sua grande cadeira de rodas, recortando papéis para as confeitarias. Os 19 

recursos eram minguados
541

: o irmão, desde que se mudara para aquele sobrado da rua 20 

do Hospício
542

, não lhe dava vintém, e ainda se queixava de ter de sustentar tantas 21 

                                                           
537

   “A morte da velha” configura-se como o décimo oitavo conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 

538
 Prima de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira, Presciliana Lopes de Almeida pode ser 

considerada uma das mulheres de maior atividade literária no período entre séculos. Nascida em 1867, em 

Pouso Alegre (MG), Presciliana fixa residência em São Paulo, contribuindo no movimento brasileiro de 

renovação pedagógica, ao lado de intelectuais, entre as quais se encontravam Zalina Rolim, Francisca 

Júlia e Anália Franco, lançando em 1902, a revista Educação. Porém, o auge de sua carreira pode ser 

visualizado entre os anos 1897 e 1900, época em que funda e mantém a revista A mensageira – revista 

dedicada à mulher brasileira. Em 1908, publica a obra Página infantis, mas continua contribuindo com 

diversos artigos em prol da educação infantil no Brasil. 
539

 Penteado feminino que assenta dos dois lados da testa. 
540

 (Adj.) Que faz carícias; meigo; carinhoso. 
541

 (s.m.) Pop./coloquial: escassos. 
542

 A Rua do Hospício, famosa na época em que Júlia Lopes de Almeida publicou Ânsia eterna, abarca, 

atualmente os trechos entre a rua Primeiro de Março e Praça da República. Provavelmente aberta por 

volta da segunda década do século XVII. Em meados desse mesmo século, o Sr. João Machado, 

proprietário de uma área que compreendia o trecho entre a Rua do Rosário e a Rua Miguel Couto (na 

época Rua dos Ourives) vendeu-a aos padres italianos capuchos que, com o tempo, construíram um 

hospício, denominação dada para albergues de peregrinos. A rua que se encontrava atrás desse hospício, 
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bocas. Mãe não tinham, e fora a velha, tia Amanda, quem tiver com elas todo o trabalho 1 

da criação, bem como já tinha tido com o irmão. Estava afeita
543

. Afeita mas cansada. 2 

 Só filhas quatro, de mais a mais doentes e pouco jeitosas. Só uma bonita, a 3 

última, e essa era também a de melhor gênio, talvez por mais esperançada no futuro.  4 

 O irmão, empregado público, era viúvo, mal humorado e envelhecido 5 

precocemente. A esse tinha ela criado nos braços
544

, desde os mais tenros meses; fora 6 

para ele uma segunda mãe. Quantas vezes contava às sobrinhas as travessuras do seu 7 

pequeno Luciano, que aí estava agora tristonho, achacado
545

 e impertinente! 8 

 E ela gozava relatando os episódios
546

 da meninice
547

 dele: os caprichos que lhe 9 

satisfazia para o não ver chorar, as horas que perdia de sono para o embalar nos braços, 10 

os sustos com as doenças e as quedas, e uma noite que passara em claro para fazer um 11 

traje de anjo com que Lucianinho foi à procissão do Corpo de Deus.  12 

 _ Nesse tempo o vigário do Engenho... 13 

 Mas as sobrinhas interrompiam-na: queriam saber como era o vestido, 14 

esforçando-se por imaginar a figura do pai, agora tão enrugado e taciturno
548

, com seis 15 

anos apenas e vestidinho de anjo! 16 

 A velha satisfazia-lhes a curiosidade com um sorriso de gosto: era um vestidinho 17 

salpicado de lentejoulas
549

 e guarnecido de rendas. Nada faltara ao irmão, -
550

 nem a 18 

cabeleira em cachos, com o seu grande diadema cheio de pedrarias, alto na frente, em 19 

bico; nem as asas de penas brancas, entre as quais pusera um ramo de flores do campo, 20 

em tufos de filó
551

; nem as meias arrendadas
552

, e os sapatos de cetim branco com uma 21 

roseta
553

 azul, nem as pulseiras, o colar, o lenço guarnecido de rendas, cuja extremidade 22 

ele oferecera graciosamente a outro anjo que ia a seu lado, no mesmo passo. As 23 

sobrinhas ouviam-na rindo e faziam-na repetir certas travessuras do pai, a que elas 24 

                                                                                                                                                                          
chamou-se, primeiramente, rua da Portuguesa, depois, rua de Detrás do Hospício e, finalmente, rua do 

Hospício, a partir de 1850. 
543

 (Adj.) Acostumado; habituado; contente. 
544

 (Popular/coloquial) Criado deste pequeno; desde tenra idade. 
545

 (Adj.) Desgostoso; maltratado; adoecido. 
546

 No texto base há um possível erro tipográfico: “espisodios”. Foi atualizado no texto crítico para 

“episódios”. 
547

 (s.f.) Infância. 
548

 (Adj.) Triste; silencioso 
549

 (s.f.) O mesmo que lantejoulas; plaquinha circular brilhante usada para ornar vestido. 
550

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
551

 (s.m.) Tecido aberto e fino. 
552

 (Adj.) Ornato de rendas. 
553

 (s.f.) Pequena rosa; rosinha de crochet. 
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achavam muita graça, mas que lhes pareciam absurdas. Custava-lhes a crer que o pai, 1 

tão sisudo, tivesse feito aquilo; mas a tia afirmava-lhes tudo com segurança, mesmo 2 

diante dele, que não protestava, e elas ficavam satisfeitas, tendo com as antigas 3 

maldades do pai como que uma desculpa para as suas. 4 

 Entretanto, tia Amanda não parava de trabalhar; cosia as meias de toda a gente 5 

da casa, cortava papéis de balas para uma vizinha doceira e rendas para os pudins das 6 

confeitarias. 7 

 Ganhava pouco, e esse pouco dava-o, tão habituada estava desde moça a 8 

trabalhar para os outros. 9 

A pouco e pouco a pobre velhinha foi também perdendo a memória: confundia 10 

datas, relatava atrapalhadamente os fatos; a sua tesourinha já se não movia com tanta 11 

delicadeza, as mãos tornaram-se lhe mais pesadas, a vista enfraqueceu; os pontos nas 12 

meias já não formavam o mesmo xadrezinho
554

 chato e igual, e o serviço das 13 

confeitarias começou a escassear até que lhe faltou completamente. 14 

 Nesse dia a pobrezinha chorou. O irmão não lhe dava nada... como poderia ela 15 

socorrer as desgraçadas que até então protegera? 16 

 No fim do mês lá foram ter com ela a viúva pobre dos sete filhos e a comadre 17 

tísica. A velha não teve coragem de lhes contar a verdade; corou... e prometeu mandar-18 

lhes no outro dia alguma coisa. E no outro dia mandava o que a casa de penhores
555

 lhe 19 

dera pelo seu relógio antigo, e que ela tinha destinado para a primeira sobrinha que 20 

casasse. 21 

 Mas a história do relógio foi depressa sabida pela gente da casa. 22 

 As filhas de Luciano contaram ao pai, indignadas, que a tia o expunha ao 23 

ridículo, mandando empenhar coisas, como se não tivesse que comer em casa! O 24 

Luciano ouviu-as, mordendo o bigode branco, com a indignação das filhas a refletir-se 25 

lhe nos olhos. Foi imediatamente falar à irmã. Achou-a cosendo na sua cadeira de rodas, 26 

os óculos caídos sobre o nariz, a cabeça pendida. 27 

 Vendo-o, ela sorriu-se. Ele perguntou-lhe num tom azedado pelo seu mau 28 

fígado
556

: 29 

 _ Então? é verdade que você mandou empenhar o seu relógio de ouro? 30 

 _ É, respondeu ela na sua costumada placidez. 31 

                                                           
554

 Provavelmente relativo a ponto cruz. 
555

 Estabelecimento onde se empresta dinheiro sob penhor de joias e outros elementos. 
556

 (Popular/coloquial) Azedado pelo mau humor. 
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 _ Mas eu não quero isso! Hão de pensar lá fora que não lhe dou de comer! Tome 1 

cuidado! 2 

 A velha estremeceu, e nos seus olhos azuis brilhou, fugitiva, uma expressão 3 

dolorosa. 4 

 Tome cuidado!
557

 Quantas vezes dissera ela aquelas mesmas palavras ao 5 

Lucianinho, nos velhos tempos! Dizia-lhe as com meiguice, alisando-lhe os cabelos, ou 6 

entre dois beijos: _ “Olha meu filho, toma cuidado! não te exponhas ao sol... não comas 7 

frutas verdes! estuda bem as lições... Toma cuidado contigo, meu amor!” 8 

 E eram quase súplicas aqueles conselhos! 9 

 E aí estava agora o Luciano a dizer-lhe colérico e brutalmente as mesmas 10 

palavras! E ela curvava a cabeça ao irmão, e obedecia-lhe, e temia-o! ela, que o criara  11 

desde pequenino, que por causa dele perdera um casamento, que por causa dele se tinha 12 

sempre sacrificado! Era duro, mas era assim. Há sempre mais paciência para as 13 

maldades de uma criança, do que para as rabugices de um velho! Reconhecia isso e 14 

calava-se. “Luciano é doente, pensava ela, e é por isso que me trata com tão mau 15 

humor! é doença, não é ruindade
558

 de coração... Se ele foi sempre tão bom! Aquilo há 16 

de passar.” 17 

 No fim do mês a questão estava esquecida, e a velha recebeu a visita da comadre 18 

tísica e da viúva pobre. Não tinha um vintém, e resolvera dizer isso mesmo às suas 19 

protegidas; mas exatamente nessa ocasião a tísica mostrou-lhe uma receita do médico, 20 

tossindo a cada palavra, com a mão espalmada no peito; e a viúva levou-lhe pela 21 

primeira vez o filho mais novo, um lindo menino de olhos azuis e de cabelos loiros. 22 

 A velha enterneceu-se e prometeu mandar no dia seguinte alguma coisa
559

, tanto 23 

a uma como a outra.  24 

 Nessa mesma tarde disse ao Luciano, muito constrangida: 25 

 _ Hoje vieram cá aqueles pobres... Coitadas! custa-me tanto não lhes dar 26 

esmola... se você me pudesse emprestar... é pouca coisa, bem vê... 27 

                                                           
557

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 

Provavelmente Júlia Lopes faz o uso do itálico nesta expressão a fim de mostrar não só a perplexidade da 

senhora ante a queixa proferida por seu irmão, como também para ressaltar a diferença no tom da fala 

existente nos conselhos emitidos por cada uma das personagens. 
558

 O vocábulo em itálico foi mantido conforme o texto base. 

Mais uma vez, o uso de itálico serve para enfatizar, através do pensamento da personagem, a idealização 

do caráter de seu irmão. 
559

 Os vocábulos foram mantidos em itálico conforme o texto base. 
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 _ Acha muito o que eu ganho? não se lembra que mal me dá o ordenado para 1 

sustentar as quatro filhas e nós? 2 

 E como ela lhe explicasse a precária situação das duas mulheres: 3 

 _ Ora, a viúva que empregue os filhos mais velhos e ponha os outros em asilos ; 4 

e quanto à tísica... 5 

 _ Se eu tivesse vinte anos de menos, não te pediria isto, Luciano! Lembra-te 6 

bem!  7 

 Mas o Luciano não se lembrou! 8 

 Ela quis referir-se ao tempo em que o ajudava trabalhando para fora, cuidando-9 

lhe dos filhos, indo muitas vezes para a cozinha, e deitando-se fora de horas para lhe 10 

engomar as camisas... quis referir-se, mas envergonhou-se, e disse de si para si : 11 

 _ Aquilo é doença; não é ruindade
560

 de coração! 12 

 No entanto, o seu bom Lucianinho e as filhas comentavam entre si a caduquice 13 

da velha. E, realmente, desde aquele dia, a paralítica decaiu muito; incomodava toda a 14 

gente. Era preciso levá-la ao colo para a cama, despi-la, vesti-la, lavá-la, levar-lhe a 15 

comida à boca. Ela impacientava-se quando lhe tardavam com o almoço; gritava de lá 16 

que a queriam matar à fome, que era melhor enterrarem-na de uma vez. E a criada, a  17 

quem ela dera outrora presentes, ria-se: e as sobrinhas, que ela tantas vezes carregara ao 18 

colo, levantavam os ombros enfadadas
561

. Luciano repreendia-as, mas ia dizendo que 19 

efetivamente a irmã era insuportável! 20 

 Apesar de muitíssimo idosa, a pobre senhora tinha apego à vida; já muito 21 

confusa de ideias, completamente inerte, tinha impertinências, ralhava lá da sua cadeira 22 

de rodas com toda a gente: esta porque não lhe dava água, aquela porque lhe apertara de 23 

propósito o cós
562

 da saia, aquela outra porque lhe deitava veneno na comida... 24 

 Deslizavam assim amargamente os meses, quando, um dia, uma criada, muito 25 

pálida, com os olhos esgazeados e os cabelos hirtos, entrou aos gritos na sala de jantar, 26 

exclamando: 27 

 _ Fogo! fogo! há fogo em casa! 28 

 Levantaram-se todos da mesa. 29 

                                                           
560

 Conferir nota 558. 
561

 (Adj.) Chateadas; cansadas; entediadas. 
562

 (s.m.) Tira de pano que rodeia certas peças do vestuário no lugar da cintura. 
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 Por uma janela aberta entrou uma lufada
563

 de fumo
564

; viu-se brilhar a chama. A 1 

porta estava tomada pelo fogo. 2 

 _ Fujam pelo telhado! gritou o Luciano. 3 

 E ouviam-se vozes lá fora, dizendo como um eco: 4 

 _ Fujam pelo telhado! 5 

 Na sua grande cadeira de rodas, a velha presenciava aquela cena, sem se poder 6 

mover, aterrorizada e sem voz. O irmão empurrava as filhas, atava num guardanapo as 7 

joias tiradas à pressa de uma cômoda, punha na mão da criada os talheres de prata, 8 

olhava para trás, para o fogo que vinha lambendo a parede, impelido pelo vento; corria, 9 

atirava para o telhado os móveis mais leves, pressurosamente
565

, abria e fechava 10 

gavetas, e saltava por fim também pela janela, para o telhado, o único meio de salvação 11 

que a Providência
566

 lhe oferecia!  12 

 A velha ficou só. Tentou mexer-se, tentou gritar: debalde
567

. 13 

 Pior que o incêndio e que o medo, foi a impressão deixada pela fugida do irmão. 14 

 O seu espírito cansado como que se esclareceu nesse momento. E dessa vez não 15 

disse de si para si, para desculpá-lo: “Aquilo é doença, não é ruindade
568

 de coração!...” 16 

 O calor afogueava-lhe as faces, onde há muito não subia o sangue ; no meio 17 

daquela solidão pavorosa, ouvindo o crepitar da madeira nuns estalidos secos, a bulha 18 

surda de uma ou de outra viga que se desmoronava, o luf-luf
569

 da chama que subia, a 19 

velha sorria com ironia, lembrando-se da precaução do Luciano em arrecadar as coisas 20 

que ela, a irmã abandonada, lhe ajudara a ganhar... 21 

E voltou de novo o olhar para a janela; então, entre o fumo já espesso, viu 22 

desenhar-se ali uma figura de homem. 23 

 O coração bateu-lhe com alegria. 24 

 _ É Luciano que se lembrou de mim! 25 

 Era um bombeiro que lhe estendia a mão, chamando-a. A velha fez-lhe um 26 

gesto, -
570

 que se retirasse! 27 

                                                           
563

 (Adj.) Rajada de fumo. 
564

 (s.m.) Fumaça. 
565

 (Adv.) Cheio de pressa; precipitado; irrequieto; impaciente. 
566

 (s.f.) A suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. 
567

 (Adv.) Em vão. 
568

 Nesse trecho, o vocábulo “ruindade” não se encontra mais em itálico no texto base. 
569

 Recurso onomatopaico. 
570

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
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 Nisso, um rolo de fumo negro interpôs-se entre ambos, como um véu de crepe. 1 

Perderam-se de vista. O bombeiro voltou para fora, quase asfixiado. A velha fechou os 2 

olhos e esperou a morte. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

PERFIL DE PRETA
571

 8 

(GILDA)
572

 9 

 10 

A MACHADO DE ASSIS
573

 11 

 12 

 Suruí
574

: sol de rachar. Às onze horas, pela estrada quente, mal sombreada por 13 

uma ou outra gameleira
575

, vinha a negra Gilda da situação Fonseca, com cesta de 14 

taquara carregadinha de beijus
576

, agasalhados na toalha recortada à mão por sua 15 

senhora, D. Ricarda Maria. 16 

 A pele preta não desgosta do sol; mas era tão ardente esse de dezembro, que a 17 

Gilda, suando em bica
577

, meteu-se pelo primeiro atalho para o mato até à margem do 18 

rio. O caminho seria mais longo, paciência. 19 

 Logo que entrou na selva regalou-se roçando as solas dos pés, queimados pela 20 

areia da estrada descoberta, nas trapoeirabas
578

 macias, onde florinhas roxas 21 

                                                           
571

  “Perfil de preta” configura-se como o décimo nono conto, segundo a ordem de apresentação da edição 

de 1938 de Ânsia eterna. 

572
 Refere-se ao nome da personagem do conto. 

573
 Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 21 de junho de 1839, foi o mais prestigiado escritor 

brasileiro do período entre séculos. Filho de uma família pobre, nascido e criado no Morro do 

Livramento, no Rio de Janeiro, Machado completou seus estudos em escolas públicas e nunca frequentou 

universidades. Ao longo de sua vida, assumiu diversos cargos públicos, posteriormente, publicando 

crônicas e poesias em diversos jornais da época. Sua obra constitui-se de peças teatrais, nove romances, 

aproximadamente duzentos contos, cinco coletânea de poemas e diversas crônicas. Foi, não só o 

fundador, como o presidente unanimo da Academia Brasileira de Letras. 

Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como Machado de Assiz, foi mantida a grafia do nome do 

escritor conforme texto base. 
574

 No texto base: Suruhy. Por se tratar de um topônimo, a grafia do nome da cidade foi atualizada: Suruí.  

Bairro localizado no município de Magé, no Rio de Janeiro. 
575

 (s.f.) Botânica: árvore de grande porte, da família das Moráceas, produtora de madeira e frutos 

comestíveis, que também são usados na aplicação medicinal. 
576

 (s.m.) Bolo feito de mandioca ou de tapioca. 
577

 (Popular/coloquial) Suando muito. 
578

 (s.f.) Botânica: planta comumente conhecida como Olho-de-Santa-Maria. 
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desabrochavam à sombra de caneleiras
579

 cheirosas e de cada árvore, que Deus nos 1 

acuda! Tinha o seu medo de andar por ali; sempre era mais arriscado o encontro de uma 2 

cobra que pela estrada. Mas o frescor do mato, e o marulhar do rio tentavam-na, foi 3 

andando. E tinha que andar, porque a freguesia
580

 de S. Nicolau ainda era dali a um bom 4 

quarto de légua
581

, e depois de ter oferecido os beijus em nome da ama, à sua irmã D. 5 

Luiza, teria de voltar à situação antes do pôr do sol. 6 

 Com aquele calor... 7 

 O cheiro agreste
582

 dos cambarás
583

 punha tontas as borboletas cor de palha. Das 8 

altas copas dos paus-de-arco
584

 caía um chuvisco de ouro, em pétalas pequeninas. 9 

Perfume e silêncio. De repente a água do rio repuxou alto; Gilda parou; nada! Cantou 10 

um jacu
585

 mas calou-se logo, pressentindo gente. A água voltara à plácida correnteza, 11 

não encontrando estorvos no caminho. 12 

 Gilda retardava os passos, e já não deixava de sondar com o olhar afeito, as 13 

águas moles. Súbito, numa clareira
586

 pequena, onde havia sol, divisou junto à margem 14 

um grande peixe dorminhoco e sossegado. A pele mosqueada
587

 do animal luzia dentro 15 

da água colorida de roxo pela copa florida de um pé de Quaresma
588

, como uma espada 16 

enferrujada nos copos. A água trêmula coloria-o lapidações de ametistas
589

 e ele dormia 17 

a sesta
590

, de olhos abertos, ventre roçando na areia. 18 

 Gilda pousou o balaio no chão, entalou
591

 a saia entre as pernas roliças, e, pé 19 

ante pé, muito devagarinho, entrou no rio, agachou-se e, zás! agarrou com ambas as 20 

mãos o peixe gordo, que se debateu sobressaltado, violentamente, num reboliço 21 

                                                           
579

 (s.f.) Botânica: árvore da família das Lauráceas, cultivada em algumas regiões tropicais, cuja casca 

aromática é a canela. 
580

 (s.f.) Os habitantes de uma determinada paróquia; conjunto de habitantes da área em que se fixa uma 

paróquia. 

Esse significado está sendo definido de acordo com a temática do texto. 
581

 Conferir nota 119. 
582

 (Adj.) de campo; rústico; rude. 
583

 (s.m) Botânica: arbusto florido de efeito ornamental, que possui pequenos buquês das mais variadas 

cores. 
584

 (s.m.) Botânica: também conhecido como Ipê Roxo. 
585

 (s.m.) Zoologia: ave galinácea da família dos Fasianíedeos, silvestre, mas dosmesticável, também 

conhecida por jacupemba, jacutinga ou iacu. 
586

 (s.f.) Espaço sem vegetação no meio da mata. 
587

 (Adj.) Salpicada de pintas e manchas escuras. 
588

 (s.f) Botânica: planta herbácea de flores brancas, pertencente à família das Saxifragáceas. As flores 

provenientes dessa planta. 
589

 (s.f.) Mineralogia: variedade do quartzo, de cor purpúrea ou violeta. 
590

 (s.f.) Tempo de descanso à hora de mais calor; sono que se dorme depois do almoço. 
591

 (v.) Por em lugar apertado. 



247 
 

gorgolhador
592

, salpicando-a toda. Sentindo-o escorregar por entre os dedos, Gilda 1 

atirou-o para uma aberta da clareira
593

, sobre um pouco de mato carrasquento
594

 de roça 2 

abandonada. O peixe arqueou-se todo em saltos, unindo o rabo à cabeça numa 3 

ondulação violenta, com ânsia
595

 de mergulhar de novo, no esforço de buscar a vida que 4 

lhe roubavam. O sol secava-lhe a pele lisa, que brilhava à luz em reflexos de ardósia
596

 e 5 

prata; os olhos exorbitavam-se lhe, redondos como dois globos foscos que o furor 6 

incandescia, e o corpo torcia-se lhe ora no ar, ora no chão, descrevendo curvas, num 7 

movimento incessante, batendo na terra quente para, de um salto flexível, de acrobata 8 

doido, atirar-se de encontro a um tronco espinhento de paineira
597

, sem se dar por 9 

vencido, no heroísmo de quem ama a vida e quer gozá-la mais. 10 

 Gilda deixava-o debater-se, deliciada com aquela agonia longa, nervosa, que 11 

observava com atenção alegre, no triunfo da sua força animal. 12 

 A tortura do peixe prolongava-se; ele era valente, resistia ao ar seco, ao sol 13 

ardente, à dureza do chão, aos embates nos espinhos que o feriam, aos atritos dos 14 

seixos
598

 escaldantes e dos tronquinhos secos do ervaçal
599

. Pouco a pouco o cansaço ia-15 

o amolecendo, um fio de sangue escuro corria-lhe do ventre, um arrepio enrugava-lhe o 16 

dorso e ficou por fim todo estendido, batendo só com o rabo, convulsivamente, no chão 17 

áspero
600

. Depois nem um tremor mais; quedou-se imóvel. Gilda cuidou-o morto e 18 

acocorou-se para o ver de perto, quando, em um arranco supremo, o peixe lhe saltou por 19 

sobre a cabeça, relanceando um fulgor de aço no ar abafado e indo cair em um baque 20 

nas trapoeirabas, quase à beira do rio. 21 

 Ouviu ele ainda o som mole das águas correndo sobre areias frias, sentiu na pele 22 

queimada o frescor das ervinhas brandas, mais um impulso e mergulharia na corrente 23 

salvadora... não pode; a carne mole não lhe obedecia à convulsão da vontade. 24 

                                                           
592

 (Adj.) Produzindo o ruído de um gargarejo. 
593

 O trecho foi mantido conforme o texto base: “atirou-o para uma aberta da clareira.” 

Nota-se que essa parte também sofre modificações na edição de 1938. 
594

 (Adj.) Derivado de uma espécie de oliveira de inferior qualidade. 
595

 Mais uma vez, a aparição da palavra ânsia encontra-se focada em algum momento de angústia descrito 

no texto. De certa forma, tal vocábulo insere-se na temática levantada nos conteúdos dos contos de Ânsia 

eterna. 
596

 (s.f.) Petrologia: rocha metamórfica de grão muito fino, de cor cinzenta. 
597

 (s.f.) Botânica: nome vulgar extensivo a várias árvores brasileiras, da família das Bombáceas e que 

produzem a paina. 
598

 (s.m.) Pedra geralmente lisa, dura e de tamanho reduzido. 
599

 (s.m.) Terreno em que se desenvolve muita erva. 
600

 Marca o final da página 169. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 10, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
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 Gilda cortou uma taquara, lascou-a com força e, aproximando-se varou o peixe 1 

de guelra a guelra
601

. Ele estrebuchou
602

 languidamente, e a negra riu empunhando o 2 

bambu
603

, como uma lança de guerra sobre um corpo inimigo. 3 

 Foi só depois de tudo consumado que a Gilda se lembrou de que tinha de 4 

entregar os beijus ainda quentinhos à irmã da sua senhora... Voltou-se; uma mosca 5 

varejeira
604

 zumbia sobre a toalhinha branca, em lampejos de metal azul. Um gesto da 6 

negra e ei-la que partiu. 7 

 Deviam ser horas de se ir encaminhando para a freguesia de S. Nicolau do Paço. 8 

Antes de prosseguir, amarrou com um cipó as taquaras em cruz, escondeu o peixe entre 9 

as folhas de inhame
605

 e depois de ter marcado o sítio recomeçou a caminhada. Foi-se 10 

embora, apanharia o peixe no regresso... 11 

 Que voltas teria dado a Gilda por aqueles morros e aquelas vargens
606

, que só à 12 

tardinha entrou na freguesia, com a cesta de beijus, que deveria entregar quentinhos, já 13 

muito desfalcada? 14 

 Foi talvez no mandiocal de seu Neves, quando parou ouvindo as cantigas e 15 

vendo arrancar mandioca bonita, de lua nova... 16 

 Não, a maior demora deveria ter sido na casa do João Romão, deitada na esteira, 17 

no pomarzinho de tangerinas
607

, daquelas pequeninas, que ela comia com casca e tudo. 18 

 Nesse dia não o tinha encontrado, perdera umas duas horas a esperá-lo, de papo 19 

para o ar, vendo as nuvens dos mosquitos. 20 

 Por onde andaria ele? 21 

 João Romão era vadio, cantava à viola e trazia pelo beiço
608

 toda a crioulada
609

 22 

da redondeza. Gilda mordia-se de ciúmes sempre que o via, lá no engenho
610

 de D. 23 

                                                           
601

 (s.f.) Zoologia: órgão respiratório dos animais aquáticos que funciona utilizando o oxigênio dissolvido 

nas águas, e que também se denomina brânquia.  
602

 (v.) Debater-se. 
603

 (s.m.) Botânica: planta tropical lenhosa, da família das Gramíneas, de caule longo e fistuloso, por 

vezes, oco, encontrado especialmente nas regiões tropicais e subtropicais de ambos os hemisférios; caule 

desta planta; cana. 
604

 (s.f.) Zoologia: mosca relativamente grande, de coloração azul, verde ou cinzenta, que põe os ovos nas 

carnes mortas e nas feridas expostas. 
605

 (s.m.) Botânica: planta monocotiledônea, herbácea, em regra com rizoma tuberoso, alimentício, 

especialmente da família das Aráceas, cultivada para fins alimentares e ornamentais. 
606

 (s.f.) Planície cultivada à beira do rio; campina; várzea. 
607

 (s.f.) Botânica: fruto amarelo-avermelhado, globoso, carnudo e sumarento que é produzido pelas 

tangerineiras. 
608

 (Popular/coloquial) O mesmo que trazer pelo canto. 
609

 (Popular/coloquial) Grupo de crioulos; negro nascido no Brasil. 

No caso do texto, mulheres negras.  



249 
 

Ricarda Maria, mais voltado para a Paula ou para a Norberta do que para ela. Quando o 1 

censurava por isso, ele levantava os ombros e ia dizendo que gostava de contentar toda a 2 

gente... 3 

 Pois era sol posto quando a Gilda divisou a igreja de S. Nicolau, com o seu mato 4 

de limoeiros perto, e as suas paredes brancas alvejando em uma tristeza de abandono... 5 

 Nem um badalar de sino. Voavam pombas-rolas à procura dos ninhos e crianças 6 

sujas cantavam em rondas na primeira rua da povoação. Gilda apressou o passo até a 7 

uma casa velha de janelas de peitoril
611

. 8 

 D. Luiza andava de visita a uma comadre; a preta deixou-lhe a cesta de beijus 9 

com a cozinheira Sophia e depois de ter engolido uma caneca de café girou sobre os 10 

calcanhares, pensando no terror da estrada pelo escuro. Bem faria se caminhasse sempre 11 

depressa, mas no canto da praça viu gente ajuntada na porta da venda e foi-se chegando 12 

curiosamente. 13 

 Falava-se do milagre. S. Nicolau
612

, deposto do seu trono de honra do altar 14 

mor
613

, fora colocado irreverentemente no chão, embaixo do coro, para que ali lhe 15 

carminassem
614

 à vontade o rosto desbotado e lhe assinalassem os traços já sumidos. 16 

 Deixaram-no para ali sozinho, sem lâmpada nem vigia por toda uma feia noite ! 17 

Daí, que aconteceu? Na outra madrugada o sacristão
615

 viu com os seus olhos carnais
616

, 18 

que a terra havia de comer, o bom S. Nicolau do Paço, lá no alto do seu trono condigno! 19 

Ninguém o removera; o santo tinha subido àquela famosa altura, pelos seus próprios 20 

pés, que os não tinha de fato, visto que a túnica
617

 de madeira, com douraduras
618

 e 21 

vernizes, descia-lhe até ao chão... 22 

 Gilda estremeceu, e antes de seguir seu caminho voltou o olhar esgazeado
619

 23 

para o bosquezinho de limoeiros odorantes
620

, perto da igreja. 24 

                                                                                                                                                                          
610

 (s.m.) No Brasil é uma máquina usada para desarestar o linho, moer a cana-de-açúcar, fazer aguardente 

de cana. 
611

 (s.m.) Parte inferior da janela, que serve de apoio às pessoas. 
612

 Também conhecido como São Nicolau de Mira e São Nicolau de Bari, o santo é o padroeiro da Rússia. 

É conhecido pela sua inclinação aos atos fraternos, por ter sido um bispo extremamente caridoso e 

bondoso. 
613

 (s.m.) Altar principal de uma igreja. 
614

 (v.) Pintar usando produtos derivados do carmim. 
615

 (s.m.) Homem incumbido do arranjo e guarda da sacristia; o que se emprega habitualmente nos 

arranjos de uma igreja e em ajudar a missa. 
616

 (Popular/coloquial) Olhos de carne e osso. 
617

 (s.f.) Vestuário antigo, comprido e ajustado ao corpo. 
618

 (s.f.) Camada ou folha de ouro que reveste um objeto. 
619

 (Adj.) Olhos muito abertos em sinal de espanto ou medo. 
620

 (s.m.) Botânica: limoeiros de cheiro. 
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 Nossa Senhora! Arrependia-se agora de não ter vindo direitinha dar o seu recado 1 

logo pela manhã. Não eram as fúrias de D. Ricarda Maria, tão impertinente, o que ela 2 

mais temia, mas as almas penadas
621

 que andassem soltas, gemendo pelo mato. Lá a sua 3 

senhora? que se ninasse!
622

 já não havia escravos. Agora os fantasmas, esses! S. Nicolau 4 

que a acompanhasse. 5 

 Benzeu-se e foi andando com o coração nas mãos, volvendo os olhos 6 

esbugalhados
623

 para as beiras do caminho. Luzia-lhe a esperança de pedir pousada
624

 7 

ao João Romão: cortaria assim a pior parte do caminho e dormiria com ele. 8 

Por mal dos seus pecados, a noite estava negra e um ventozinho precursor de 9 

chuva agitava as ramagens, imitando vozes extravagantes. 10 

 Passando o negrume do mandiocal do Neves, ao dobrar mesmo a estrada, no 11 

ângulo onde de dia tanto se enchera de araçás, Gilda estacou boquiaberta. Através do 12 

rendilhado negro das galharias folhudas
625

, ela viu luzes, grandes luzes bailando 13 

vagarosamente, lá na beira do rio. 14 

 S. Nicolau me acuda! suspirou ela, com os joelhos bambos, o coração aos pulos, 15 

estarrecida. S. Nicolau valeu-lhe, fazendo-a reconhecer nas luzes, archotes
626

 de bagaço 16 

de cana seca, que alumiavam
627

 o João Romão, a Norberta e mais três parceiros, na 17 

pescaria do bagre
628

 amarelo em tocas de pedras frias. O que enfureceu a Gilda foi ver o 18 

mulato abraçar Norberta, mesmo ali, à vista dos outros... 19 

 _ Que jundiá
629

 que vocês apanhem tenha veneno
630

, diabos! rosnou ela com 20 

desejo de irromper pelo mato e ir bater naquela gente, ruim que nem cobra. Repeliu a 21 

ideia, estava sozinha, os outros eram muitos. 22 

 Esquecendo-se de ir procurar o seu peixe gordo, sepultado entre folhas de 23 

inhame junto à cruz de taquara, e que mesmo a escuridão não permitiria encontrar, 24 

Gilda seguiu para diante, tecendo ideias de vingança. 25 

                                                           
621

 (Popular/coloquial.) O mesmo que fantasmas. 
622

 (Popular/coloquial) Que se conformasse! 
623

 (Adj.) Saltado; aberto; arregalado. 
624

 (s.f.) Pedir hospedagem. 
625

 A expressão significa “conjunto de galhos com muitas folhas”. 
626

 (s.m.) Pedaço de esparto revestido de breu que é ateado para iluminar, geralmente ao ar livre; tocha. 
627

 (v.) Iluminar.  
628

 (s.m.) Zoologia: nome comum a grande número de peixes, da família dos Silurídeos, de pele nua e 

com barbilhões mais ou menos desenvolvidos. 
629

 (s.m.) Zoologia: Nome comum a diversos peixes do rio; bagre. 
630

 Marca o final da página 173. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 10, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
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 _ João Romão me paga, deixa está ele! Pensam que podem comigo... não vê! 1 

 Um uivo lamentoso atravessou a floresta e houve uma bulha de animal de 2 

rastros
631

. Gilda nem fez caso
632

. A raiva tirara-lhe o medo. 3 

 4 

 Às seis horas da manhã, D. Ricarda Maria apareceu no Engenho, e, dando com a 5 

Gilda no trabalho, gritou-lhe furiosa: 6 

 _ Então, sua cachorra, é assim que você cumpre ordens? 7 

  Contra o costume a negra baixou a cabeça, humilhada e sonsa, relanceando a 8 

vista para a Norberta que enchia um tipiti
633

 para a prensa, no meio de uma nuvem fina 9 

de farinha que o João Romão peneirava a seu lado. Norberta passava por ser a crioula 10 

mais bonita do Engenho. Era tafula
634

, vestia-se de engomados
635

. Pareceu à Gilda, 11 

através da névoa branca, que ela se ria na ocasião, e teve ímpetos de lhe atirar à cara a 12 

cuia com que levava mandioca do cocho
636

 para o forno, que a Paula remexia com a 13 

longa pá. 14 

 Tia Thereza, a africana velha entendida em rezas e feitiços, cosia os sacos, 15 

agachada a um canto, e, enquanto uns negros entravam com cestos de mandioca para a 16 

raspagem, outros traziam-na do lavador
637

 para a cevadeira
638

, já branquinha como 17 

ossos nus... 18 

 D. Ricarda Maria chupou o grande buço
639

 grisalho que lhe ornava o rosto 19 

magro e ordenou ao João Romão que deixasse a peneiragem à Rita, e fosse ele para a 20 

máquina. 21 

 Depois voltando-se, inquiriu : 22 

 _ O cocho está seco? Que é do Viriato? 23 

 _ Viriato tá cortando mandioca, sim senhora... respondeu o Joaquim velho, que 24 

entrava suando sob um fardo de aipins. 25 

                                                           
631

 (s.m.) Zoologia: também animal de rastos; animal que deixa rastros ou pegadas. 
632

 (Popular/coloquial) Não se importou. 
633

 (s.m.) Cesto cilíndrico de palha em se põe a mandioca que se quer espremer. 
634

 (Adj.) Pessoa que se veste de forma elegante.  
635

 (Adj.) Roupas que são colocadas em goma e alisadas depois em ferro quente. 
636

 (s.m.) Tabuleiro usado para transportar massa. 
637

 (s.m.) Aparelho usado para lavagem de plantações recém-recolhidas. 
638

 (s.f.) Saco em que se dá cevada ou outro alimento às cavalgaduras; alforje de mantimentos. 
639

 (s.m.) Penugem que nasce acima do lábio superior dos rapazes, quando começam a ter barba, e 

também aparente em algumas mulheres. 
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 D. Ricarda Maria postou-se ao lado da bolandeira
640

 e o mulato sentou-se, tanto 1 

se lhe dando fazer um serviço como o outro. A velha gritou então que abrissem a água, 2 

e a engenhoca roncou. 3 

 _ É agora, pensou Gilda consigo, voltando-se. Norberta olhava embevecida para 4 

João Romão, aproveitando a distração da patroa. O mulato é que não podia desviar a 5 

vista do trabalho, sob pena de ficar sem dedos ou sem braços. A máquina descrevia os 6 

seus movimentos rápidos, impelida pela força da água, triturando, esfarelando as raízes 7 

brancas da mandioca, num mastigar incessante. 8 

 Tia Thereza cantava num fio delgado de voz, estendendo os pés gretados
641

 pelo 9 

chão, onde tremia uma roseta de sol caída do teto, de telha vã
642

. 10 

 Gilda observou: estavam todos preocupados ; então, avançando, disse num berro 11 

furioso : 12 

 _ João Romão! 13 

 O mulato voltou-se assustado e a máquina segurou-se logo pela mão direita, e 14 

levar-lhe-ia o braço se D. Ricarda Maria não o tivesse puxado imediatamente para trás, 15 

com um movimento rápido e violento. 16 

 O sangue espadanou
643

, houve rumor, o mulato caiu. 17 

 Gilda, vingada, num tremor de raiva e de espanto, dizia que só dera o grito ao 18 

perceber a catástrofe. Aquela mentia saia-lhe tão limpa como se fora uma verdade. Só a 19 

Norberta, fula, espumando irada, a desmentia, xingando-a, em avanços de animal 20 

danado
644

: 21 

 _ Foi de propósito! prendam aquele diabo! foi de propósito! exclamava ela 22 

debatendo-se nas mãos das companheiras, que a continham a custo. 23 

 _ Como ele não quer mais saber dela! foi de propósito! Amaldiçoada! 24 

Mas todas afirmavam que o caso deveria ter sido como a Gilda explicava, 25 

porque não? Fora tudo momentâneo, e a própria D. Ricarda Maria, ali de vigia, não se 26 

sentia habilitada nem para acusar, nem para defender... 27 

                                                           
640

 (s.f.) Grande roda dentada de engenho de açúcar; máquina de descaroçar algodão; grande roda movida 

por animais ou pessoas que move o rodete de ralar mandioca. 
641

 (Adj.) Rachado; fendido; aberto. 
642

 No texto refere-se ao espaço em que faltava telhas. 
643

 (v.) Espalhar. 
644

 (Adj.) Raivoso; encolerizado. 
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 Eis aí porque o João Romão nunca mais seduziu as crioulas dedilhando na viola 1 

aquelas modinhas
645

 faceiras
646

 e sentimentais. 2 

 Apesar de o ver maneta
647

 e de o saber preguiçoso, Norberta fez-se a sua 3 

companheira definitiva. Essa trabalha por dois, e, sempre que vê a Gilda passar pela sua 4 

porta, cantando escarninhamente
648

 com as mãos para as costas, ela cospe três vezes, 5 

dependura do umbral o ramo de arruda
649

, faz no vazio o sinal da cruz
650

 e diz de modo 6 

a fazer-se ouvir da outra: 7 

 _ Te esconjuro
651

, diabo! 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

                                                           
645

 (s.f.) Música: gênero de cantiga popular. 
646

 (Adj.) Alegre. 
647

 (Adj.) Pessoa a quem falta um abraço ou que uma das mãos foi cortada. 
648

 (Adv.) De maneira a escarnecer; caçoar; debochar. 
649

 (s.f.) Botânica: nome de várias plantas da família das Rutáceas, aromáticas e medicinais. A crença 

popular lhe atribuiu o poder de afugentar o mau olhado. 
650

Movimento executado com a mão direita, que representa um tipo de ritual praticado por alguns ramos 

do Cristianismo.  
651

 (v.) Amaldiçoar; maldizer; repudiar. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A NEVROSE DA COR
652

 8 

 9 

 10 

 Desenrolando o papiro
653

, um velho sacerdote sentou-se ao lado da bela princesa 11 

Issira e principiou a ler-lhes uns conselhos, escritos por um sábio antigo. Ela ouvia-o 12 

indolente
654

, deitada sobre as dobras moles e fundas de um manto de púrpura
655

; os 13 

grandes olhos negros cerrados, os braços nus cruzados sobre a nuca, os pés trigueiros e 14 

descalços unidos à braçadeira
656

 de ouro lavrado do leito. 15 

 Pelos vidros de cores brilhantes das janelas, entrava iriada
657

 a luz do sol, o 16 

ardente sol do Egito, pondo reflexos fugitivos nas longas barbas prateadas do velho e 17 

nos cabelos escuros da princesa, esparsos sobre a sua túnica de linho fino. 18 

 O sacerdote, sentado num tamborete
658

 baixo, continuava a ler no papiro, 19 

convictamente; entretanto a princesa, inclinando a cabeça para trás, adormecia! 20 

 Ele lembrava-lhe: 21 

 “_ A pureza da mulher é como o aroma na flor!”
659

  22 

 “Ide confessar a vossa alma ao grande Osiris!
660

 para a terdes limpa de toda a 23 

mácula e poderdes dizer no fim da vida: Eu não fiz derramar lágrimas; eu não causei 24 

terror!”
661

 25 

                                                           
652

  “A nevrose da cor”  configura-se como o  vigésimo conto, segundo a ordem de apresentação da edição 

de 1938 de Ânsia eterna. 

Esse conto não foi dedicado a personalidades da época. 
653

 (s.m.) Botânica: planta da família das Ciperáceas, própria de terrenos inundados, de que os Egípcios 

faziam folhas finas para se escrever. Manuscrito antigo feito sobre folhas dessa natureza. 
654

 (Adj.) Ocioso; preguiçoso. 
655

 (Adj.) Cor vermelha escura próxima ao roxo. 
656

 (s.f.) Chapa metálica que segura uma ou mais peças de uma estrutura. 
657

 (Adj.) Que tem as cores da íris. 
658

 (s.m.) Espécie de cadeira com braços, mas sem espaldar. 
659

 Mais uma vez, pode-se observar na obra de Dona Júlia, o pensamento típico relativo aos padrões 

sociais a ser seguido por cada gênero. A qualidade da castidade era imprescindível à mulher que estivesse 

em idade matrimonial.  
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 “Quanto mais elevada é a posição da mulher, maior é o seu dever de bem se 1 

comportar.”
662

 2 

 “Curvai-vos perante a cólera dos deuses ! lavai de lágrimas as dores alheias, para 3 

que sejam perdoadas as vossas culpas!” 4 

 “Evitai a peste e tende horror ao sangue...” 5 

 _ Notai bem, princesa: 6 

 E tende horror ao sangue!
663

 7 

 A princesa sonhava: ia navegando num lago vermelho, onde o sol estendia 8 

móvel e quebradiça uma rede dourada. Recostava-se num barco de coral polido, de 9 

toldo matizado sobre varais crivados de rubis; levava os pés mergulhados numa alcatifa 10 

de papoulas
664

 e os cabelos semeados de estrelas... 11 

 Quando acordou, o sacerdote, já de pé, enrolava o papiro, sorrindo com ironia. 12 

 _ Ainda estás aí? 13 

 _ Para vos repetir: Arrependei-vos, não abuseis da vossa posição de noiva do 14 

senhor de todo o Egito... lavai para sempre as vossas mãos do sangue... 15 

 A princesa fez um gesto de enfado, voltando para o outro lado o rosto; e o 16 

sacerdote
665

 saiu. 17 

 Issira levantou-se, e, arqueando o busto para trás, estendeu os braços, num 18 

espreguiçamento voluptuoso. 19 

 Uma escrava entrou, abriu de par em par a larga janela do fundo, colocou em 20 

frente a cadeira de espaldar
666

 de marfim com desenhos e hieróglifos
667

 na moldura, pôs 21 

no chão a almofada para os pés, e ao lado a caçoula
668

 de onde se evolava
669

, enervante 22 

e entontecedor, uma aroma oriental. 23 

                                                                                                                                                                          
660

 Deus da mitologia egípcia associado à vegetação e à vida no além. 

661
 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 

Esse é um dos trechos de maior importância na construção do enredo desse conto, visto que está 

relacionado às atitudes tomadas pela princesa Issira, ao longo da narrativa. 
662

 No texto base há um possível erro tipográfico. Não há um fechamento de aspas no trecho pertencente a 

esta nota. Sendo assim, esse equívoco foi retificado neste texto crítico. 
663

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
664

 (s.f.) Botânica: planta da família das Papaveráceas, com pétalas geralmente vermelhas. 
665

 No texto base há um possível erro tipográfico: “socerdote”. Foi atualizado no texto crítico para 

“sacerdote”. 
666

 (s.m.) Costas da cadeira. 
667

 (s.m.) Cada um dos caracteres ou figuras do sistema de escrita pictórica dos antigos egípcios e de 

outros povos, que representavam palavras, conceitos e objetos. 
668

 (s.f.) Caçarola; caçoila. 
669

 (v.) Esvaecer-se; volatizar-se. 
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 Issira sentou-se, e, descansando o seu formoso rosto na mão, olhou 1 

demoradamente para a paisagem. A viração brincava-lhe com a túnica, e o fumo da 2 

caçoula envolvia-a toda. 3 

 O céu, azul-escuro, não tinha nem um leve traço de nuvem. A cidade de 4 

Thebas
670

 parecia radiante. Os vidros e os metais deitavam chispas
671

 de fogo, como se 5 

aqui, ali e acolá, houvesse incêndio; e ao fundo, entre as folhagens escuras das árvores 6 

ou as paredes do casario, serpeava, como uma larga fita de aço batida de luz, o rio 7 

Nilo
672

.  8 

 Princesa de raça
673

, neta de um Faraó, Issira era orgulhosa; odiava todas as 9 

castas
674

, exceto a dos reis e a dos sacerdotes. Fora dada para esposa ao filho de 10 

Ramazés
675

, e, sem amá-lo, aceitava-o, para ser rainha. 11 

 Era formosa, indomável, mas vítima
676

 de uma doença singular: a nevrose
677

 da 12 

cor. O vermelho fascinava-a.  13 

 Muito antes de ser a prometida do futuro rei, chegava a cair em convulsões ou 14 

delíquios
678

 ao ver flores de romãzeiras
679

, que não pudesse atingir, ou as listas 15 

encarnadas dos kalasiris
680

 dos homens do povo. 16 

 A medicina egípcia consultou as suas teorias, pôs em prática todos os seus 17 

recursos, e curvou-se vencida diante da persistência do mal. 18 

 Issira, entretanto, degolava as ovelhinhas brancas, bebia-lhes o sangue, e só 19 

plantava nos seus jardins papoulas rubras. 20 

 Na aldeia em que nascera e em que tinha vivido, Karnac
681

, forrara de linho 21 

vermelho os seus aposentos; era neles que ela bebia em taças de ouro o precioso líquido. 22 

                                                           
670

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Tebas), a grafia do nome da cidade foi mantida 

conforme se encontra no texto base (1903). 

Capital do Império Novo, pertencente ao Antigo Egito. 
671

 (s.f.) Faíscas. 
672

 Considerado o mais extenso do mundo, o rio Nilo desempenhou um importante papel na formação de 

diferentes civilizações que viveram em suas margens, principalmente o povo egípcio.  
673

 (Adj.) De classe. 
674

 (s.pl.) Grupo social hereditário e fechado, em que os membros pertencem a mesma etnia ou religião ou 

profissão. 
675

 Provavelmente uma alusão ao nome da maioria dos reis que governaram o Egito - Ramsés 
676

 Marca o final da página 181. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 11, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
677

 (s.f.) Neurose. 
678

 (s.m.) Desmaio; síncope. 
679

 (s.f.) Botânica: planta arbustiva que produz um fruto volumoso, a romã, cujo interior se pode observar 

a cor avermelhada. 
680

 (s.m.) Túnica usada no Egito Antigo. 
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 Princesa e formosa, a fama levou-lhe o nome ao herdeiro de um Ramazés ; e 1 

logo o príncipe, curioso, seguiu para essa terra. 2 

 O seu primeiro encontro foi no templo. Ele esperava-a no centro do enorme 3 

pátio, entre as galerias de colunas, ansiosamente
682

. Ela vinha no seu palanquim
683

 de 4 

seda, coberta de pérolas e de púrpura, passando radiante e indolente entre as seiscentas 5 

esfinges que flanqueavam
684

 a rua. 6 

 Dias depois morria o pai de Issira, o último descendente dos Faraós
685

, após a 7 

sua costumada refeição de leite e mel. O príncipe Ramazés solicitou a mão da órfã e fê-8 

la transportar para o palácio real, em Thebas. 9 

 A beleza de Issira deslumbrou a corte; a sua altivez fê-la respeitada e temida ; a 10 

paixão do príncipe rodeou-a de prestígio e a condescendência do rei acabou de dar-lhe 11 

toda a soberania. 12 

 O seu porte majestoso, o seu olhar, ora de veludo ora de fogo, mas sempre 13 

impenetrável e sempre dominador, impunham-na à obediência e ao servilismo dos que a 14 

cercavam. 15 

 Esquecera a placidez de Karnac. Lamentava só as ovelhinhas brancas que ela 16 

imolava nos seus jardins das papoulas rubras. 17 

 A loucura do encarnado aumentou. 18 

Os seus aposentos cobriram-se de tapeçarias vermelhas. Eram vermelhos os vidros das 19 

janelas; pelas colunas dos longos corredores enrolavam-se hastes de flores cor de 20 

sangue. 21 

 Descia às catacumbas
686

 iluminada por fogos encarnados, cortando a grandiosa 22 

soturnidade daqueles enormes e sombrios edifícios, como uma nuvem de fogo que ia 23 

tingindo, deslumbradora e fugidia, os sarcófagos
687

 de pórfiro
688

 ou de granito negro. 24 

 Não lhe bastava isso; Issira queria beber e inundar-se em sangue. Não já o 25 

sangue das ovelhinhas mansas, brancas e submissas, que iam de olhar sereno para o 26 

                                                                                                                                                                          
681

 Local pertencente à cidade de Tebas, onde se encontra o famoso Templo de Karnac, uma construção 

que atinge uma média de 100 hectares. 
682

 Mais uma vez, deve ser ressaltada a presença de um derivado da palavra ânsia. No caso do texto, 

“ansiosamente”. 
683

 (s.m.) Espécie de liteira, usada no Oriente para transportar pessoas importantes. 
684

 (v.) Acompanhar; estar paralelo em relação a. 
685

 (s.m.) Título dos antigos soberanos do Egito. 
686

 (s.f.) Cemitério subterrâneo. 
687

 (s.m.) Caixão em que os egípcios enterravam as múmias. 
688

 (s.m.) Mineralogia: rocha magmática de composição mineralógica variada. 
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sacrifício, mas o sangue quente dos escravos revoltados, conscientes da sua desgraça; o 1 

sangue fermentado pelo azedume
689

 do ódio, sangue espumante e embriagador! 2 

 Um dia, depois de assistir no palácio a uma cena de pantomimas
690

 e 3 

arlequinadas
691

, Issira recolheu-se doente aos seus aposentos; tinhas a boca seca, os 4 

membros crispados
692

, os olhos muito brilhantes e o rosto extremamente pálido. 5 

 O noivo andava por longe a visitar províncias e a caçar hienas
693

. 6 

 Issira, estendida sobre os coxins
694

 de seda, não conseguia adormecer. 7 

Levantava-se, volteava no seu amplo quarto, desesperadamente, como uma pantera 8 

ferida a lutar com a morte. 9 

 Faltava-lhe o ar; encostou-se a uma grande coluna, ornamentada com 10 

inverossímeis figuras de animais entre as folhas de palmeira e de lodão
695

; e aí, de pé, 11 

movendo os lábios secos, com os olhos cerrados e o corpo em febre, deliberou mandar 12 

chamar um escravo. 13 

 A um canto do quarto, estendida no chão, sobre a alcatifa, dormia a primeira 14 

serva de Issira. 15 

 A princesa despertou-a com a ponta do pé. 16 

 Uma hora mais tarde, um escravo, obedecendo-lhe, estendia-lhe o braço robusto, 17 

e ela, arregaçando-lhe ainda mais a manga já curta do kalasiris, picava-lhe a artéria
696

, 18 

abaixava rapidamente a cabeça, e sugava com sôfrego
697

 prazer o sangue muito rubro e 19 

quente! 20 

 O escravo passou assim da dor ao desmaio e do desmaio à morte; vendo-o 21 

extinto, Issira ordenou que o removessem dali, e adormeceu. 22 

 Desde então entrou a dizimar escravos, como dizimara ovelhas. 23 

 Subiam queixas ao rei; mas Ramazés, já velho, cansado e fraco, parecia 24 

indiferente a tudo. 25 

 Ouvia com tristeza os lamentos do povo, fazendo-lhe promessas que não 26 

realizava nunca. 27 

                                                           
689

 (s.m.) Sabor acre; aspereza; mau humor. 
690

 (s.f.) Peça teatral em que os atores se exprimem apenas por gestos. 
691

 (Subst. Fem.) representação feita por arlequins. 
692

 (Adj.) Contraído. 
693

 (s.f.) Zoologia: mamífero carnívoro da família dos Hienídeos, essencialmente noturno, com pelagem 

áspera de cor parda e manchas escuras, que se alimenta, sobretudo de cadáveres. 
694

 (s.f.) Espécie de sofá sem costas. 
695

 (s.m.) Lótus. 
696

 (s.f.) Anatomia: vaso que conduz o sangue do coração para as diversas partes do corpo. 
697

 (Adj.) Com avidez. 
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 Não queria desgostar a futura rainha do Egito; temia-a. Guardava a doce 1 

esperança da imortalidade do seu nome. E essa imortalidade, Issira poderia cortá-la 2 

como a um frágil fio de cabelo. Formosa e altiva, quando ele, Ramazés, morresse, ela, 3 

por vingança, fascinaria a tal ponto os quarenta juízes do julgamento dos mortos
698

, que 4 

eles procederiam a um inquérito fantástico dos atos do finado, apagando-lhe o nome em 5 

todos os monumentos, dizendo ter mal cumprido os seus deveres de rei! 6 

 Não! Ramazés não oporia a sua força à vontade da neta de um faraó! Que a 7 

maldita casta dos escravos desaparecesse, que todo o seu sangue fosse sorvido com 8 

avidez pela boca rosada e fresca da princesa. Que lhe importava, e que era isso em 9 

relação à perpetuidade do seu nome na história? 10 

 As queixas rolavam a seus pés, como ondas marulhosas e amargas; ele sofria-11 

lhes o embate, mas deixava-as passar! 12 

 Issira, encostada à mão, olhava ainda pela janela aberta para a cidade de Thebas, 13 

esplendidamente iluminada pelo sol, quando um sacerdote lhe foi dizer, em nome do 14 

rei, que viera da província a triste noticia de ter morrido o príncipe desastrosamente. 15 

 Recebeu a princesa com ânimo forte tão inesperada nova. Enrolou-se num 16 

grande véu e foi beijar a mão do velho Ramazés. 17 

 O rei estava só ; a sua fisionomia mudara, não para a dolorosa expressão de um 18 

pai sentido pela perda de um filho, mas para um modo de audaciosa e inflexível 19 

autoridade. Aceitou com frieza a condolência de Issira, aconselhando-a a que se 20 

retirasse para os seus domínios em Karnac. 21 

 A egípcia voltou aos seus aposentos, e foi sentar-se pensativa no dorso de uma 22 

esfinge de granito
699

 rosado, a um canto do salão. 23 

 A tarde foi caindo lentamente; o azul do céu esmaecia; as estrelas iam a pouco e 24 

pouco aparecendo, e o Nilo estendia-se cristalino e pálido entre a verdura negra da 25 

folhagem. Fez-se noite. Imóvel no dorso da esfinge, Issira olhava para o espaço 26 

enegrecido, com os olhos úmidos, as narinas dilatadas, a respiração ofegante. 27 

                                                           
698

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 

Um dos rituais mais importantes do antigo Egito, descritos no chamado “Livro dos Mortos”, no qual 

compreendia um julgamento presidido por Osiris, ajudado por quarenta e dois deuses, que com ele 

deliberam para julgar os mortos segundo a sua conduta moral durante a vida. Os quarenta e dois juízes 

representavam o número de distritos administrativos do Egito.  
699

 (s.m.) Rocha constituída essencialmente de quartzo, muito utilizada em construções e ornamentos de 

grande porte. 
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 Pensava na volta a Karnac, no seu futuro repentinamente extinto, nesse glorioso 1 

amanhã que se cobrira de crepes
700

 e que lhe parecia agora interminável e vazio! Morto 2 

o noivo, nada mais tinha a fazer na corte. Ramazés dissera-lhe: 3 

 _ Ide para as vossas terras; deixai-me só... 4 

 Issira debruçou-se da janela – tudo negro! Sentiu rumor no quarto, voltou-se. Era 5 

a serva que lhe acendera a lâmpada.  6 

 Olhou fixamente para a luz; a cabeça ardia-lhe, e procurou repousar. Deitando-se 7 

entre as sedas escarlates do leito, com os olhos cerrados e as mãos pendentes, viu, em 8 

pensamento, o noivo morto, estendido no campo, com uma ferida na fronte
701

, de onde 9 

brotava em gotas espessas o seu belo sangue de príncipe e de moço. 10 

 A visão foi-se tornando cada vez mais clara, mais distinta, quase palpável. 11 

Soerguendo-se no leito, encostada ao cotovelo, Issira via-o, positivamente, a seus pés. O 12 

sangue já se não desfiava em gotas, uma a uma, como pequenas contas de coral; caía às 13 

duas, às quatro, às seis, avolumando-se, até que saía em borbotões
702

, muito vermelho e 14 

forte; Issira sentia-lhe o calor, aspirava-lhe o cheiro, movia os lábios secos, buscando-15 

lhe a umidade e o sabor.  16 

 A insônia foi cruel. Ao alvorecer, chamando a serva, mandou vir um escravo. 17 

 Mas o escravo não foi. Ramazés atendia enfim ao seu povo, proibindo à egípcia 18 

a morte dos seus súditos. Um sacerdote foi aconselhá-la. 19 

 _ Cuidado! A justiça do Egito é severa, e vós já não sois a futura rainha...  20 

 Issira despediu-o. 21 

 Perseguia-a a imagem do noivo, coberto de sangue. A proibição do rei revoltava-22 

a, acendendo-lhe mais a febre do encarnado. 23 

 Como na véspera, o sol entrava gloriosamente pelo aposento, através dos vidros 24 

de cor. A princesa mordia as suas cobertas de seda, torcendo-se sobre a púrpura do 25 

manto. De repente levantou-se, transfigurada, e mandou vir de fora braçadas de 26 

papoulas, que espalhou sobre o leito de púrpura e ouro... 27 

 Depois, sozinha, deitou-se de bruços, estirou um braço e picou-o bem fundo na 28 

artéria. O sangue saltou vermelho e quente. 29 

                                                           
700

 (s.m.) Tecido um pouco rugoso, transparente, de seda ou de lã fina. 
701

 (s.f.) Anatomia: testa; cabeça. 
702

 (s.m.) Em jato; em quantidade volumosa. 
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 A princesa olhou num êxtase para aquele fio coleante
703

 que lhe escorria pelo 1 

braço, e abaixando a cabeça uniu os lábios ao golpe. 2 

 Quando à noite a serva entrou no quarto, absteve-se de fazer barulho, acendeu a 3 

lâmpada de rubins, e sentou-se na alcatifa com os olhos espantados para aquele sono da 4 

princesa, tão longo, tão longo... 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

                                                           
703

 (Adj.) Serpeante. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

AS TRÊS IRMÃS
704

 8 

 9 

A ZALINA ROLIM
705

 10 

 11 

 Havia muitos anos já que D. Thereza
706

 não via as duas irmãs. A segunda, D. 12 

Lucinda, partira logo depois de casada, com o primeiro marido, para Buenos Aires
707

, e 13 

lá ficara sempre ; a mais moça, D. Violeta, fora habitar a Bahia
708

 com o seu esposo e 14 

ali estava gozando os triunfos acadêmicos
709

 dos filhos e os respeitos delicados do seu 15 

velho
710

. 16 

 Mas um dia, D. Thereza, apreensiva, com medo da morte que se avizinhava, 17 

escreveu às irmãs: 18 

 _ Que viessem ao Rio despedir-se dela e tomar posse do que lhes pertencia. 19 

 Interesse ou saudade... (quem lê claro em corações tão bem ocultos?)
711

 20 

empurrou para as plagas natais
712

 as duas senhoras. 21 

 D. Thereza remoçou uns dias. Só ela ficara solteira e em casa dos pais, já há 22 

tanto mortos, como um guarda fiel, depositaria de todas as relíquias da mocidade deles e 23 

                                                           
704

 “As três irmãs” configura-se como o vigésimo primeiro conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 
705

 Nascida em 20 de julho de 1869, Maria Zalina Rolim consagrou-se como uma das primeiras 

educadoras do Brasil. Tendo sido discípula de João Kopke, disciplinou-se a aprender inglês, francês e 

italiano. Além de poetiza, contribuiu ativamente para a criação de uma literatura essencialmente infantil, 

preocupando com questões pedagógicas ligadas à infância.  
706

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Tereza), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
707

 Buenos Aires: capital da Argentina, país situado na América do Sul. 
708

 Rio de Janeiro: estado do Brasil, pertencente à Região Sudeste do Brasil. 
709

 Sucesso dos filhos nos estudos e nas profissões escolhidas. 
710

 Por constituir linguagem coloquial, o vocábulo foi mantido em itálico conforme o texto base. 

(s.m.) Marido. 
711

 É interessante notar como Júlia Lopes de Almeida apreende tal situação a partir do questionamento das 

atitudes das irmãs. 
712

 (s.f.) Região. 
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delas! Assim,
713

 recomendou à criada, mulata antiga, ex escrava da família, em todo 1 

caso uns trinta anos mais moça do que ela: 2 

 _ Olha, Emilia! para a mana Lucinda arranja o quarto azul, aquele da 3 

esquina
714

... era o seu quarto de solteira... Ela gostava de canários... tinha sempre uma 4 

gaiola no quarto... era isso : bota lá a gaiolinha dourada do canário novo... Escuta! Lava 5 

bem tudo! Ela era muito faceira
715

... não te esqueças do pó de arroz
716

, de pôr sabonete 6 

fino e frascos de... espera! qual era o cheiro que ela preferia ?... Ah! já sei! jasmim
717

! 7 

manda comprar essência de jasmins... 8 

 _ Sim, senhora. 9 

 _ Agora, para D. Violeta prepara o quarto branco, das três janelas... Era o quarto 10 

dela! Vê se arranjas muitas flores... Violeta era a nossa jardineira!... Olha, faze um ramo 11 

para o lavatório, outro para a cômoda. Era assim que ela usava... Espera! que pressa! 12 

Manda comprar essência de violetas
718

... era o aroma dela! 13 

 _ Sim, senhora! 14 

 _ Não te esqueças de nada! 15 

 _ Não, senhora... 16 

 A mulata saiu, deixando D. Thereza aos guinchos
719

 com um ataque de asma
720

. 17 

Não queria morrer deixando aquela casa em mãos indiferentes. Só as irmãs receberiam 18 

com amor aqueles trastes
721

 antigos, em que tantas vezes rolaram juntas, onde os pais 19 

presidiam às suas travessuras de crianças e onde, depois, os noivos as beijaram com 20 

embriaguez... A pobre coitada estava a desfazer-se, sentia, a cada arranco da tosse, 21 

desmanchar-se lhe sob a pele seca e enrugada a carcaça
722

 frágil e dolorida. O seu 22 

corpo, nunca amado, caía, como um feixe de ossos partidos, para a sepultura. Como 23 

estariam as irmãs? A Lucinda deveria estar bem velhota! Agora a Violeta, essa, apesar 24 

                                                           
713

 Marca o final da página 189. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 11, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
714

 (s.f.) Ângulo saliente formado pelas duas paredes de um edifício.  
715

 (Adj.) Pessoa alegre e engraçada. 
716

 (s.m.) Produto de beleza cuja base é o amido do grão de arroz reduzido a pó muito fino. 
717

 (s.m.) Botânica: flor proveniente de um arbusto ornamental, cujas flores são aromáticas e de cor 

branca ou amarela. 
718

 (s.f.) Botânica: planta herbácea da família das Violáceas, cujas flores são, em regra, muito aromáticas. 
719

 (s.m.) Som agudo e inarticulado. 
720

 (s.f.) Medicina: doença, com acessos irregulares, caracterizada por dificuldade de respirar, tosse seca e 

sensação de aperto no peito. 
721

 (s.m.) Mobília velha. 
722

 (s.f.) Popular/coloquial: corpo. 
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de mais moça, com tantos filhos e já tanta netalhada
723

, é provável que viesse trêmula e 1 

bem achacada pela velhice! Havia já uns trinta anos que a não via... e à outra... uns bons 2 

quarenta! E D. Thereza revia com saudade o rosto pálido formoso da esbelta Lucinda, 3 

de olhos verdes, dentes sãos, faces brancas como a neve; e o rostinho delicado de 4 

Violeta, moreno, levemente rosado, com uns olhos travessos e negros e uma boquinha 5 

perfumada de juventude, muito fresca e vermelha! 6 

 E apesar de calcular-lhes as rugas, só via diante dos olhos as figuras louçãs e 7 

radiantes das irmãs noutros tempos... 8 

 A mulata aprontou tudo com esmero. D. Thereza, apoiada ao seu ombro e a uma 9 

bengala grossa, percorreu toda a casa. Ela tinha tido sempre a singular mania de 10 

conservar as coisas nos mesmos lugares e em igual posição. Se mandava renovar o 11 

papel
724

 de uma sala, exigia que o novo fosse exatamente igual ao que de lá saísse; e os 12 

trastes eram polidos, os estofos
725

 espanados com escrúpulo e as alcatifas nunca 13 

substituídas por outras que não fossem da mesma cor e de igual desenho... Para ela, 14 

aquelas velharias eram preciosidades raras. Não saía nunca, não dava festas. Vagava no 15 

ar das suas salas um cheiro de mofo, denunciador do triste isolamento da sua vida de 16 

solteirona, sem sobrinhos, nem afilhados, nem ninguém! 17 

 Custava-lhe deixar todo aquele esplendor em mãos alheias e ansiava
726

 pelas 18 

irmãs. Por uma coincidência, chegaram no mesmo dia D. Violeta, vinda da Bahia, e D. 19 

Lucinda, de Buenos Aires. 20 

 A manhã estava de uma beleza incomparável; o céu todo azul, a atmosfera 21 

morna, o que aprouve a D. Thereza, que pode aliviar o peso da roupa e cruzar sobre o 22 

vestido de seda roxo o seu belo mantelete
727

 de renda preta. A Emilia ajudou-a naquela 23 

tarefa. Toda a roupa comparticipava daquele cheiro de umidade. Vestido havia tanto 24 

tempo guardado
728

, o que as rugas fundas denunciavam, não podia cheirar a sol nem a 25 

primavera... 26 

 No topo da escada, com a cabecinha trêmula sempre a dizer que sim, uma das 27 

mãos apoiada à bengala, a outra sumida no braço da mulata, D. Thereza esperava as 28 

irmãs com os olhos luminosos, molhados de lágrimas. Elas subiam, vagarosas também, 29 

                                                           
723

 (s.f.) Grande número de netos. 
724

 (s.m.) No texto é relativo a papel de parede. 
725

 (s.m.) Tecido grosso, encorpado, geralmente utilizado para forrar sofás. 
726

 Mais uma vez pode ser observada a derivação da palavra ânsia, tal qual um momento de expectativa 

singular na vida daquela personagem. 
727

 (s.m.) Capa curta, leve e com rendas para ser usada por senhoras. 
728

 O trecho “Vestido havia tanto tempo guardado” foi mantido conforme o texto base. 
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falando alto, uma com voz grave, outra em um falsete de gaita
729

. Haviam de ser 1 

risadinhas, lembranças da mocidade... 2 

 D. Thereza ordenara que se abrisse o salão principal, e foram logo para lá as três. 3 

O que ela notou, com certa alegria invejosa, foi que as irmãs andavam mais direitas, 4 

sem necessidade de apoio. Sentaram-se no salão. D. Lucinda faiscava de vidrilhos
730

, 5 

descansando a papada cor de leite na rica seda preta da capa. Era enorme. A gordura 6 

disfarçava-lhe as rugas. O coquetismo
731

 da mocidade ainda mostrava os seus traços: lá 7 

estava o cabelo pintado, caído nas fontes em duas bellezas
732

, à moda espanhola. 8 

 E de vez em quando saltitava um caramba
733

, que rebentava como uma bomba 9 

naquela casa antiga e reservada. 10 

 D. Violeta, essa guardara alguma coisa do seu aroma de flor, para a secura da 11 

velhice. Era pequena, muito engelhada; vinha vestida de lã marron, com uma capa de 12 

rendas, de pouco enfeite. O que lhe dava graça era o cabelo muito branco e a meiguice 13 

dos seus olhos negros, habituados a sorrir para os netos travessos. 14 

 D. Thereza era a mais acabada! Faltara-lhe o amor, faltaram-lhe as sagradas 15 

agonias da maternidade, e a sua existência passiva, concentrada, inerte, levara-a àquele 16 

ponto, de passa seca já empedernida
734

 e intragável!
735

 17 

 As três irmãs olharam-se com tristeza; mas o que pensaram não o disseram. Os 18 

lábios sorriram, houve uns suspiros mal disfarçados e um brilho de lágrimas, que 19 

pareceu molhar ao mesmo tempo os olhos de todas, sem rolar pela face de nenhuma... 20 

D. Lucinda rompeu o silêncio. Vinha por pouco tempo... o seu segundo marido, um 21 

argentino, morrera havia um ano; tinha ainda muita coisa a liquidar... O seu palacete não 22 

podia ficar abandonado em mãos dos perversos enteados... O seu palacete! Como ela 23 

                                                           
729

 (s.m.) Música: instrumento de sopro, que consiste em um tubo modulante com palhetas e orifícios. 
730

 (s.m.) Miçanga; contos que ornamentam roupas, chapéus ou joias. 
731

 (s.m.) Elegância afetada. 
732

 Do Espanhol: o vocábulo bellezas por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme 

o texto base. 

(s.f.) No texto refere-se ao cabelo, sendo a tradução aproximada “cachos”. 
733

 Do Castelhano: o vocábulo caramba por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, 

conforme o texto base. 

(Interjeição) Expressão de espanto ou impaciência. 
734

 (Adj.) Petrificada; inflexível; insensível. 
735

 Há nesse trecho uma crítica ao comportamento de D. Thereza, não pelo fato de não haver constituído 

família, mas, sim, por ter ficado presa aos vultos do passado e, de certa forma, ter se tornado insensível às 

experiências vividas pelas irmãs. 
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encheu a boca, descrevendo em duas palavras o luxo das suas mobílias e da sua 1 

equipagem
736

. 2 

 Era conhecida e invejada na cidade toda! 3 

 D. Thereza pasmou: 4 

 _ Que! pois as suas mobílias são melhores do que... 5 

 _ Estas?! Oh! E riu-se com desdém. Thereza! você não imagina : isto é horrível! 6 

Nós outras
737

 temos coisas modernas, vindas de Paris!
738

 Meu marido gastava todos os 7 

anos uma fortuna em quadros, em louças, em cavalos e em roupas!   8 

 D. Thereza, pálida, com a cabecinha ainda mais trêmula, olhou para a irmã 9 

Violeta. 10 

 _ E você? 11 

 _ Eu já não me importo com luxos... meus netos acabam com tudo! A não ser à 12 

missa, não vou a parte nenhuma... 13 

 O que eu quero é ter muito espaço para as crianças e uma capela bonita. Em 14 

minha casa celebra-se sempre, com alguma pompa, o mês de Maria
739

... É o nosso 15 

sistema
740

. 16 

 _ Eu não conheço, modéstia à parte, casa mais completa do que a minha! 17 

impou
741

 D. Lucinda. 18 

 _ Nem eu casa mais alegre do que a minha. Se saio, volto logo com saudades... 19 

murmurou D. Violeta. 20 

 D. Thereza disse, já um tanto envergonhada por tratar as irmãs por você
742

, em 21 

um tom cerimonioso e encolhido: 22 

 _ Pois eu mandei pedir a... vocês... que viessem tomar conta das mobílias e da 23 

casa, julgando que lhes fosse agradável... 24 

 _ Vamos ver! interrompeu D. Lucinda, erguendo-se com dificuldade bem 25 

disfarçada. Emilia amparou D. Thereza e seguiram todas em peregrinação. D. Lucinda 26 

apalpava tudo e ia murmurando: 27 

                                                           
736

 (s.f.) Conjunto de aparelhos ou peças. 
737

 A expressão em itálico foi mantida conforme o texto base. 
738

 Paris: capital da França, país pertencente à Europa. 
739

 Mês de Maio. 
740

 (s.m.) Rotina. 
741

 (v.) Em sentido figurado mostrar-se soberbo ou desdenhoso. 
742

 O vocábulo “você” foi mantido em itálico conforme o texto base. 

O uso de itálico denota a falta de intimidade e o desconforto de D. Thereza ante a presença de suas irmãs 

que, com o tempo, tornaram-se duas desconhecidas. 



267 
 

 _ Esta mobília tem o estofo podre... Olhem! e esgarçava
743

 com a unha o 1 

damasco
744

 das poltronas. 2 

 _ Está mesmo... afirmava D. Violeta. Assim tudo : este canapé
745

 é medonho; eu 3 

não o quereria nem na minha cozinha! Meu Deus! esta sala de jantar parece-me um 4 

refeitório
746

 de convento... E dizer que antigamente a gente achava isto bonito... 5 

 Violeta sorria; D. Thereza não chorava por vergonha, com respeito às irmãs, que 6 

vinham mais fortes, com outros hábitos e outros gostos, cada qual educada por um 7 

marido, com o espírito influenciado pelo espírito deles
747

; uma adorando o luxo, a outra 8 

a família e a igreja. Era bem certo, o casamento e a distância roubaram-lhe as irmãs para 9 

sempre; a Lucinda e a Violeta de outrora estavam enterradas em algum cemitério de 10 

virgens ; aquelas duas velhas de gênios opostos... não eram elas! 11 

 À noite, D. Thereza, opressa pela asma, não se quis recolher cedo ao seu  12 

quarto. Emilia foi dizer-lhe com acento irônico; 13 

 _ D. Lucinda mandou tirar do quarto dela a gaiolinha. Diz que não pode suportar 14 

barulhos... que o sono da manhã é o melhor! 15 

 Ao mesmo tempo aparecia D. Violeta com as flores na mão: 16 

 _ Isto não pode estar lá no quarto... As flores devem ficar nos jardins... Lá em 17 

casa é o meu sistema. 18 

 Lá em casa!
748

 pensou D. Thereza ; lá em casa!
749

 afinal cada uma ama o que é 19 

seu, pensa no que é seu ! Eu, só eu, amo esta casa, não porque seja minha, mas porque 20 

era nossa
750

... Serei melhor do que elas? De onde me vem esta ternura e esta saudade 21 

que elas não sentem? 22 

 D. Thereza chorou na penumbra da sala. 23 

 No dia seguinte mandou recolher ao quarto dos badulaques, no fundo do quintal, 24 

os trastes mais antigos e de maior estimação. As irmãs zombavam de tudo... pois bem! 25 

deixaria escrito que se fizesse com eles uma fogueira no dia do seu enterro. Mas não 26 

                                                           
743

 (v.) Rasgar um tecido separando-lhe os fios. 
744

 (s.m.) Tecido de seda com desenhos em relevo. 
745

 (s.m.) Assento com braço e recosto para duas ou mais pessoas. 
746

 (s.m.) Salas onde se servem refeições em comum. 
747

 Esse trecho que D. Thereza comungava do pensamento padrão pregado na época. A mulher não era 

vista com um ser próprio, único, capaz de construir seus próprios gostos. Aqui fica claro que a 

personagem encara a mudança das irmãs como sendo influência de seus maridos. 
748

 A expressão em itálico foi mantida tal qual o texto base.  
749

 Idem nota 748. 
750

 O vocábulo foi mantido em itálico conforme o texto base. 

Nota-se nessas marcações em itálico, que Júlia Lopes enfatiza o descontentamento e a decepção da 

personagem ante o comportamento das irmãs. 
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escreveu, e dois dias depois, à hora do almoço, morreu sentada na sua cadeira de couro, 1 

com as mãos sumidas no xale e a cabecinha pendida para o peito. 2 

 D. Violeta recolheu as imagens do oratório, como lembrança piedosa; D. 3 

Lucinda, nada. Venderam a casa, repartiram os bens... e foi cada uma para o seu destino. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O VÉU
751

 8 

 9 

(DAS MEMÓRIAS DE UM ESTUDANTE) 10 

 11 

 12 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13 

 ... nas férias desse mesmo ano, decidi visitar a família, meu pai e duas irmãs, na 14 

pequena vila do meu nascimento, em S. Paulo
752

.  15 

 Revoltado pela injustiça dos lentes
753

, que me reprovaram no meu quarto ano de 16 

medicina, resolvi ir para o mato escrever em sossego contra eles. A vingança seria 17 

tremenda. 18 

 Parti num dia de muito calor; ia indisposto e sonolento. Dando um puxão ao meu 19 

bonnet
754

 para os olhos, dispunha-me a adormecer quando vi sentaram-se na minha 20 

frente duas senhoras. 21 

 Uma era alta, a outra baixa; uma esbelta, a outra atarracada
755

. 22 

 A baixa levava sobre o vestido de merinó
756

 preto um guarda-pó
757

 de linho com 23 

reversos
758

 de cor, chapéu de palha havana
759

 e luvas de meia
760

 pardas. Era mulher de 24 

                                                           
751

 “O véu (Das memórias de um estudante)” não se encontra presente na edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 
752

 São Paulo: estado do Brasil pertencente à Região Sudeste. 
753

 (s.m.) Antiquado: professor universitário; professor catedrático. 
754

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 

(s.m.) Chapéu; boné. 
755

 (Adj.) Baixo e de tronco largo; pesada e deselegante. 
756

 (s.m.) Tecido feito com a lã desse carneiro. 
757

 (s.m.) Casaco comprido, de tecido leve, que se veste por cima da roupa para evitar que este se suje. 
758

 (s.m.) Aquele que se encontra situado na parte contrária ou posterior. 
759

 (s.m.) Tipo de chapéu feito com um subproduto vegetal de algumas gramíneas, que após desidratadas 

são usadas na indústria e no artesanato. O chapéu de palha Havana era um usualmente confeccionado com 

palhas provenientes de Cuba ou do Caribe, fato que o confere maior durabilidade.  
760

 (s.m.) Tipo de luva em inteiriça em que não há lugar para colocar os dedos. 
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uns quarenta e poucos anos, morena, luzidia
761

 e de lunetas de aro
762

: tipo vulgar
763

, 1 

burguês. A esbelta trajava com elegância um vestido simples de riscadinho
764

 cinzento, 2 

sem folhos nem fitas, guarnecido
765

 de pospontos
766

, com um casaco justo que lhe 3 

denunciava a formosa linha do corpo, e um colarinho à inglesa
767

, muito unido ao 4 

pescoço. Chapéu do mesmo tom, que parecia mais um chapéu de homem se não lhe 5 

tivessem pespegado
768

 na frente uma grande ave de asas abertas. 6 

 Desço a estas minudencias de toilette porque elas constituíram logo para mim 7 

um ponto de estudo. A maneira de vestir indica fatalmente a maneira de pensar de uma 8 

mulher
769

. E entre aquelas duas... que abismo! que extraordinária diferença! Era caso 9 

realmente para meditação. Eu observava ora uma, ora outra. 10 

 As luvas de meia de algodão pardas da baixa faziam-me adivinhar mãos curtas, 11 

grossas, ágeis, afeitas à vassoura, à agulha, calejadas da tesoura, marcadas por 12 

queimaduras de calda ou água a ferve; as luvas de pelica
770

 da alta, justas e bem 13 

abotoadas, faziam-me sonhar com umas finas mãos muito macias e brancas, 14 

acostumadas a correr pelo teclado de um piano de Erard
771

, a folhear os livros de 15 

Bourget
772

, ou dos Goncourt
773

, e a acariciar um angorá
774

 de preço, no aconchego 16 

                                                           
761

 (Adj.) Com pele luzente; especialmente se atribui esse adjetivo às pessoas que possuem a pele tão 

sedosa quanto as uvas brancas plantadas na cidade do Minho. 
762

 (s.f.) Óculos. 
763

 (Adj.) Comum. 
764

 (s.m.) Tipo de vestido no qual se podem ser observados finas listras horizontais ou verticais ao longo 

do tecido. 
765

 (v.) Enfeitar; ornar. 
766

 (s.m.) Pesponto; pontos da costura geralmente sobrepostos uns ao outros. 
767

 (s.m.) Tipo de colarinho cujas pontas permanecem longas e fechadas. 
768

 (v.) Pespegar; aplicar. 
769

 A idealização construída pelo rapaz reflete, de certa forma, as muitas formas pelas quais as mulheres 

da época eram observadas. 
770

 (s.m.) Tipo de luva feita com pele fina de carneiro ou cabrito, também usado na fabricação de 

calçados. 
771

 Erard: um dos mais ilustres produtores de pianos franceses. Erard construiu seu primeiro piano por 

volta de 1777 obtendo, posteriormente, licença para produzir seus pianos para a corte francesa. 
772

 Paul Charles Joseph Bourget: romancista e crítico literário francês, autor de romances psicológicos. 

Suas obras tendiam para um tipo de reflexão interior, no qual os conceitos pessoais sobre religião 

deveriam se fazer presentes. Diante desse fato, tornou-se um crítico severo do naturalismo e das teorias 

materialistas, deixando transparecer em sua obra conceitos representativos da tradição, da ordem e da boa 

moral. 
773

 Relativo aos irmãos Edmond Huot de Goncourt e Jules de Goncourt: escritores que pertenciam à 

corrente naturalista. Por desfrutarem de uma posição econômica e social privilegiada, ambos puderam se 

dedicar à arte e à literatura. Dentre suas obras mais conhecidas encontram-se História da sociedade 

francesa durante a Revolução (1854) e Retratos íntimos do signo (1858). Também se concentraram em 

retratar casos patológicos em suas obras, dentre os quais podem ser citadas Renata Mauperin (1864), 

Germinia Lacerteux (1864) e Madame Gervaisais (1869). 
774

 (s.m.) Gato angorá. Raça de gato doméstico, muito conhecida na Europa desde o século XVII. 
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tépido
775

 de um divã de seda. Os sapatos de entrada baixa da gorda, mostrando-lhe as 1 

meias cruas engelhadas nos tornozelos grossos, faziam declarações terrivelmente 2 

indiscretas: que aqueles pés tinham calos e unhas encravadas, que se punham assim à 3 

vontade pela obrigação de longas caminhadas enfadonhas e cansativas. As botinas de 4 

pelica da outra, lustrosas e estreitas, diziam o contrário. Estavam ali dentro pés 5 

mimosos, acetinados, habituados à valsa e à fábrica Ferry
776

. 6 

 Na larga cara da morena, úmida de suor e salpicada do carvão da máquina, li 7 

como num livro aberto: atividade, despretensão, pouca inteligência e uma pontazinha de 8 

gênio. Na cara da companheira é que não pude ler nada! levava-a encoberta por um 9 

largo véu
777

 claro, que passava e repassava em torno da cabeça, escondendo-lhe 10 

totalmente as feições. 11 

 Era clara, loira, trigueira
778

, rosada ou pálida? Não o podia eu então saber. 12 

 Devia ser loira, que é o tipo requintadamente aristocrático
779

. Aquela 13 

singularidade mesmo de um véu tão espesso, coisa perfeitamente explicável numa 14 

viagem de trem de ferro em tempo de seca e de pó, contribuiu para tornar mais curiosa e 15 

interessante a figura patrícia
780

 daquela senhora. Eu estudava-a e, à proporção que a 16 

estudava, ia-me apaixonando! Ah! não se riam! Que diabo há de fazer um rapaz de 17 

dezenove anos durante um dia inteiro de viagem, quando o acaso lhe atira para diante 18 

dos olhos uma estampa tão sedutora? Apaixonei-me, sim; mas não foi também tão 19 

subitamente como à primeira vista pode parecer! Fui-me apaixonando minuto a minuto, 20 

lentamente, primeiro pelos pezinhos, depois pelas mãos, depois pela distinção do porte, 21 

e finalmente pelo rosto que eu não via, o que não obstava a que o soubesse de uma 22 

brancura de leite e rosas, iluminado por um par de olhos rasgados, úmidos, 23 

prometedores de inefáveis doçuras. E, assim como eu percebera o caráter da outra pela 24 

cara, percebi, pelo conjunto gracioso desta, o seu gênio também. Era recatada, tímida, 25 

                                                           
775

 (Adj.) Morno. 
776

 Fábrica responsável pela construção de vapores e barcos de pequena dimensão, próprios para passeios 

turísticos. 
777

 A temática do véu, trabalhada nesse conto, posteriormente, tornou-se um dos pontos principais do 

enredo do romance A intrusa, publicado por Júlia Lopes de Almeida, em 1908. (Rio de Janeiro: Francisco 

Alves editores). A personagem Alice, ao se colocar à disposição para trabalhar como governanta na casa 

do viúvo Argemiro, deixa a todos intrigados pelo uso constante de um espesso véu. Aliado às prendas 

domésticas exercidas por Alice, o uso do véu (que transmite à personagem um tom de invisibilidade e 

seriedade) acaba por suscitar o amor de Argemiro, fato que será coroado, ao final do romance, com a 

celebração do Sacro Santo Matrimônio. 
778

 (Adj.) Cor morena. 
779

 (Adj.) Pertencente à aristocracia; elegante; refinado; requintado. 
780

 (Adj.) Aristocrática; nobre. 
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honesta, altiva, indolente – tanto quanto o exigisse a sua alta posição na sociedade, -
781

 1 

rica e solteira. Encobria-se assim (e eu já fazia as minhas conjecturas!) porque, viajando 2 

sem o pai, acanhava-se de se dar a conhecer a toda gente, evitando comentários; uma 3 

prudência louvável
782

. Seria casada? Também podia ser; o papel de pai identificava-se 4 

com o de marido, sem que por isso o dela sofresse alterações : irmã ou filha da outra é 5 

que não era ; isso jurava eu. 6 

 O meu olhar fixava-se por tal forma na sua gentilíssima figura, que ela 7 

principiava a inquietar-se. 8 

 “Sou um grosseiro”, dizia eu de mim para mim ; mas não conseguia desviar a 9 

vista. 10 

 Ali mesmo formei logo tenção de escrever um livro a que poria  o título : _ AS 11 

MULHERES
783

; livro esquisito, original, farfalhante como as sedas de Lyon
784

. Era essa 12 

desconhecida quem me suscitava tão boa ideia. Abençoada fosse ela! Propunha-me 13 

(julgava-me habilitado para isso) a descrever os caracteres das mulheres que eu daí por 14 

diante encontrasse, só pelas suas manifestações exteriores. Na missa, no baile, em casa, 15 

no teatro, na maneira de ajoelhar, de abrir o livro, de dançar, de mover o leque, de 16 

receber uma visita ou de assistir a um drama
785

, julgava eu, ainda inexperiente das suas 17 

dissimulações, que as poderia definir clara e positivamente, estampando-as depois com 18 

todos os cambiantes
786

 nas páginas do meu volume. Seria dedicado o meu trabalho à 19 

bela misteriosa companheira de viagem, de quem então eu já deveria saber o nome. 20 

 O nome! Como se chamaria ela? E andei à procura de um nome de mulher loira: 21 

Laura... Matilde... Alice... Lucia... Aurora! 22 

 Entretanto, chegamos a S. Paulo. Anoitecia; os lampiões de gás espalhavam 23 

pontinhos de ouro pela cidade. Acabava-se o meu romance tristemente... não me podia  24 

                                                           
781

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
782

 Uma das recomendações que era observada às moças da época diz respeito a sua conduta nos espaços 

sociais de circulação. Ao se encontrar desacompanhada da figura masculina, a mulher deveria agir com o 

máximo de prudência, mantendo uma postura de recato e, consequentemente, evitando constrangimentos 

que poderiam vir a macular sua imagem.  
783

 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 
784

 Cidade francesa que passou a desenvolver o comércio de seda durante o Renascimento.  
785

 (s.m.) Qualquer peça ou composição teatral em que seja narrado um assunto comovente ou uma cena 

pungente. 
786

 (s.m.) Matiz; nuance. 
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resignar a isso. E, apanhando à pressa a minha mala, acompanhei as duas senhoras 1 

através da gare
787

.  2 

 Um sujeito aproximou-se delas, e curvando-se diante da mais alta, recebeu 3 

algumas ordens, rapidamente, depois acompanhou-as à rua, abriu a portinhola de um 4 

carro particular e voltou. Elas partiram, e eu, numa resolução digna dos meus dezenove 5 

anos, acompanhei-as noutro carro, até vê-las entrar numa casa apalaçada
788

, ao lado de 6 

um jardim. 7 

 A minha vila que perdoe, e que perdoe a minha família e que se regozijem os 8 

meus lentes ameaçado! esqueci-os e instalei-me por largos dias no Grande Hotel!
789

 As 9 

manhãs e as tardes gastava-as ou em passeio diante daquela grande casa sempre 10 

fechada, misteriosa como o véu, aristocrática como a dama. Por fim, num desespero de 11 

namorado infeliz, encostava-me à grade e ficava horas esquecidas olhando para dentro, 12 

sem medo de me tornar suspeito para a criadagem ou para a polícia, a ver cair 13 

lentamente, como lágrimas de sangue, as pétalas carnudas das camélias vermelhas. 14 

Tanto maior era a obstinação daquela senhora em se não mostrar, quanto mais veemente 15 

era o meu desejo de a ver. Passados não sei quantos dias, lobriguei
790

 numa manhã a 16 

companheira de viagem, a gorda, a sacudir um tapete numa janela; cumprimentei-a, 17 

sorri-me, fiquei atrapalhado, com vontade de perguntar alguma coisa, mas evitando 18 

praticar semelhante asneira. Ela compreendeu-me de certo, porque teve a amabilidade 19 

de convidar-me para descansar. 20 

 _ A senhora baronesa
791

 ainda está recolhida, disse com malícia; mas isso não o 21 

priva de entrar e tomar uma canequinha de café. 22 

 Recusei e segui. 23 

 Para encurtar razões
792

: escrevi um dia à baronesa, e mandei-lhe a carta. Nessa 24 

tarde recebi um cartão dela consentindo que eu lhe fosse beijar a mão. 25 

                                                           
787

 Do Francês: o vocábulo gare por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme o 

texto base. 

(s.f) Local de embarque e desembarque de passageiros; estação. 
788

 (Adj.) Em forma de palácio. 
789

 Inaugurado em 1º de julho de 1878, o Grande Hotel foi considerado pelos viajantes como um dos 

melhores hotéis do Brasil. Tornou-se representativo, durante o século XIX, por ter tido seu edifício 

construído essencialmente para este fim. Situado na região do Centro Velho de São Paulo, entre as ruas 

São Bento e o Beco da Lapa, ele destacou-se por se assemelhar aos hotéis europeus da época. 
790

 (v.) Ver por acaso. 
791

 (s.f.) Mulher que possui o título de baronato. 
792

 (Popular/coloquial) Para encurtar assunto. 
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 Entrei na sua casa transportado de júbilo e já com o prólogo do meu livro feito 1 

para lhe mostrar... Nessa parte da minha obra, escrita em noites de febre um tanto 2 

romanesca
793

, pusera eu, entre muitos adjetivos
794

 e frases modernas perfeitamente 3 

desconexas, num estilo á la diable
795

, toda a minha alma e aspiração de glória! 4 

 Tinha antíteses
796

 medonhas, quadros terríveis em que a dúvida se divertia a 5 

queimar um pobre coração, revolvendo-o nas chamas de um amor intensíssimo! E por 6 

sobre isso tudo, uns salpicos de opoponax
797

, que era o aroma em voga, e uns sonhos 7 

ideais
798

, cheios de coisas mansas
799

 e doces melancolias
800

, com que eu contava 8 

apossar-me do coração da bela baronesa. 9 

 E era só imaginar o brilho dos seus olhos lânguidos quando me dissesse 10 

entusiasmada e feliz:  11 

 _ Como é belo! 12 

 Fizeram-me esperar numa sala, em que ocupava a principal parede um 13 

barbaças
801

condecorado. Estava ali havia uns bons dez minutos quando um criado veio 14 

dizer-me que a senhora baronesa rogava-me o obséquio
802

 de ir ter com ela a uma outra 15 

sala. 16 

 Fui. 17 

 Estava de pé e veio receber-me sorrindo com tristeza, e talvez também com um 18 

pouco de ironia... 19 

 Ai de mim! por que tirara ela o longo véu piedoso!? Era velha, a baronesa, velha 20 

e feia; mas bem velha e bem feia! 21 

                                                           
793

 (Adj.) Aquele que tem caráter de romance; devaneador; apaixonado. 
794

 (s.m.) Qualidades; predicados. 
795

 Do Francês: a expressão à la diable por constituir um estrangeirismo, foi mantida em itálico, conforme 

o texto base. 

(Adj./adv.) Depressa. 
796

 (s.f.) Figura retórica pela qual se exprime a oposição entre dois termos ou duas proposições; Contrário. 
797

 O vocábulo opoponax, por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico conforme o texto base. 

(Botân.) Goma obtida de uma das plantas da família das Umbelíferas, que se encontram especialmente na 

Ásia, que já teve aplicações terapêuticas e é utilizada no fabrico de perfumaria. Tem efeito relaxante e 

ajuda a aguçar os sentidos e a concentração. 
798

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
799

 Idem. Conferir nota 798. 
800

 Idem. Conferir nota 798. 
801

 (s.m.) Homem que possui barba comprida. 
802

 (s.m.) Favor; gentileza; amabilidade. 
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 Fiquei atônito, tendo a estupidez de deixar transparecer na fisionomia a minha 1 

amarga decepção; e ela, para vingar-se daquele imperdoável
803

 movimento, deixou-me 2 

logo cair no ouvido estas palavras agudas como punhais: 3 

 _ Meu menino, não se canse jamais em seguir as mulheres... que usarem véus 4 

muito espessos! 5 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

                                                           
803

 Marca o final da página 205. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 12, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

PELA PÁTRIA
804

 8 

 9 

 10 

 Os tiros lá fora repetiam-se, tremendos e abaladores. D. Catharina
805

, muito 11 

lívida, segurava com os dedos magros, de encontro ao peito fundo e côncavo, o seu 12 

triste xale de viúva, escutando sozinha a agonia do coração... Morava em Niterói
806

, 13 

num bairro afastado, e na sua pequena sala térrea, de uma nudez de ascetério
807

, o seu 14 

corpo magro e esguio, todo coberto de preto, andava desnorteadamente, como um 15 

mastro sem velas batido na borrasca
808

. 16 

 Corria assim de canto a canto, de parede a parede, de janela a janela, sem parar, 17 

sem perceber senão que os seus dois rapazes lá estavam na guerra, o mais velho no 18 

exército
809

, e o mais novo na esquadra
810

... 19 

                                                           
804

 “Pela Pátria” configura-se como o vigésimo segundo conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Na edição de 1938, ao título desse conto foi acrescentada a informação “(Episódio da guerra civil de 

1893)”. 

O episódio descrito por Júlia Lopes de Almeida, no conto Pela Pátria, provavelmente refere-se à 

sangrenta batalha ocorrida no local conhecido como Ponta da Armação, situado na cidade de Niterói. Essa 

foi parte da Segunda Revolta da Armada, promovida pelos oficiais da Marinha do Brasil, que tomou 

lugar, primeiramente, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, no Governo do 

Marechal Floriano Peixoto. Em setembro de 1893, os revoltosos exigiam a imediata convocação dos 

eleitores para a escolha de seus governantes. Apoiado pelo Exército Brasileiro, Floriano Peixoto delibera 

que fosse aberto fogo contra os revoltosos, de modo que Niterói, capital no Rio de Janeiro naquela época, 

por ter sida totalmente sitiada pelas batalhas, teve sua sede transferida para Petrópolis em 6 de setembro 

de 1893. 

Não foi dedicado a personalidades da época.  
805

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Catarina), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme texto base (1903). 
806

 Município pertencente ao estado do Rio de Janeiro. Na época, capital do Rio de Janeiro. 
807

 (s.m.) Mosteiro; local de meditação. 
808

 (s.f.) Tempestade violenta e repentina, geralmente de curta duração; tempestade marítima. 
809

 A inicial minúscula do vocábulo foi mantida conforme o texto base 

 (s.m.) Militar: organização militar que constitui um ramo integrante das Forças Armadas e que tem por 

objetivo cooperar na defesa do país, através da realização de operações terrestres. 
810

 (s.f.) Referente à Marinha Brasileira. 
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 A luz pálida do crepúsculo
811

 desfazia-se aos poucos. Coisas e seres retraíam-se 1 

num silêncio expectante. 2 

 O troar
812

 da artilharia calava todas as outras vozes; nos intervalos caía sobre a 3 

terra uma mudez pesada e absoluta; mas o estampido
813

 vinha depressa fazer vibrar a 4 

natureza inteira. E o ar ficava por momentos trêmulo, como que dolorido pela passagem 5 

daquele som formidável e assassino. 6 

 D. Catharina tinha esgotado todo o fervor religioso da sua alma. A prece já lhe 7 

saía dos lábios frios como um débil perfume de flor murcha. Perdera as forças na 8 

ansiedade
814

 e no pranto; o coração não lhe destilava a água purificada da lágrima, que 9 

escorrera toda, deixando só no fundo os resíduos de sangue negro e envenenado, 10 

geradores da raiva. D. Catharina odiava a terra em que nascera e que lhe roubava agora 11 

os filhos, e execrava
815

 ainda mais os homens e a lei e tudo! Era ignorante, embora 12 

inteligente e imaginosa; e na curta parábola
816

 em que o seu espírito se abalançava, não 13 

podia atingir esses preceitos
817

 divinos, que se escrevem com sangue e que os homens 14 

leem corrente na sua alta sabedoria... 15 

 A honra? O brio
818

 da nação? Palavras! Ela não sabia senão que amava os filhos, 16 

que os tinha criado com terno apego e grande sacrifício, pedindo honestamente e 17 

humildemente ao Senhor Deus dos exércitos, que fizera as estrelas do céu, as águas dos 18 

rios, os cedros
819

 altivos e as areias do mar, que, na sua força prodigiosa, de tantas 19 

maravilhas lhe concedesse a simplíssima graça de a fazer morrer bem velhinha, 20 

deixando neste mundo os seus dois filhos... os seus dois únicos filhos! 21 

 Tinha caído a noite. D. Catharina procurou reagir. Acendeu a lâmpada, compôs 22 

na alcova
820

 próxima as roupas e as camas dos seus rapazes. Para que? Eles não 23 

viriam... mas era um hábito, e ela obedecia com submissão a todos os seus velhos 24 

costumes. 25 

 Ergueu depois a vela à altura dos retratos deles, que se destacavam na parede 26 

caiada, em dois quadrinhos moldurados de veludo escuro. 27 
                                                           
811

 (s.m.) Claridade que persiste após o pôr do sol ou antes do dia raiar. 
812

 (s.m.) Estrondo. 
813

 (s.m.) Som repentino e forte; estrondo; estouro. 
814

 Mais uma vez, nota-se a presença da palavra ansiedade. Desta vez, esta adquire o tom lamurioso da 

mãe aflita que teme pela vida dos filhos que se encontram em batalha. 
815

 (v.) Desejar mal a; abominar. 
816

 (s.f.) Literatura: narração alegórica em que encerra algum preceito de moral ou verdade importante. 
817

 (s.m.) Ensinamento; doutrina 
818

 (s.m.) Coragem; valor. 
819

 (s.m.) Botânica: árvore de grande porte, pertencente à família da Pináceas, de madeira aromática. 
820

 (s.f.) Pequeno quarto interior de dormir. 
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 O mais velho era um soldado garboso
821

, claro e bonito como o pai, de olhos 1 

rasgados e peito franco e largo. 2 

 O outro, ainda muito novo, puxara ao tipo da mãe: era magro, trigueiro, de rosto 3 

comprido e lábios simpáticos. D. Catharina beijou ambos com igual ternura, 4 

confundindo-os no mesmo enleio
822

 e no mesmo cuidado. Voltou depois para a saleta, 5 

abrindo os ouvidos aos rumores de fora... 6 

 Que estranho rumor seria agora aquele que percebia ao longe, no ar imóvel da 7 

noite? Fincou o olhar na treva. Ninguém! A estrada devia estar deserta. Tornou a entrar 8 

e foi sentar-se a um canto, com os cotovelos pontudos firmados nos joelhos e o rosto 9 

sumido entre as mãos. Caíra por fim numa atonia
823

 que lhe amolentava
824

 o espírito e 10 

petrificava o corpo; nem um leve estremecimento lhe agitava os músculos. Permaneceu 11 

por longas horas em igual postura, olhando para o mesmo ponto
825

. 12 

 A pouco e pouco ideias desencontradas foram nascendo e fugindo 13 

simultaneamente no seu cérebro de devota extinta. Deus e o diabo surgiam juntos na 14 

mesma luz indecisa que se esbatia
826

 em sombras, que mudava e que desaparecia. Santa 15 

Catharina
827

, sua patrona, a virgem douta
828

, vinha também, na sua nudez pálida de 16 

martirizada, atravessar-lhe a mente num clarão frouxo e frio. E depois outros santos, e 17 

grandes heresias, procissões fantásticas, mal definidas, indeterminadas, arrastavam-se 18 

lentamente, mudando de feitio e mudando de cor, esfacelando-se, extinguindo-se... 19 

                                                           
821

 (Adj.) Que tem garbo; elegante; esbelto. 
822

 (s.m.) Embevecimento; encantamento. 
823

 (s.f.) Fraqueza; inércia moral ou intelectual. 
824

 (v.) Enfraquecer; abrandar; comover-se. 
825

 Marca o final da página 209. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 12, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
826

 (v.) Suavizar; Atenuar. 
827

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Catarina), a grafia do nome da santa foi mantida 

conforme o texto base (1903). 

Referente à Catarina de Alexandria. Chamada de Virgem douta, por ter exercido vida intelectual no 

século IV. Apesar de ter nascido pagã, converteu-se ao cristianismo na adolescência. Ao tentar convencer 

o Imperador Maximiniano Daia a não mais perseguir os cristãos, Catarina foi encarcerada, e desafiada  a 

tentar convencer os maiores sábios do mundo usando os seus argumentos. Mesmo sendo ameaçados de 

morte pelo Imperador, tais homens foram convencidos por Catarina a converterem-se ao cristianismo. Por 

ocasião de sua morte, tornou-se conhecida a lenda do momento de sua decapitação, onde se podia 

observar a presença de leite, em vez de sangue. 

É interessante notar a escolha de Santa Catarina enquanto santa de devoção da protagonista desse conto, 

visto que ela é considerada a padroeira das mães que se encontram em fase de amamentação e também 

por parte dessa revolta ter também eclodido no estado de Santa Catarina. 
828

 (Adj.) Sábio; erudito. 
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 D. Catharina permanecia surda a todas as bulhas exteriores, numa abstração de 1 

louca. O rumor recrudescera
829

, recrudescera e avizinhava-se. Os estalidos da 2 

fuzilaria
830

 crepitavam já perto. De vez em quando ribombava
831

 o canhão, atroador, 3 

medonho. 4 

 O solo e as casas tremiam então, abalados pelo estampido que o eco repetia em 5 

ondulações soluçadas. O clamor da guerra abafava tudo, terrivelmente, dolorosamente! 6 

 Entretanto, alguém vinha pela rua solitária, batendo a calçada com passos 7 

apressados. D. Catharina, prostradíssima, continuava em igual postura, olhando para o 8 

mesmo ponto... Bateram; ela então, acordando daquele marasmo
832

 de extenuada, 9 

ergueu-se de chofre
833

 e correu para a porta. O coração saltava-lhe em ímpetos 10 

violentos, sufocadores. 11 

 _ Meu filho! 12 

 Era o João, o mais velho, o soldado. A mãe estendeu-lhe os braços, sorrindo, 13 

enlevada, numa grande ventura. Ele não respondeu ao afago; e pálido, abstrato
834

, sem 14 

ter nem mesmo levado a mão respeitosamente ao bonet
835

, foi direito
836

 à mesa e 15 

apoiou-se nela, deixando-se cair numa cadeira. 16 

 _ Como você vem sujo de pólvora
837

 e como está cansado! Meu adorado filho, 17 

que medo que eu tinha! Agora fico pensando no outro... o meu Pedrinho... você sabe 18 

dele? 19 

 João voltou-se para a mãe com ar espantado. 20 

 _ Diga, você viu seu irmão? 21 

 O soldado não respondeu; fixava a mãe com olhar parvo
838

, muito aberto, como 22 

se não compreendesse o que ela lhe dizia. Vinha fugido, com a farda rasgada, aberta no 23 

peito, as mãos negras de pólvora, o rosto transtornado. 24 

 D. Catharina apavorou-se. Estaria doido, o João? Ameigando a voz ela pediu-lhe 25 

que repousasse e ofereceu-lhe de comer. 26 

                                                           
829

 (v.) Sobrevir com maior intensidade; intensificar-se; aumentar. 
830

 (s.f.) Tiroteio entre inimigos. 
831

 (v.) Ressoar com estrondo. 
832

 (s.f.) Apatia profunda; estagnação. 
833

 (Popular/coloquial) De repente. 
834

 (Adj.) Distraído; alheado. 
835

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 
836

 No texto base há um possível erro tipográfico: “foi direito”. Foi atualizado no texto crítico para “foi 

direto”. 
837

 (s.f.) Mistura explosiva de nitrato de potássio, carvão e enxofre, que se deflagra através de chama, 

faísca ou filamento incandescente. 
838

 (Adj.) Insensato. 
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 Que não ; respondeu ele com um gesto. 1 

 _ Então... 2 

 O espírito da mãe clareou-se de repente: o filho vinha só para dizer-lhe : vivo ! 3 

E, já com medo de tornar a perdê-lo, instou
839

 para que fosse descansar. 4 

 _ Não posso... venho fugido. 5 

 D. Catharina relanceou
840

 a vista por toda a sala procurando esconder o filho, 6 

receosa de que o vissem de fora. 7 

 _ Não quero esconder-me, tornou ele, percebendo-lhe a intenção; eu volto para 8 

lá... Eles conseguiram vir a terra... temos lutado muito! 9 

 _ Os revoltosos desembarcaram?! 10 

 _ Sim. 11 

 _ Então você viu Pedrinho? 12 

 João abaixou afirmativamente a cabeça. 13 

 _ Nossa Senhora! por que
841

 é que o não trouxe? 14 

 O soldado calou-se, suspirando baixo. A mãe repetia as perguntas 15 

atropeladamente: 16 

 _ Diga! diga! ele falou com você? está bom? não o feriram? Meu filho! que 17 

saudade! Ele é tão fraco... é preciso que ele venha; quero os dois aqui, vá buscá-lo... 18 

Não, não! eu nem sei o que vos digo... Espere... vou eu! 19 

 De repente D. Catharina estacou
842

 diante do rosto mudo e pálido do filho. 20 

Parou-lhe o coração no peito. 21 

 _ Por que é que você não diz nada? 22 

 O mesmo silêncio contrafeito
843

. 23 

 _ Responde, João! Pedrinho está vivo?! 24 

 A palavra custava a romper por entre os lábios do soldado, e foi ainda com um 25 

aceno de cabeça que ele disse que não. 26 

 D. Catharina caiu de joelhos com as mãos juntas. 27 

 _ Misericórdia! misericórdia! mataram meu filho ! 28 

 Depois, erguendo-se, exigiu do outro que lhe dissesse tudo, e instava: 29 

                                                           
839

 (v.) Pedir com insistência. 
840

 (v.) Dirigir de relance os olhos. 
841

 Conferir nota 8. 
842

 (v.) Parar imóvel; ficar perplexa. 
843

 (Adj.) Forçado; fingido; disfarçado. 
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 _ Quem foi que o matou? você não viu? por que não defendeu seu irmão? Diga, 1 

quem foi que o matou, diga, diga! 2 

 João olhou para a espada, que lhe pendia do lado batendo-lhe na perna. 3 

 A mãe não entendeu e repetiu: 4 

 _ Meu adorado Pedrinho! mas você não fala, João! Diga quem foi que o matou, 5 

diga tudo! 6 

 _ Fui eu... 7 

 D. Catharina recuou espavorida
844

; depois, avançando para o filho, bateu-lhe no 8 

peito, bem sobre o coração e bateu-lhe na cara, muitas vezes e com muita força. Toda 9 

ela vibrava na convulsão do desespero, e a voz que a dor tinha desafinado e 10 

enrouquecido, uivava e rugia a um tempo, como um cão que se lamenta ou uma fera que 11 

ataca. 12 

 _ Maldito! matar seu irmão! você, que mamou nos mesmos peitos, saiu do 13 

mesmo ventre, nasceu do mesmo amor! amaldiçoado... Caim
845

! 14 

 D. Catharina esmurrava o próprio corpo, à proporção que falava; e o filho ouvia-15 

a calado, trêmulo. A mãe teimava por arrancar-lhe uma palavra ao menos e repetiu num 16 

desespero: 17 

 _ Diga tudo, maldito. Por que foi que você o matou, por que
846

? 18 

 _ Pela pátria! 19 

 _ Pela pátria! repetiu ela, rindo, raivosamente. A pátria sou eu! Eu que sofri, e 20 

que só vivia do vosso amor! Isto não é guerra por amor da pátria: eu sei o que dizem por 21 

aí. Eu sei! Infame, maldito... some-te da minha vista, Caim! Caim! 22 

 D. Catharina caiu sem um soluço. João levantou-a, fê-la voltar a si e, de joelhos, 23 

chorosamente, contou-lhe tudo. Matara o irmão na treva, na desordem da luta, corpo a 24 

corpo. Por que
847

 viera o Pedro para ele com tanta fúria e arreganho
848

? Matara quem o 25 

queria matar, defendera-se... porque, jurava, só conhecera a voz do irmão ao ouvir-lhe o 26 

                                                           
844

 (Adj.) Assustado; apavorado. 
845

 Filho primogênito de Adão e Eva, Caim é personagem do Capítulo 4, do Livro de Gênesis, 

pertencente ao Antigo testamento. Conhecido por ter assassinado o seu irmão, pela inveja que sentia 

deste. 

Seu nome é constantemente associado à traição ou atos de desumanidade. 
846

 Conferir nota 8. 
847

 Conferir nota 8. 
848

 (s.m.) Atitude de quem ameaça. 
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ai derradeiro
849

. Foi então que procurando fixá-lo, viu-o deitado de costas, com os 1 

braços abertos e o peito estreito arquejando no desprender da vida. 2 

 D. Catharina repetiu: 3 

 _ Amaldiçoado! 4 

 João concluiu: viera despedir-se da mãe, pedir-lhe que lhe perdoasse... Mais 5 

nada. Voltava para o combate. 6 

 A mãe não procurou retê-lo, e ele saiu chorando. 7 

 O soldado não voltou à casa materna... 8 

 D. Catharina começou a perdoar-lhe quando teve medo de perdê-lo. 9 

  Um dia, já muito sobressaltada, saiu para ir buscá-lo, num alvoroço, sem saber 10 

como perguntar por ele; mas logo no meio da estrada esbarrou com uns soldados que  11 

lhe disseram cruamente a verdade : o João tinha sido baleado e fora levado com outros, 12 

num montão de cadáveres. 13 

 O dia estava sombrio, uma manhã cinzenta e chuviscosa
850

. Os soldados 14 

passaram. D. Catharina ficou imóvel, com os olhos na onda verde que vinha desfazer-se 15 

na escumilha
851

 fofa da espuma, à beira do caminho silencioso. 16 

 Ela tinha-o amaldiçoado... lembrava-se só daquilo. O João estava decidido a 17 

morrer... fora-lhe solicitar o perdão e só tinha ouvido em troca as palavras : 18 

 _ Maldito! Caim! 19 

 O vento agitava-lhe o xale preto, que se abria em asas de corvo, e D. Catharina 20 

alongando a vista, julgou ver ao longe os espectros
852

 dos filhos, com os braços hirtos, 21 

muito erguidos para o céu inclemente e as bocas articulando sem voz, num esforço 22 

medonho : 23 

 _ Pela pátria! Pela pátria! 24 

 Batendo então com as mãos fechadas no peito fundo, D. Catharina, no seu 25 

egoísmo materno, respondeu-lhes, gritando em arrancos de louca: 26 

 _ Calai-vos, ingratos! A pátria sou eu! sou eu! sou eu! 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

                                                           
849

 (Adj.) Final; último. 
850

 (Adj.) Abundante em chuviscos. 
851

 (s.f.) Tecido fino e transparente. 
852

 (s.m.) Fantasma; aparição 



283 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O DR. BERMUDES
853

 8 

 9 

A RAYMUNDO CORRÊA
854

 10 

 11 

 Hão de crer? Encontrei esta manhã o Dr. Bermudes, aquele velho boêmio
855

 12 

incorrigível, com o seu legendário
856

 casacão ruço
857

, as botas cambadas
858

, o colarinho 13 

sujo, e o seu ar de fome, olhando pasmado para uma vitrine de bonecos! 14 

 Quem não sabe da crônica do Dr. Bermudes? Conhece-a o Rio de Janeiro
859

 em 15 

peso, desde os lentes da academia, de quem ele fora condiscípulo, até aos caixeiros dos 16 

botequins que o levam para o relento
860

 das calçadas, a horas mortas da noite
861

, quando 17 

as estrelas brilham no céu sobre os telhados mudos da casaria
862

 adormecida. 18 

 O Bermudes está velho, tem perto de cinquenta anos, e a ventania da desgraça 19 

pôs-lhe na pele tons de cobre sujo, e manchas de neve naquelas barbas, que mais 20 

parecem ervas hirsutas
863

 de uma brenha. Credo! 21 

                                                           
853

  “O Dr. Bermudes” configura-se como o vigésimo terceiro conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 
854

 Nascido em 13 de maio de 1859, a bordo do navio maranhense São Luis, Raymundo da Motta de 

Azevedo Correa, foi um dos integrantes da Tríade Parnasiana, no qual também faziam parte Olavo Bilac 

e Alberto de Oliveira. Cursando a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, 

desenvolveu uma brilhante carreira de juiz de Direito, atuando nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Sua carreira literária é consagrada com a publicação do livro Primeiros sonhos e, posteriormente, 

Sinfonias (1883). Em 1897, ele passa a ser um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras. 

Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como Raimundo Correia, foi mantida a grafia do nome do 

escritor conforme o texto base. 
855

 (Adj.) Indivíduo que vive despreocupadamente. 
856

 (Adj.) Famoso; único; expecional.  

No caso do conto também poderia ler-se “lendário”. 
857

 (Adj.) De cor escura desbotado pelo uso. 
858

 (Adj.) Entortado. 
859

 Rio de Janeiro: estado do Brasil, pertencente à Região Sudeste. 
860

 (s.m.) umidade da noite; orvalho. 
861

 (Popular/coloquial) À altas horas da noite; tarde da noite. 
862

 (s.f.) Série ou aglomerado de casas. 
863

 (Adj.) Eriçado; sedoso; áspero. 
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 Quem dirá que aquilo já foi moço, galante, garboso, rico, correndo às aventuras 1 

arriscadas
864

, sempre bem vestido e bem falante, enamorando as mulheres com a doçura 2 

dos seus olhos, e o espírito dos homens com a faísca das suas palavras ardentes e 3 

bombásticas? 4 

 A sua passagem deixou rastro na academia
865

; citam-se ainda frases suas e feitos 5 

de arreganho
866

 em que entrou sempre uma alevantada ideia de justiça. Trazia capa e 6 

espada na alma, já que os tempos burgueses não lhe as permitiam no corpo. O 7 

Bermudes era um D. Quixote
867

, mas novo, bonito, com uma voz que arrastava a gente, 8 

e a cada gesto, cada ideia, de quem tudo domina e nada teme. 9 

 Eu conheci-o ainda nos bons tempos da D. Jacintha
868

, a tia velha, que lhe dava 10 

dinheiro e o mantinha naquelas doidices da mocidade, com o brilho que a sua 11 

imaginação requeria.  12 

 E ele aproveitava. Só fumava do bom, comia como um príncipe, e das suas mãos 13 

finas as esmolas caíam, como chuvas de verão, no regaço
869

 dos pobres. Sujeita, como 14 

tudo, às leis da natureza, a D. Jacintha foi muito quietinha para o cemitério, numa 15 

formosa tarde de inverno, dessas de nuvens de ouro e de roseiras em flor. 16 

 Pela escadaria de pedra do jardim, quantas abas negras de sobrecasacas
870

 17 

flutuaram, a caminho das reverências
871

 ao Dr. Bermudes, o belo Bermudes, único 18 

herdeiro daquela velha milionária? E ele lá estava, na capela ardente, pálido, com a face 19 

compungida
872

 e as lágrimas luzindo-lhe nas pupilas. Era só então: “Sr. Dr. Bermudes!” 20 

– “Sr. Dr. Bermudes!” 21 

                                                           
864

 Marca o final da página 217. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 13 que Indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
865

 (s.f.) Sociedade de escritores, artistas e cientistas; escola de ensino superior; universidade. 
866

 (s.m.) Altivez; empenho; vivacidade. 
867

 (Popular/coloquial) Indivíduo aventureiro; desprendido. 

D. Quixote de La Mancha: personagem do livro homônimo, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes y 

Saavedra e publicado em 1605. O protagonista, excêntrico leitor dos romances de cavalaria, se entrega às 

leituras desse gênero de modo a imaginar-se como um cavaleiro andante. Sua figura é associada, 

principalmente, a atitudes relativas ao idealismo. 
868

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Jacinta), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
869

 (s.m.) Concavidade que a roupa faz entre os joelhos e a cintura, quando alguém está sentado. 
870

 (s.f.) Casaco comprido, abotoado até à cinta, com abas em toda a roda, para traje masculino de 

cerimônia. 
871

 (s.f.) Reverenciar em respeito. 
872

 (Adj.) Pesaroso; triste; arrependido. 



285 
 

 Muito respeito, muita piedade e grandes condolências
873

... Lá de um cantinho, o 1 

tabelião
874

 Taveira, com a papada de porco untando de suor o colarinho e o peitilho da 2 

camisa
875

, sorria por dentro, no mistério do seu ofício, daqueles dizeres de tantíssimas 3 

bocas. Ele lera ao Bermudes, horas antes, o testamento da tia. A idiota não deixara nem 4 

um vintém ao sobrinho; ia toda a fortuna para a sua irmandade de S. Francisco
876

. E o 5 

Bermudes nem estremecera. Era como se fosse tudo muito natural. 6 

 Acabada a leitura, ele ergueu-se e dirigiu-se para o catafalco. O tabelião e as 7 

testemunhas pularam, julgando que no rostinho mirrado do cadáver caísse vingativa e 8 

irrespeitosamente a mão do Bermudes. Não; ele fora  sacudir as moscas, que faziam por 9 

entrar na boca de onde só orações tinham saído havia longos anos. 10 

 E ninguém mais falou em tal. A velha, que o acostumara aos regalos
877

 de uma 11 

vida de luxo e dissipação
878

, deixou-o sozinho na miséria. E só o seu confessor sabia as 12 

razões disso... 13 

Bermudes ficou sem ter onde dormir, nem onde comer, girando por essas ruas, 14 

alegre com uns, condoído
879

 de outros, sem rancores, aceitando o jantar de um amigo, o 15 

leito de outro, coisas de empréstimo, que foram rareando pouco a pouco, até que se 16 

acabaram de todo... 17 

 Ele deixou assim de ser o homem de sala para ser o tipo da rua. Afez-se às más 18 

companhias e ao mau vinho. E quando bebia sonhava que a tia Jacintha voltara da 19 

viagem e que tinha outra vez o seu grande leito de docel
880

 com sanefas
881

 de púrpura, e 20 

o seu chocolate quente com pão de ló
882

, trazido pelo criado, o mulato Candinho, antes 21 

do banho, nas suas manhãs preguiçosas. Quando o Bermudes acordava da bebedeira, via 22 

que o colchão não era o seu antigo, de paina de seda, desfiada pelas crioulas da casa, 23 

                                                           
873

 (s.pl.) Expressão de pesar pelo falecimento ou infortúnio de alguém; pêsames. 
874

 (s.m.) Funcionário público que lavra e registra escrituras e outros documentos, autenticando-os, 

reconhecendo assinaturas, entre outros serviços. 
875

 (s.m.) Parte da camisa que assenta sobre o peito. 
876

 Convento no qual pertencia a Ordem religiosa da Terceira da Penitência. 
877

 (s.m.) Vida tranquila; prazer. 
878

 (s.m.) Desperdício; gasto exagerado de dinheiro. 
879

 (Adj.) Apiedado; compadecido. 
880

 (s.m.) Tipo de armação ornamental, saliente, forrada e franjada, que encima trono ou leito. 
881

 (s.f.) Tira larga de tecido que se atravessa na parte superior de uma portada ou leito, e que forma 

conjunto com cortina ou reposteiro. 
882

 (s.m.) Variedade de bolo muito fofo, de farinha, ovos e açúcar. 
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mas sim o lajedo
883

 da rua imunda. A decepção abria-lhe a vontade de beber outra vez, e 1 

ele bebia para sonhar com os regalos fornecidos pela defunta velhota. 2 

 Ainda há senhoras por aí que bem se lembram de ter valsado com ele, o que era 3 

uma prazer delicado. De uma sei eu que, quando o vê, volta o rosto e sente estragado 4 

todo o prazer do seu passeio. Embora a filha lhe pergunte: _ Mamãe, por que ficou 5 

triste? – Ela não lhe responde e vai andando... Vai andando com a ideia presa à 6 

lembrança de outros tempos, quando o Bermudes, moço, rico, estimado, ia vê-la todas 7 

as tardes, chamando-a – minha noiva, mesmo nas bochechas do papai e da mamãe...
884

 8 

E daquela voz do Bermudes nunca ela se esquecera, nem depois, quando outro homem 9 

lhe deu o mesmo título, na mesma casa, ao lado das mesmas pessoas! Ela também já 10 

tem os cabelos brancos, mas, porque é rica, como cheiram bem os seus vestidos de seda 11 

e os seus manteletes à moda! O marido nunca lhe soube dizer que a amava, como o 12 

Bermudes, que lhe plantara na alma um canteirinho de flores odorantes; mas que luxo 13 

lhe dava, santo Deus! 14 

 O Bermudes é que a não conhece; esqueceu-a, perdoando-lhe assim 15 

generosamente... e por aí anda com o seu casacão roto, e os seus passos trôpegos
885

, em 16 

que entra já o tremor do alcoolismo... 17 

 Um dos seus divertimentos, ora vejam! é ir postar-se em frente às vitrines de 18 

bonecos, com uma atenção que nada abala. Sorri para as pastorinhas
886

 de avental e 19 

chapéu de palha, para os clowns
887

, para os velhos do Natal
888

, para os bebês das caixas 20 

armadas a rendas e cetins, para os velhos sapateiros batedores de sola
889

 e para as 21 

carrocinhas tiradas por um burrinho gordo
890

. 22 

 A gente da loja já o quis enxotar, dizendo que ele afugentava a freguesia. 23 

Entretanto, Bermudes sorri com as crianças que passam, porque, como as crianças, ele 24 

sempre amou a ficção. E há de amá-la, até que um dia... Vão ver que a tarde em que o 25 

                                                           
883

 (s.m.) Pavimento coberto de lajes. 
884

 (Popular/coloquial) Mesmo sob os olhos de...; Mesmo na frente de... . 
885

 (Adj.) Que sente dificuldade em andar ou mover algum membro. 
886

 (s.f.) Pequena pastora; provavelmente relativo a bonecas trajadas em estilo pastoril. 
887

 Do Inglês: o vocábulo clowns por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o texto 

base. 

(s.m.) Palhaços. 
888

 Provavelmente relativo à Papai Noel. Na época em Ânsia eterna foi publicado, Papai Noel usava trajes 

verdes, e ainda não tinha uma designação específica. A figura de Papai Noel tal qual conhecemos hoje em 

dia foi concebida apenas no século XX, a partir de 1931, através de publicidade feita pela empresa Coca-

Cola. 
889

 Espécie de brinquedo. 
890

 Idem. Conferir nota 889. 
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levarem para a sua última cama, não há de ser tão bonita como aquela em que levaram a 1 

velha tia Jacintha! 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

A VALSA DA FOME
891

 8 

 9 

  10 

 Quando o pianista Hippolyto
892

 entrou na sala, houve um sussurro de 11 

contentamento
893

. Era preciso romper aquela monotonia, as moças estavam mortas por 12 

dançar. 13 

 Dentro de uma velha casaca
894

 ensebada, com o pescoço hirto e as grandes mãos 14 

balançantes, ele dirigia-se para o piano a largos passos, com as narinas dilatadas e o 15 

queixo muito agudo, cortando o caminho como uma proa de navio virada para o porto 16 

desejado. 17 

 Houve quem risse; ele era tão magro, ia tão amarelo e com tão viva chama nos 18 

olhinhos pretos, que uma senhora, uma dessas senhoras espirituosas e amigas de fazer 19 

comparações, perguntou a um amigo: 20 

 _ Quem teria tido o esquisito gosto de vestir de homem aquela tocha 21 

funerária?
895

 22 

 Logo o interrogado, rapaz gordo, metido a literato
896

, com o peito florido por 23 

uma gardênia
897

 imaculada, respondeu: 24 

 _ A fome. Foi a fome que lhe envergou aquela casaca pré-histórica
898

 e lhe 25 

amarrou ao pescoço, com verdadeira gana de o enforcar, aquela gravata branca. Só ela, 26 

                                                           
891

 “A valsa da fome” configura-se como o vigésimo quarto conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 

892
 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Hipólito), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
893

 (s.m.) Prazer; alegria; satisfação. 
894

 (s.f.) Peça do vestuário masculino, de cerimônia, com abas que descem a partir da cintura, na parte 

traseira. 
895

 (Popular/coloquial) Vela grande e grossa feita de cera. 
896

 (s.m.) Aquele que tem grande conhecimento de obras literárias. 
897

 (s.f) Botânica: designação comum a algumas plantas ornamentais do gênero Gardênia. 
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a maligna, o faria entrar neste salão burguês para divertir as moças. Porque, fique 1 

sabendo a minha senhora e amiga, aquilo que está ali é um artista. A fome tem muita 2 

força para trazer um animal daqueles, todo nervos
899

, para um lugar destes. Só pelo 3 

freio! 4 

 _ Oh! 5 

 _ Não se escandalize e repare-lhe para a nodosidade
900

 dos dedos. Valentes, 6 

formidáveis, não? Pois vai ver: roçam pelo teclado como uma ponta de asa pela 7 

superfície de um lago. Hão de me agradecer o tê-lo trazido cá... 8 

 _ Ah, foi o senhor... 9 

 _ Fui eu; por um acaso... Imagine que fui ontem encarregado de contratar o 10 

pianista para a festa, e que só hoje, à última hora, me lembrei da incumbência! 11 

 _ Sempre o mesmo! Aquele senhor então, veio remediar uma falta... 12 

 _ E preencher uma lacuna
901

. Com duas palavras vou fazê-la a interessar-se por 13 

ele. Tinham-me dito que o Hyppolyto, chama-se Hippolyto, vendera o piano há cerca de 14 

uns seis meses, para fazer o enterro à irmã, única pessoa da família que lhe restava 15 

ainda, e que morreu de penúria
902

 com outras complicações... Conheci-a, era um lírio; 16 

tanto este é de bronze como a outra era de cristal. Amavam-se como nunca vi; ele 17 

tocava-lhe as suas composições e ela entendia-o, ia até ao fundo do seu pensamento, 18 

numa admirável intuição de arte, toda feliz, toda orgulhosa daquele irmão. Através do 19 

seu corpo diáfano
903

, como que se lhe via a alma iluminada e radiante. Era muito 20 

branquinha, muito branquinha... Pobre pequena! Desde que ela morreu sumiu-se o 21 

Hippolyto. Naturalmente, por mais que ele nos divertisse e nos fizesse falta não o 22 

quisemos perturbar na sua mágoa. Compreendo que para um homem não há amor tão 23 

doce como o de uma irmã, nem que maior saudade possa deixar... Perdi assim de vista o 24 

meu maestro, até que, desabituado, não me tornei a lembrar dele, quando hoje, de 25 

repente, na ocasião mesmo em que eu me esbaforia atrás de um pianista para a soirée
904

 26 

da minha tia, encontrei-o cabisbaixo, contemplando as ruínas dos botins. Pareceu-me 27 

                                                                                                                                                                          
898

 (Adj.) Relativo a época Pré-histórica. (Popular/coloquial): muito antigo. 
899

 (Adj.) Nervoso; agitado. 
900

 (s.f.) Estrutura arredondada e dura; nó. 
901

 (Popular/coloquial) Preencher uma falta; um esquecimento. 
902

 (s.f.) Pobreza extrema; miséria. 
903

 (Adj.) Delicado; fino. 
904

 Do Francês: o vocábulo soirée por constituir um estrangeirismo, foi mantido em itálico, conforme o 

texto base. 

(s.m.) Sarau. 
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um santo; agarrei-o com a possível veneração e fiz-lhe a minha súplica com tal ardor 1 

que ele acedeu trêmulo, numa ansiedade
905

 febril, titubeando: 2 

 _ Há seis meses que não toco, desde que ela morreu... sabe? não tenho piano, 3 

não frequento casas de música. Cavo a vida por outros modos... mas estou com 4 

saudades, muitas saudades! 5 

 Tinha a boca seca, senti-lhe o hálito ardente; convidei-o para tomar um chope. 6 

 _ Não ; tenho medo, respondeu-me. Estou com fome. 7 

 _ Mais uma razão para ires tocar à casa da
906

 minha tia, respondi-lhe. Lá matarás 8 

a fome a peru trufado
907

 e as saudades do piano num excelente Bechstein
908

. 9 

 Se não fosse tão tarde... Tens casaca? 10 

 _ Não tenho nada. 11 

 _ Há aí umas casas que alugam disso. Apressa-te ; às dez horas deve romper a 12 

primeira valsa e já são oito. Toma o dinheiro para a casaca; comerás lá em casa. Foi 13 

tudo o que eu disse, à pressa, pensando em ir preparar-me também. E ele arranjou-se, 14 

não sei em que guarda-roupa, mas com uma brevidade que me espanta, visto que eu 15 

começava a temer... Sim, com dinheiro no bolso, em vez da casaca ele tinha razões de 16 

esfomeado para dar preferência a um jantar de restaurant
909

. Não lhe parece? 17 

 _ Parece. Vê-se que gosta mais de contentar a alma do que de satisfazer o 18 

estômago. 19 

 _ Artista. Depois da primeira valsa vou fazê-lo ceiar... Por Deus! adoro estas 20 

organizações! 21 

 _ Tem um certo sabor, a sua história; mas agora diga-me com franqueza, não 22 

receia que esse senhor heroico nos toque uma marcha fúnebre
910

 em vez de uma 23 

contradança
911

? Olhe para ele! 24 

                                                           
905

 Mais uma vez, observa-se a presença da palavra ansiedade. Como se pode notar, essa palavra aparece 

em momentos decisivos, e, aqui, ela vem descrever o desejo do artista em estar em contato novamente 

com o instrumento do qual provém sua arte e seu talento. 
906

 Marca o final da página 225. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 13, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
907

 (Adj.) Inchado; recheado; guarnecido. 
908

 O vocábulo foi mantido em itálico conforme o texto base. 

Piano alemão produzido por Carl Bechstein da indústria C. Bechstein Pianofortefabrik AG estabelecida 

em 1853. 
909

 Do Francês: o vocábulo restaurant por constituir um estrangeirismo, é mantido em itálico, tal qual o 

texto base. 

(s.m.) Restaurante. 
910

 (s.f.) Estilo de música triste; funérea. 
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 _ E a senhora ri-se! 1 

 Hippolyto sentava-se. As abas da casaca pendiam-lhe murchas e amarrotadas, 2 

como duas asas de urubu doente. As suas mãos trigueiras, que o exercício do teclado 3 

desenvolvera, caíram sobre o marfim
912

 do piano num gesto ávido, de posse. O busto 4 

ossudo e longo arquejou-lhe num soluço abafado e duas lagrimazinhas ardentes 5 

subiram-lhe aos olhos áridos. Ninguém as viu; todo dentro de si, ele escutava, 6 

maravilhado, os sons que ia ferindo e que se seguiam em revoada, como um bando de 7 

aves libertadas de repente de uma clausura longa... 8 

 Rolaram notas macias, num prelúdio
913

 que foi como que uma carícia por todas 9 

as teclas, e desse prelúdio nasceu uma valsa, ora ritmada em graves
914

, ora desdobrada 10 

em harpejos
915

 que iam e vinham num movimento doce e embalador. 11 

 Atrás dele já rodopiavam os pares. Carnes acetinadas, dos colos e dos braços 12 

nus, iluminadas pela poeira lúcida da brilhantaria
916

, roçavam palpitantes o áspero pano 13 

das casacas. Ia crescendo o número de pares. Manchas azuis, róseas, brancas e 14 

violáceas, giravam diáfanas, ora aqui ora ali, como nuvens do crepúsculo baloiçadas
917

 15 

pelo vento. 16 

 Inebriado, num gozo estático, Hippolyto admirava-se que o piano obedecesse 17 

ainda tão bem aos seus dedos nervosos e à sua inspiração. A saudade da arte, a saudade 18 

dolorosa que havia tanto o pungia, desafogava-se enfim! Seria um sonho aquilo? Nunca 19 

a sua imaginação fora tão fresca nem tão abundante. O repouso dera-lhe novas forças; o 20 

sofrimento subtilizara-a
918

. 21 

 Assim, Hippolyto abstraía-se ; ia perdendo pouco a pouco a noção do lugar. 22 

 A valsa seguia o seu curso, criando a cada compasso
919

 novos motivos, que, 23 

nascendo uns dos outros, se avolumavam de pequeninas fontes em cascatas, onde as 24 

melodias flutuavam como flores na torrente
920

 para se submergirem em harmonias
921

, 25 

compactas e nunca repetidas. 26 

 E como aquela saudade não se contentava, a música era infindável. 27 

                                                                                                                                                                          
911

 (s.f.) Dança de quatro ou mais pares uns defronto dos outros; quadrilha.  
912

 (Popular/coloquial) As teclas brancas do piano. 
913

 (s.m.) Peça musical que antecede outra, como no caso das suítes das danças. 
914

 (Adj.) Nota musical de baixa frequência; indicação de expressão lenta e solene. 
915

 (s.m.) Execução alternada das notas musicais num acorde. 
916

 (s.f.) Popular/coloquial: joias esculpidas em brilhantes. 
917

 (v.) Balançar. 
918

 (v.) Apurar; aperfeiçoar. 
919

 (s.m.) Na música refere-se à divisão do tempo em duas, três ou quatro partes iguais. 
920

 (s.m.) Curso de água temporário, proveniente das chuvas e do degelo. 
921

 (s.f.) Arte de combinar os sons simultaneamente. 
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 Algumas pessoas paravam extenuadas
922

, mas vinham logo outras ; dançava-se 1 

sempre, até que vozes impacientes gritaram : 2 

 _ Basta! Basta! 3 

 Não bastava. O artista, insaciado, não ouvia ninguém. Todo curvado, anelante
923

, 4 

com os joelhos pontudos erguidos alternadamente pelo movimento dos pedais
924

, os 5 

cotovelos magros unidos ao corpo trêmulo, as mãos enormes, ora leves como plumas, 6 

ora pesadas como ferro, na brancura do marfim, ele aspirava entontecido, aquela música 7 

nascida do seu cérebro e da sua alma, tal como se ela fosse um aroma intenso que o 8 

perturbasse e ainda assim quisesse absorver. 9 

 Todos na sala olhavam para ele com pasmo, na vaga percepção de um mistério 10 

divino. Já nenhuma voz dizia; _ basta!
925

 os lábios entreabriam-se de espanto, mas em 11 

silêncio. 12 

 Que música nova seria aquela, onde os sons borbulhavam num fervor contínuo, 13 

marulhando como a onda ou rompendo em remígios
926

 de aves gorjeadoras
927

? Que 14 

música seria aquela, para levar de roldão
928

, no leve compasso da valsa, risos e agonias, 15 

badaladas de sinos, frases de loucos e suspiros de amor? 16 

 Na densa espiritualidade daquele poema, sentia-se ofegar uma ânsia
929

 17 

irrequieta, humana, de perfeição. O suplício de a atingir, arrastava-se como um desejo 18 

eterno, sem esperança... 19 

 Pálido, convulso, sem sentir a fome que o dilacerava, o pianista agitava-se, 20 

transfigurado, com os olhos lacrimosos e a fronte enluarada
930

. 21 

 Dos seus dedos, fortes como raízes nodifloras
931

, desabrochavam cachos de 22 

modulações, e ele vergava-se todo, como se por vezes quisesse beijar o piano. 23 

 Havia mais de uma hora que durava aquela valsa, e Hippolyto tocava sempre, 24 

exuberante, num alheamento místico, de sonho. Tocava já sem as blandícias
932

 dos 25 

                                                           
922

 (Adj.) Extremamente cansado. 
923

 (Adj.) Ofegante. 
924

 (s.m.) Pedais do piano; em geral, o piano possui três pedais: o que sustenta a nota tocada, o que abafa a 

intensidade do som e o que diminui a intensidade das notas.  
925

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
926

 (s.m.) Vôo de aves. 
927

 (Adj.) Aquele que canta sons agradáveis. 
928

 (Popular/coloquial) Em tropel; confusamente. 
929

 Nota-se aqui, mais uma vez, a observação da palavra ânsia. Mais uma vez, esta também aparece em 

um momento decisivo da narrativa. 
930

 (Adj.) Iluminada pelo luar. 
931

 (Adj.) Botânica: cujas flores nascem dos nós. 
932

 (s.f.) Carícia; lisonja. 
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primeiros compassos, já sem os esboços fugazes de motivos em sucessivo abandono, 1 

mas num esforço de vitória suprema, num desdobramento febril de sons que faziam do 2 

piano uma orquestra e da valsa uma marcha de triunfo. 3 

 Levantaram-se todos, lívidos de espanto. A solenidade daquela loucura, e a 4 

concepção de uma obra de arte e sua simultânea execução produziam em toda a gente o 5 

arrepio do gozo e o silêncio do pasmo. Arquejante, surpreendido pela magnificência da 6 

sua criação, Hippolyto, desvairado, alterou o compasso, desenvolvendo um trecho de 7 

sonoridades amplas, numa alegoria
933

 à Glória
934

, digna de uma cantata
935

. 8 

 Sem ver ninguém, ele recebia o influxo da admiração de todos. As luzes 9 

irradiavam como o sol, a atmosfera carregada de aromas entontecia-o, e a fome 10 

extorcegava-lhe
936

 o estômago, fazendo-lhe escorrer pelas costas e os membros um suor 11 

de vertigem. 12 

 Não podia mais, vinha o cansaço, os pulsos amoleciam-se lhe, uma nuvem 13 

escura ia-lhe a pouco e pouco toldando a vista... Feliz, naquela reconquista, ele teimava, 14 

teimava, cada vez mais fraco, já inconsciente, com os dedos erradios
937

 no teclado, de 15 

que levantava agora uma revoada de sons alucinados e confusos. Reaparecia o ritmo da 16 

valsa arrastando harmonias desacordes, nascidas ao acaso das mãos bambas... 17 

 O auditório que o aclamara, começava a rir, ao princípio baixinho, depois mais 18 

alto, mais alto, até à gargalhada franca e brutal, quando, repentinamente, se calou 19 

assustado.  20 

 O rapaz da gardênia, com os olhos cheios de água
938

, correu a acudir a 21 

Hippolyto, que desmaiara sobre o piano. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

                                                           
933

 (s.f.) Obra de arte que representa uma ideia abstrata. 
934

 Provavelmente uma alegoria em homenagem à Nossa Senhora da Glória. 
935

 (s.f.) Na música diz respeito a uma grande variedade de obras, sacras ou seculares, geralmente 

destinadas a coro ou orquestra. 
936

 (v.) Torcer com força e rapidamente. 
937

 (Adj.) Perdidos; desnorteados. 
938

 A expressão foi mantida sem apóstrofe conforme o texto base. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O FUTURO PRESIDENTE
939

 8 

 9 

 10 

 Uma... duas... três... quatro... e as horas foram soando numa lentidão de relógio 11 

velho, até a décima pancada
940

. 12 

 Era noite; pela janelinha aberta, do sótão, via-se um pedaço do céu estrelado, e 13 

nada mais. 14 

 No interior, havia um lampião de querosene
941

 sobre uma mesa de pinho
942

; um 15 

armário sem vidros, com cortinas de chita
943

; cabides, máquina de costura e uma 16 

ruma
944

 de caixas de papelão empilhadas num canto. 17 

 Junto à mesa uma mulher mal tratada, magra, de olheiras fundas e dedos 18 

calejados, curvava-se para diante, pregando botões numa camisa para o Arsenal
945

. 19 

 Ao pé dela, num berço de vime
946

, dormia regaladamente
947

 um pequerrucho
948

, 20 

gordo e trigueiro, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas e 21 

abertas, espalmadas sobre a colcha vermelha. 22 

 Além do tic-tac
949

 do relógio, só se ouviam os estalidos da agulha e a respiração 23 

regular da criança. 24 

                                                           
939

 “O futuro presidente” configura-se como o vigésimo quinto conto, segundo a ordem de apresentação 

da edição de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 

940
 Remete-se às badaladas do relógio. 

941
 (s.m.) Peça de iluminação semelhante a uma lanterna que contém um reservatório para queima de 

combustível.  
942

 (s.m.) Madeira proveniente do pinheiro. 
943

 (s.f.) Tecido de algodão de pouca qualidade, geralmente estampado a cores. 
944

 (s.f.) Pilha.  
945

 Provavelmente Arsenal da Marinha. 
946

 (s.m.) Vara ou ramo flexível dos vimeiros utilizado para amarrar, fazer cestos, artesanato e móveis. 
947

 (Adv.) Com prazer; à farta. 
948

 (s.m.) Criança muito pequena. 
949

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
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 A mãe de vez em quando tirava da costura o seu olhar cansado e deixava-o cair 1 

sobre o filho. Os seus olhos verdes perdiam então pouco a pouco a névoa de tristeza que 2 

os tornava sombrios, até irradiarem com a limpidez das esmeraldas sem jaça
950

. 3 

 O marido tardava; talvez passasse a noite toda fora, vigiando a linha dos 4 

bonds
951

, com a sua lanterna de cores, e ela aproveitaria o tempo para coser e adiantar 5 

serviço; a vida é tão cara e eles ganhavam tão pouco... 6 

 Pensando na dificuldade de se sustentarem, lembrava-se do bom tempo em que o 7 

marido era forte e ativo; agora o desgraçado tinha só uma perna e o juízo já não era 8 

como de antes... enfim, ajudava-o ela; e daí a alguns anos haveria mais alguém a 9 

auxiliá-los. 10 

 Esse mais alguém
952

 continuava a dormir tranquilamente, com as duas 11 

mãozinhas abertas sobre a colcha.  12 

 Entretanto, a imaginação da mãe ia-lhe abrindo um caminho florido e largo 13 

através do misterioso e impenetrável futuro. 14 

 Com a costura caída nos joelhos, a cabeça voltada para o berço, ela dizia 15 

mentalmente: 16 

 _ Ele há de ser bom, há de ser amado por toda a gente... haverá alegria nos olhos 17 

que o virem, e todas as mãos se estenderão para apertar a sua mão honesta! Meu filho! 18 

Como ele dorme! Como ele é bonito! 19 

 Hei de ensiná-lo a ser caritativo
953

... mas como? se nós somos tão pobres... Não 20 

faz mal, há de se arranjar um meio de o fazer dar esmolas  Será abençoado assim pelos 21 

infelizes! Coitadinho! chorou tanto hoje!... faltou-me o leite, talvez... com esta vida de 22 

trabalho, não admira  E tão manso que ele é ! pobre criança ... Pobre... pobre! É preciso 23 

que ele seja rico, para ter completa a felicidade! Isso é que há de ser mais difícil... e daí, 24 

quem sabe? talvez não... 25 

 O pensamento ficou-lhe suspenso nessa ideia; com um suspiro de desalento 26 

voltou à costura, e os seus olhos foram-se enturvando. Também o marido tinha tido 27 

grandes esperanças de fazer fortuna; também ele arquitetara castelos de ouro e cristal, e 28 

deitara-se ao trabalho com amor e coragem; também ele era probo
954

, e digno, e leal, e 29 

                                                                                                                                                                          
Recurso onomatopaico. 
950

 (s.f.) Falha; defeito. 
951

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 
952

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
953

 (Adj.) Caridoso. 
954

 (Adj.) Justo; honrado; honesto; digno. 
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aí estava agora quase inutilizado, desde que a maldita máquina de um trem lhe 1 

esmigalhara uma perna, mudando-lhe o seu gênio desembaraçado e viril, por aquela 2 

atual inércia, doentia e triste! 3 

 A que está sujeita a gente de trabalho rude! Ela que, desde pequena, se mostrava 4 

tímida, encolhida pelos cantos, séria e franzina, era quem mais lidava e com maior 5 

ânimo, agora! O seu esforço seria compensado? poderia levar ao fim a criação do filho? 6 

Chegaria a vê-lo homem, bem educado, poderoso, feliz? 7 

 Lembrava-se de que, da última vez que tinha levado roupa ao Arsenal, ouvira 8 

num bonde, entre dois sujeitos velhos e bem vestidos, uma conversa que lhe causara 9 

impressão. 10 

 Falavam de pessoas de condição humilde, quase desprezíveis muitas vezes, mas 11 

cuja inteligência, atividade e esforço, conquistaram coisas estupendas no mundo das 12 

artes, no mundo da ciência e no mundo da política! Aludiam encomiasticamente
955

 a um 13 

rachador de lenha
956

, que foi chefe de estado; a um filho de um tanoeiro
957

 que chegou a 14 

marechal de França e a príncipe
958

; a um tecelão, nascido num subterrâneo, que foi um 15 

grande botânico
959

... e a outros assim. 16 

 Essa gente toda era apontada na História
960

 pelo seu valor extraordinário, tendo 17 

alcançado, a par de grandes fortunas, o respeito universal! 18 

 Enquanto esperava que lhe recebessem o número, no Arsenal, ia repetindo de si 19 

para si a conversa dos velhos, a tal ponto que a chamaram de distraída... 20 

 Distraída! O que ela estava era cogitando no futuro do filho! 21 

 Interrompeu de novo a costura, deu mais luz ao candeeiro
961

, dobrou umas 22 

camisolas
962

 já prontas, e recostou-se um pouco, descansando as costas que lhe doíam. 23 

O pequenito moveu-se; ela arranjou-lhe a coberta delicadamente, para o não acordar, e 24 

pôs-se a olhar para ele num êxtase. 25 

 _ Há de ser formoso, há de ser amado! virá um dia em que o solicitem outros 26 

amores, em que a paixão de uma mulher o atraia a ponto de esquecer-me! O sacrifício 27 

                                                           
955

 (Adj.) Encerrando grandes elogios; de maneira laudatória. 
956

 Abraham Lincoln (1809 – 1865). Presidente dos Estados Unidos. 
957

 (s.m.) O que faz ou conserta vasilhas. 
958

 Miguel Ney, duque de Elchingen (1769 – 1815). Príncipe da Moscóvia e Marechal da França.  
959

 James Bolton (1735 – 1799). Micologista, naturalista e botânico britânico. 
960

 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 
961

 (s.m.) Aparelho de iluminação; lampião. 
962

 (s.m.) Peça de roupa de malha que cobre o tronco e os braços e geralmente é usada como agasalho. 
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que eu faço, as dores que sofri, as forças que eu esgoto amamentando-o, tendo-o ao 1 

colo, perdendo com ele as noites, serão coisas ignoradas, ou de que ele não faça senão 2 

uma ideia incompleta! Meu filho! como eu já tenho ciúmes dessa outra que lhe há de 3 

absorver toda a intensidade do seu afeto! Mas não; ela será toda meiguice e amor, ela 4 

ajudar-me-á a fazê-lo feliz!... Ele é inteligente... ele terá mesmo um talento notável! 5 

Será grande; será respeitado... chegará aos cargos mais altos... meu filho! como ele é 6 

inocente! como ele é puro! 7 

 Qual será o meu orgulho ouvindo chamarem-no: “Senhor doutor!” e vendo-o 8 

deputado, a falar nas câmaras
963

, com muita nobreza e distinção, correto, simpático e  9 

justo! Depois... se isto chegar a ser República
964

, como andam a dizer por aí, por que 10 

não será meu filho o presidente
965

? 11 

 Neste ponto os olhos da pobre mulher lampejaram de alegria; as suas grandes 12 

pupilas verdes tornavam-se verdadeiramente luminosas, atravessadas por uma alegria 13 

ofuscante, como se a sua alma fosse um intenso foco de luz! 14 

 Presidente!... presidente!... Sim, ele será presidente! Quando passar pelas ruas 15 

toda a gente o cumprimentará; e o ministros
966

, fardados e veneráveis, curvar-se-ão 16 

diante dele com o respeito devido a um superior, nos grandes salões de um palácio onde 17 

ele habite. Terá carros luxuosos, cavalos e criados... À sua voz abrir-se-ão as prisões, os 18 

hospitais, os asilos, todos os edifícios onde a desgraça more! Clemente
967

, consolará os 19 

tristes, levando-lhes no seu conselho ou no seu perdão a esperança e a ventura! As mães 20 

atirarão flores a seus pés; os moços saudá-lo-ão alegremente e as crianças cantarão 21 

hinos agradecendo a sua proteção, o seu amparo, a sua simpatia. A todos os recantos 22 

escuros descerá o seu olhar luminoso! para cada chaga
968

 terá um bálsamo
969

, para cada 23 

mágoa um consolo, para cada vício uma reabilitação! A cadeira de veludo que lhe 24 

destinarem em todos os lugares em que tenha de comparecer, quer seja um lugar de 25 

festa, quer seja um lugar de dor, será sempre cercada de flores, atiradas aí pela multidão 26 

compacta do povo, que o proclamará, unanimemente, o melhor dos homens! 27 

                                                           
963

 (s.f.) Assembleia de legisladores eleitos pelo povo. 
964

 (s.f.) Forma de governo em que o chefe de estado é eleito pelos cidadãos ou por seus representantes, 

tendo sua chefia duração limitada. 
965

 (s. 2 g.) Título do chefe de estado em algumas repúblicas. 
966

 (s.m.) Membro do poder executivo que dirige um ministério, encarregado de um ofício ou função. 
967

 (Adj.) Compassivo; bondoso; brando. 
968

 (s.f.) Ferida; aflição; mágoa. 
969

 (s.m.) Lenitivo; alívio; consolo. 
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 Sim! meu filho será o melhor dos homens! Triunfante, poderoso, altivo, belo, 1 

adorado, há de levar-me pelo braço, a mim, velha, cansada, trêmula, e dirá à vista de 2 

toda a gente, sem se envergonhar da minha figura nem da minha ignorância: 3 

 “Esta é minha mãe!” 4 

 A costura do Arsenal caíra no chão; a visionária
970

 mulher tinha lágrimas nas 5 

faces, lágrimas de júbilo
971

 que aqueles pensamentos lhe davam. Nervosa, histérica
972

, 6 

doente, deixara-se embalar de tal maneira pelas douradas quimeras daquele sonho 7 

irrealizável, que o julgava já exequível
973

, certo. 8 

 Voava pelo azul de sua fantasia, quando ouviu na escada os passos irregulares 9 

do marido, batendo nos degraus com a sua perna de pau. Correu a abrir a porta. 10 

 O homem entrou carrancudo, confessando logo, à queima roupa
974

, estar sem 11 

emprego... Implicâncias e queixas de um fiscal... guardava as explicações para o outro 12 

dia ; estava cansado. Deitou-se e adormeceu. 13 

 A esposa, arrefecida, gelada por semelhante notícia, voltou para a costura ; 14 

duplicaria o seu esforço, faria serão até mais tarde, talvez toda a noite... 15 

 No entanto o relógio cansado ia batendo, uma... duas... três... quatro... até a 16 

décima segunda pancada da meia noite ; e no bercinho de vime dormia regalado o 17 

futuro presidente
975

, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas 18 

espalmadas sobre a colcha de cor. 19 

 20 

 (1889)
976

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

                                                           
970

 (Adj.) Sonhador; utopista. 
971

 (s.m.) Alegria. 
972

 (s.f.) Aquele que manifesta grande excitação ou nervosismo, tornando-se descontrolado. 
973

 (s.m.) Executável. 
974

 (Popular/ coloquial) De chofre; sem fazer rodeios. 
975

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 
976

 Ano da Proclamação da República no Brasil. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O ÚLTIMO DISCURSO
977

 8 

 9 

A COELHO NETTO
978

 10 

 11 

 Dr. Paula Guedes, muito velhinho, sumido entre os almofadões do seu grande 12 

leito de peroba
979

, com os pés aquecidos por uma botija
980

 de água quente, a camisola de 13 

flanela
981

 bem abotoada no pescoço, delgado e rugoso como um galhinho seco; as mãos 14 

mirradas sobre a colcha de lã, a fronte já tocada de uns tons da amarelidão cadavérica, 15 

os lábios murchos sob o musgo branco do bigode queimado, as pálpebras descaídas, mal 16 

ouviu a neta dizer-lhe que havia ali um ofício
982

 dirigido a ele, sentiu-se logo um 17 

calorzinho entrar-lhe na alma fria. 18 

 Ainda não o tinham esquecido!... 19 

 E, com um fio de voz fragilíssimo, reclamou logo: 20 

 _ Os meus óculos! 21 

 Postos os óculos, disse radiante: 22 

                                                           
977

 “O último discurso” configura-se como o vigésimo sexto conto, segundo a ordem de apresentação da 

edição de 1938 de Ânsia eterna. 

978
 Nascido em 21 de fevereiro de 1864, Henrique Maximiniano Coelho Netto foi o fundador da cadeira 

número dois da Academia Brasileira de Letras, sendo seu oficial presidente em 1926. Além de exercer a 

profissão de professor, teve uma vida literária bastante profícua, sendo considerado pela revista O Malho, 

como O Príncipe dos prosadores brasileiros. Foi cronista, teatrólogo, romancista, crítico literário, além de 

contribuir para o jornal A Gazeta da Tarde e A Cidade do Rio. Foi severamente criticado pelos escritores 

modernistas, fato que o deixou esquecido do cânone durante longos anos. 

Apesar de vir grafado, na edição de 1938, como Coelho Neto, foi mantida a grafia do nome do escritor 

conforme o texto base. 
979

 (s.f.) Botânica: nome vulgar de algumas árvores brasileiras cuja madeira é utilizada em construções e 

na fabricação de móveis. 
980

 (s.f.) Recipiente geralmente de borracha que se enche de água quente para aquecer alguma parte do 

corpo. 
981

 (s.f.) Tecido de lã ou de algodão pouco encorpado. 
982

 (s.m.) Carta de caráter oficial, enviada por uma autoridade, sobre assunto de interesse público. 
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 _ É do Instituto! E apalpava o papel grosso onde o dístico
983

 daquela corporação 1 

aparecia em letrinhas negras. 2 

 A neta, em pé ao lado da cama, observava-lhe com espanto a mudança da 3 

fisionomia. As pálpebras até então fechadas numa sonolência que parecia o ensaio para 4 

o grande sono, levantavam-se agora, deixando que das pupilas, há pouco amortecidas, 5 

saíssem novos lampejos, como mosquinhas loiras bailando no ar. 6 

 _ Hum... hum! é do Instituto... ainda não me esqueceram... sempre faço alguma 7 

falta... 8 

 Todo o corpo do doente se movia sob a grande colcha felpuda, onde não faria 9 

menos volume o esqueleto de um menino de dez anos. 10 

 A neta ofereceu-se para a leitura. 11 

 _ Não; depois! espera... corre a cortina... a luz está má. 12 

 _ Assim? 13 

 _ Assim. 14 

 A leitura começada foi logo interrompida. 15 

 _ Hum!... hum!... abre a janela. 16 

 _ Vovô, vamos ter chuva; há tanta umidade que nem parece uma manhã de 17 

verão. 18 

 _ Não faz mal, abre a janela. 19 

 _ Mas... vovô! 20 

 O Dr. Paula Guedes, que tomara na véspera os sacramentos
984

, como bom 21 

católico-apostólico-romano
985

, todo purificado pela absolvição, rompendo a inércia dos 22 

seus oitenta e três anos e daquela doença que o fazia tiritar
986

 de frio em pleno 23 

Fevereiro, gritou em um falsete irado: 24 

 _ Abre a janela! 25 

 A janela abriu-se. A araucária
987

 e os pés de camélia plantados perto de casa 26 

goteavam orvalho; para além nada se via: tudo era branco. 27 

 _ Aqui na Tijuca estes nevoeiros de verão prognosticam dias formosos, disse o 28 

doutor com um sorriso, desdobrando o ofício. 29 

                                                           
983

 (s.m.) Letreiro. 
984

 (s.m.) Eucaristia; unção dos enfermos. 
985

 (s.m.) Aquele que professa da religião católica. 
986

 (v.) Temer de frio ou de medo. 
987

 (s.f.) Botânica árvore de porte elegante, com ramificação verticilada, da família das Pináceas. 
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 Era um convite. Pediam-lhe que fosse ele o orador
988

 na grande solenidade que o 1 

Instituto realizaria daí a um mês em homenagem ao tricentenário de Anchieta
989

. 2 

 Então é que o enxame das mosquinhas de ouro torvelinhou
990

 doidejante
991

. Meu 3 

Deus! o Instituto, o centro das grandes capacidades do país, dos nomes mais respeitados 4 

e queridos do império
992

 e da república, aquele ninho de inteligências perfeitamente 5 

dirigidas, de ministros, conselheiros, marechais
993

, historiadores, e grandes homens de 6 

letras
994

, precisava dele, do apoio da sua voz, do fulgor
995

 da sua ilustração
996

? Que 7 

honra, que doce consolo aquele que lhe ia bater à porta nas últimas horas da sua vida, 8 

exatamente quando ele curtia a amargura de pensar que tinham há muito posto sobre o 9 

seu nome uma pedra ainda mais pesada do que a outra que botariam em breve sobre o 10 

seu corpo! 11 

 Alvoroçado releu o ofício, passou-o à neta, ouviu-o ler de novo ; mandou 12 

chamar a família
997

 inteira, comunicou-lhe o sucesso, com ar rejuvenescido, contente. 13 

 Ele faria por aceder
998

 ao convite! 14 

 Opuseram-se todos. Seria a sua ruína; que dormisse descansado, sem atormentar 15 

a imaginação. 16 

 Que se lembrasse dos conselhos do médico... e que mais isto e que mais aquilo... 17 

 Falassem por ali! Ele já nada ouvia. Escorregou nos seus travesseiros, fincou o 18 

olhar na cúpula do cortinado, e, nem mais palavra. 19 

 Fecharam a janela, aconchegaram-lhe ao corpo mirrado as dobras da colcha, 20 

cerraram o cortinado e – chut!
999

 – saíram em bicos de pés. 21 

                                                           
988

 (s.m.) Aquele que discursa em público; aquele que fala com eloquência.  
989

 Denominado “O apóstolo do Brasil”, Padre José de Anchieta era um jesuíta espanhol responsável por 

catequizar, alfabetizar e evangelizar os indígenas. Além de ter produzido literatura no Brasil colonial, 

Anchieta também foi um dos responsáveis pela fundação de São Paulo. 
990

 (v.) Agitar-se; fazer redemoinhos. 
991

 (Adj.) Aquele que doideja; Disparatar; Brincar; Foliar. 
992

 (s.m.) Estado governado por um imperador; forma de governo no qual o rei é o chefe supremo da 

nação. 
993

 (s.m.) Patente militar mais alta da hierarquia do exército ou das Forças Aérea, concedida com distinção 

honorífica a certos oficiais generais. 
994

 Refere-se a escritores, jornalista, críticos literários. 
995

 (s.m.) Distinção; esplendor. 
996

 (s.f.) Pessoa célebre ou ilustre. 
997

 Marca o final da página 241. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 14, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
998

 (v.) Aquiescer; aceitar. 
999

 A expressão foi mantida em itálico conforme o texto base. 

Recurso onomatopaico. 
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 No seu grande leito, o Dr. Paula Guedes, muito branquinho e engelhado, de 1 

mãos postas, tal e qual como na véspera, quando a Visita de Deus
1000

 entrara no seu 2 

quarto, via desfilar o cortejo extraordinário dos grandes vultos da história. 3 

 Galeras
1001

 a todo pano singravam
1002

 as ondas aniladas
1003

 com rumo às terras 4 

formosas em que soavam a língua dos Tupis
1004

 e a língua dos Guaranis
1005

. 5 

 O espírito do velho Dr. Guedes lá se remontou a 1553, sorrindo ao vulto pálido e 6 

severo do moço Anchieta, acompanhando-o pelas selvas negras e as montanhas 7 

pedregosas, vendo-o escrever os seus versículos
1006

 sacros e arrebanhar crianças para as 8 

procissões. 9 

 Começou então a pensar na construção do seu discurso. Dividi-lo-ia em grandes 10 

períodos, com toda a sua minúcia e caturrice
1007

 acadêmica; deveria ser uma peça 11 

substanciosa, por vezes anedótica
1008

, mas sempre elevada. O seu maior empenho era o 12 

de fazer este discurso mais brilhante que todos os outros que tinha deixado atrás de si, 13 

espalhados pelas salas, pelas revistas e pelos arquivos. A palavra entontecia-o, 14 

arrastava-lhe o pensamento na sua torrente macia, onde as ideias lampejavam como 15 

faúlhas
1009

 imorredoiras
1010

. 16 

 O orador começava a achar intolerável a demora no leito. Veio-lhe a saudade das 17 

suas estantes, do conforto da sua biblioteca, da comodidade da larga secretária, tão 18 

afeita ao peso do seu braço amigo. 19 

 Já não sentia frio, já não lhe doíam os membros lassos
1011

, quase inertes; aquele 20 

convite do Instituto fora a providência ; trouxera-lhe um pouco de mocidade ; era uma 21 

ressurreição!  22 

 Oh! o Instituto não se esquecera... estava tranquilo: deixava um nome, faria 23 

falta! 24 

 Trouxeram-lhe leite; bebeu-o de um trago
1012

 e reclamou papel e lápis. 25 

                                                           
1000

 Refere-se à eucaristia. 
1001

 (s.m.) Galé. 
1002

 (v.) Velejavam. 
1003

 (Adj.) Da cor do anil. 
1004

 (s.m.) Grupo indígena que tinha o Tupi como língua mãe, na época do descobrimento do Brasil.  
1005

 (s.m.) Grupo indígena que tinha o Guarani como língua mãe, na época do descobrimento do Brasil. 
1006

 (s.m.) Subdivisão de um artigo ou parágrafo. 
1007

 (s.f.) Teimosia. 
1008

 (Adj) Que provoca risos. 
1009

 (s.f.) Chispa; centelha. 
1010

 (Adj.) Imortal; eterno. 
1011

 (Adj.) Solto; largo; frouxo; bambo; cansado. 
1012

 (s.m.) Gole. 
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 Houve rumor em casa. Consultaram-se uns aos outros. Dariam o lápis? Dariam o 1 

papel? Uns diziam que sim, outros que não; e entretanto ele, murcho e débil no meio 2 

dos seus almofadões, coordenava as suas memórias históricas, organizando uma obra 3 

digna do assunto, com um pouco de fantasia que lhe adoçasse a sobriedade dos dizeres 4 

clássicos, em português bem literário e castiço
1013

, como se prezava de escrever. 5 

 Trouxeram-lhe afinal o papel e o lápis, e a pouco a pouco foi-se o leito 6 

juncando
1014

 de livros, arquivos, glossários
1015

, volumes de história. 7 

 O Dr. Paula Guedes já não carecia de botija de água a ferver para os pés; um 8 

calor confortativo, de vida, alastrava-se por todo ele, em uma febre doce, que punha 9 

cada vez mais aceso o enxame de mosquinhas de ouro dos seus olhos encovados
1016

. 10 

 _ Cada louco tem a sua mania; resmungava a família descontente, com medo 11 

daquele trabalho penoso para um corpo sem sangue, prestes a cair. 12 

 Entretanto o discurso ia indo, caudaloso, nos moldes velhos a que o orador se 13 

acostumara e que considerava, como bom retórico, os únicos capazes de bem levantar as 14 

almas. 15 

 O milagre fez-se. O velhinho parecia ter adiado a morte, e levantou-se oito dias 16 

antes da grande solenidade, com o seu discurso arquitetado e as mãos cheias de notas 17 

que ele coordenou na grande secretária da sua biblioteca. 18 

 Tudo concluído, recomendou às filhas que lhe preparassem o terno da casaca, as 19 

luvas e a gravata branca, mais as suas comendas
1017

 que ele, grande respeitador das 20 

velhas instituições, usava sempre nas funções solenes. 21 

 Naquela febre, todo voltado para o ideal e para a história, o velho Dr. Guedes 22 

rejuvenescia, como se mão misteriosa o ajudasse, invisivelmente, a caminhar na vida. 23 

 Dias antes da cerimônia quis ensaiar-se e experimentar o seu fato
1018

, há tanto 24 

tempo guardado no fundo do armário.  25 

 Preparou-se; o corpo nadava-lhe dentro do pano preto; e dentro do colarinho 26 

engomado o seu pescocinho fino mal parecia dever sustentar-lhe a cabeça branca, 27 

recheada de ideias e de imagens gordas. 28 

                                                           
1013

 (Adj.) Puro; de boa casta. 
1014

 (v.) Coberto em profusão. 
1015

 (s.m.) Vocabulário em que se dá a explicação de certas palavras ou expressões antigas, raras ou pouco 

conhecidas; dicionário de termos técnicos de uma arte ou ciência; lista de palavras ordenadas 

alfabeticamente e com a respectiva definição que figuram como apêndice de uma obra. 
1016

 (Adj.) Colocado para dentro da órbita ocular; com olheiras. 
1017

 (s.f.) Distinção honorífica; insígnia dessa distinção. 
1018

 (s.m.) Traje masculino composto por paletó, calças e colete. 
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 Para que o ensaio fosse completo abriu-se o salão da frente, acenderam todas as 1 

arandelas
1019

, e os filhos e netos sentaram-se disseminados, como se com a dispersão 2 

parecesse aumentado o auditório. 3 

 Dr. Guedes entrou com passo firme, à força de energia, sorriu, fez a mesura
1020

 4 

do estilo: _ “Minhas senhoras! Meus senhores!” – e, folheando os seus manuscritos
1021

, 5 

começou a falar em voz fraca, espalmando no ar a mão direita, enquanto a esquerda 6 

carregava as vinte e seis tiras do papel almaço. 7 

 O seu primeiro discurso não o comovera tanto. É que ele agora julgava-se 8 

esquecido, perdido da memória dos seus contemporâneos e daquelas gerações que 9 

tinham sucedido à sua, com menos brio e piores armas. Agora estava consolado: o 10 

Instituto lembrava-se, e o Instituto valia tudo! 11 

 Com as condecorações reluzindo-lhe no peito
1022

 magro e fundo, o Dr. Guedes 12 

procurava dar gravidade ao gesto e sonoridade à voz; mas os óculos descaíam-lhe, a 13 

vista faltava-lhe e a palavra perdia-se em um som rouco e débil. Ele mal percebia tudo 14 

isso, aproximava-se da luz, sustinha com os dedos trêmulos o aro de ouro dos óculos... 15 

E as filhas choravam, constrangidas, muito caladas, engolindo as lágrimas. 16 

 Quase no fim, em um dos seus melhores períodos, em que ideias e palavras 17 

desabavam com fragor de catadupa
1023

, ao esboçar um gesto, o doutor Paula Guedes 18 

estacou, abriu os dedos e deixou voar para o chão as tiras do seu discurso. Acudiram 19 

todos ; receberam-no nos braços, deitaram-no no seu grande leito de peroba, e, quando 20 

olharam de perto para o seu rostinho lívido, viram que das suas pupilas fundas a última 21 

mosquinha de ouro tinha partido, como a última abelha do calix
1024

 de uma flor murcha. 22 

 Então, a mais calma das filhas reuniu as tiras esparsas
1025

 do último discurso do 23 

pai, dobrou-as e meteu-as carinhosamente no bolso da casaca, tal e qual como se ele, em 24 

vez de ter de ir para o cemitério, tivesse de ir para o Instituto! 25 

 26 

 27 

 28 

                                                           
1019

 (s.f.) Peça de madeira ou de metal que, presa à parede,suporta lâmpada ou vela. 
1020

 (s.f.) Cumprimento. 
1021

 (s.m.) Texto escrito à mão. 
1022

 Marca o final da página 245. Na edição de 1903, ao final desta página situado próximo à margem de 

pé de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 14, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
1023

 (s.f.) Cachoeira. 
1024

 (s.m.) Botânica: parte que representa o invólucro externo da flor. 
1025

 (Adj.) Espalhados; dispersos; soltos. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

NO MURO
1026

 8 

 9 

A JULIÃO MACHADO
1027

 10 

 11 

 Ao fundo do quintalzinho, o alto muro branco estava na sombra. De um único 12 

canteiro, à esquerda, evolava-se
1028

 o aroma de manacás
1029

 em flor. Do outro lado, a 13 

haste débil de uma árvore nova, uma aralia
1030

 talvez, balançava, em meneios 14 

vagarosíssimos, a sua folhagem mimosa e leve. 15 

 Tudo em silêncio na casa. As crianças dormiam já, abatidas pelo calor; a criada 16 

mal dera as boas-noites, e lá saíra pela porta fora ; só Maria Thereza
1031

, repousada
1032

 17 

da confusão do seu dia trabalhoso, cerrava os olhos preguiçosos, para cá e para lá, na 18 

cadeira de balanço, perto da janela da sua sala de jantar. 19 

 Nem o gás quebrava o silêncio que a envolvia. A claridade é uma voz; só a treva 20 

é muda. Aprazia-lhe aquele sossego a que entregava descuidada o corpo e o espírito. E 21 

                                                           
1026

  “No muro” configura-se como o vigésimo sétimo conto, segundo a ordem de apresentação da edição 

de 1938 de Ânsia eterna. 
1027

 Nascido em São Paulo de Luanda, Angola, em 1863, Julião Félix Machado ficou conhecido, 

primordialmente, pelas suas caricaturas. Após tornar-se famoso em Portugal, Julião Machado começa a 

trabalhar em terras brasileiras na Gazeta de Notícias. Com Olavo Bilac lançou as revistas A Cigarra e A 

Bruxa. Seu trabalho mais conhecido encontra-se na coluna denominada Figuras, Figurinhas & Figurões, 

do O Jornal do Brasil.  
1028

 (v. pron.) Esvaecer-se; volatizar-se; evaporar-se. 
1029

 (s.m) Botânica: espécie nativa da Mata Atlântica, sendo aparente nas zonas tropical e subtropical, 

adaptando-se a climas quentes. È um arbusto lenhoso da família das Solanaceaes, parecido com uma 

pequena árvore, detendo copa que pode atingir de 2 a 3 metros de altura e até 2 m de diâmetro. As suas 

flores nascem nas extremidades de seus ramos e passam do azul violeta ao branco, na floração que ocorre 

principalmente na primavera e verão.  
1030

 (s.f.) Botânica: planta pertencente à família Araliaceae. 
1031

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Maria Tereza), a grafia do nome da 

personagem foi mantida conforme o texto base (1903). 
1032

No texto base há um possível erro tipográfico: “respousada”. Foi atualizado no texto crítico para 

“repousada”. 
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assim esteve muito, muito tempo, com o seu rosto de histérica, longo e pálido, volvido 1 

para o escuro do quintalzinho estreito. 2 

 Mas a lua, que há pouco lhe clareava a frente da casa, as cortinas rendadas e os 3 

tapetes do escritório e da sala, lembrou-se de lhe galgar o telhado e de ir insinuando 4 

pouco a pouco a sua luz melíflua pelo alto muro branco do quintal. 5 

 Maria Thereza, descerrando os grandes olhos pardos, viu a claridade vir 6 

lambendo a parede, numa carícia mole e frouxa. Ela bem sabia que aquele grande 7 

laivo
1033

 escuro, desenhando no alto uma ligeira curva e descendo depois em uma linha 8 

reta perpendicular
1034

, era um pouco de limo
1035

 e mais nada. O muro, velho, requeria 9 

conserto; tinha, entretanto, intervalos de uma alvura virginal, que brilhavam à claridade, 10 

como linho estendido. 11 

 Maria Thereza sorriu ; que visão aquela! dir-se-ia que a longa fita escura se 12 

movia escura em uma oscilação lenta, arrastando o seu longo corpo de réptil
1036

. 13 

 Na verdade, uma cobra andaria assim?... E mais adiante, falhas na caliça
1037

, 14 

umas esguias, outras redondas, quadradas ou elípticas
1038

, entravam a mover-se, a 15 

adquirir formas estranhas, mal distintas, incertas, que no tremor da luz mal firme se 16 

dissolviam para tomar novamente corpo e forma... Ao princípio aquilo tudo era mal 17 

esboçado, confuso e inculto; mas, de repente, como a luz caísse melhor, Maria Thereza 18 

viu, como se olhasse para um espelho singular, refletida no muro a sua vilazinha 19 

mineira
1039

, de onde o marido a trouxera para a vida turbulenta da cidade. 20 

 Tal e qual! Lá estava no alto a capela da Conceição
1040

, com o campanário
1041

, a 21 

casa do padre e aquela grande nogueira
1042

, cujas nozes
1043

 magníficas ela ia colher com 22 

a Josephina
1044

, a irmã, e mais o namorado... 23 

                                                           
1033

 (s.m.) Mancha; pinta; nódoa. 
1034

 (s.f.) Linha ou configuração que forma um ângulo reto em relação a uma reta ou plano. 
1035

 (s.m) Botânica: vegetação verde, microscópica, que atapeta, manchando de verde, as pedras, as 

paredes, os troncos, onde há umidade.  
1036

 (s.m.) Zoologia: classe de vertebrados, de sangue frio, pulmonados, com o corpo revestido de escamas 

epidérmicas, e com deslocação reptante. 
1037

 (s.f.) Fragmentos de argamassa soltos nas paredes  e tetos velhos. 
1038

 (Adj.) Parecendo uma curva em uma superfície cônica ou cilíndrica. 
1039

 (Adj.) Proveniente de Minas Gerais, estado do Brasil, pertencente à região sudeste. 
1040

 Relativo à Nossa Senhora da Conceição. 
1041

 (s.m.) Parte da torre da igreja em que estão suspensos os sinos. 
1042

 (s.f.) Botânica: árvore da família das Junglandáceas, de tronco arbusto, coloração acinzentada, copa 

ampla e arredondada, folhas pontiagudas, dentadas e aromáticas, que produz frutos comestíveis (nozes) e 

cuja madeira, bastante dura, é usada em marcenaria e escultura. 
1043

 (s.f.) Botânica: fruto da nogueira, de casca dura, resistente, rugosa e de coloração acastanhada, e cuja 

semente é oleaginosa e comestível. 
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 Em baixo, um pedaço de tijolo nu, não é que reproduzia, em miniatura fiel, o 1 

largo da vila, com as suas casas abarracadas, espaçadas e desiguais? E aquelas figuras, 2 

que no começo se assemelhavam a animais informes, não se moviam agora quais 3 

criaturas humanas, umas embiocadas
1045

 em mantilhas, a caminho do outeiro
1046

 e da 4 

igreja, outras à beira do rio, levando aqueles lençóis cor de neve que tanto brilhavam à 5 

luz? 6 

 Que tolice! Maria Thereza, melhor que ninguém, sabia que aquele tufo de 7 

vegetação que irrompia do muro, não era a grande floresta da sua saudosa vila... era 8 

uma toiceirinha
1047

 de erva de bode
1048

 que ela por desleixo não mandara ainda 9 

arrancar... Sabia; mas que lhe importava? Aquilo representava agora ali o papel sagrado 10 

de floresta virgem... 11 

 Era um dos raros pedaços da Terra
1049

 não maculados ainda pelos pés do 12 

homem; o altar puro e sublime do Deus grande, poderoso e único! 13 

 Alma de crente, alma de ingênua, espírito propenso ao sobrenatural
1050

, Maria 14 

Thereza acreditava quase que os seus olhos viam uma verdade ; e assim, saudosa da sua 15 

terra natal, delineava-lhe os contornos, em um grande fervor de imaginação... 16 

 Uma oscilação do galho da aralia cortou com uma pincelada negra o encanto do 17 

quadro... a árvore voltou à posição natural, mas as figuras do muro pareciam já outras, 18 

embaralhadas, dançando no tremor da luz. 19 

 Era uma procissão, talvez... frades com capuzes
1051

 seguiam a passo, nos seus 20 

hábitos escuros... Ao longe, na bruma
1052

, após um lago de neve, um alto castelo esguio 21 

se confundia com as nuvens... 22 

                                                                                                                                                                          
1044

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Josefina), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
1045

 (v.) Coberta com manto, xale; entocado; recolhido. 
1046

 (s.m.) Pequena elevação de terreno. 
1047

 (s.f.) Rebentos que saem da base de uma planta. 
1048

 (s.f.) Botânica: planta encontrada, primordialmente, na Europa e na Ásia, e aparente em quintais tal 

qual uma erva daninha. 
1049

 A inicial maiúscula foi mantida conforme o texto base. Apesar do vocábulo “Terra” ter sido grafado 

em letra minúscula em outros dois contos de Ânsia eterna e, por respeito ao texto base, terem conservado 

a sua grafia, “No muro” é o primeiro conto em que Terra (designando planeta) aparece grafada com letra 

maiúscula. 
1050

 Assim como outros contos presentes em Ânsia eterna, No muro revela a sua característica insólita, a 

partir da descrição desse trecho, no qual pode ser observado o delírio imaginativo da personagem. 
1051

 Provavelmente frades capuchinhos. 
1052

 (s.f.) Nevoeiro denso; cerração; mistério; obscuridade; incerteza. 
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 Maria Thereza lembrou-se das velhas histórias medievais
1053

 que lhe contava 1 

uma escrava da família, mulata nortista
1054

, de inteligência viva e falas mansas... a 2 

Theodora
1055

. 3 

 Seria a alma dela, que a visitara nesse instante de sossego e de solidão, e, doce, 4 

quieta, bondosa, lhe reavivava, em painéis rápidos, as passagens da sua infância ? 5 

 No Cavalleiro da Pluma
1056

 lembrava-se de uma cena idêntica : os frades iam 6 

cantando em coro ao castelo da princesa morta. Mas, assim como nem os médicos 7 

chamados pelo rei a puderam salvar, também as orações dos frades não a 8 

ressuscitaram... 9 

 E foi então que o Cavalleiro da Pluma
1057

, num corcel
1058

 branco, galopou 10 

através de montes e vales e trouxe à exânime
1059

 princesa a vida com um elixir roubado 11 

ao deus Cupido
1060

. 12 

 A velha Theodora estrelava as histórias com as suas frases de ouro bruto. Seria 13 

mesmo a alma esquecida da mulata quem vinha num raio da lua desenhar tais coisas em 14 

um muro branco? 15 

 A Maria Thereza parecia então ouvir, em um sussurro delicado e longínquo, a 16 

voz da escrava, dizendo: 17 

 _ Lembra-se, Yayá
1061

?! 18 

 Pobre Theodora! de nada se esquecera Maria Thereza, a não ser dela, a sua 19 

escrava velha e imaginosa, que lhe florira a infância com os seus contos sem par, 20 

histórias em que os heróis eram deuses de grandiosos feitos... 21 

 Lembrava-se da sua vila, das casas dos amigos, mesmo dos mais indiferentes, 22 

das árvores, tais como a nogueira do padre, e do rio, das noites de dança, das festas da 23 

igreja, dos pais, das irmãs, das suas rixas
1062

, dos seus abraços, das fazendas dos 24 

arredores, de tudo... menos dela, da mulata Theodora, que, já velha, passava noites em 25 

claro a embalar-lhe a rede, que lhe refrescava o corpo com o banho, que lhe penteava os 26 

                                                           
1053

 Histórias provenientes da Idade Média. 
1054

 (Popular/coloquial) Proveniente da região norte ou nordeste do país. 
1055

 Apesar de ter sido atualizada na edição de 1938 (lê-se Teodora), a grafia do nome da personagem foi 

mantida conforme o texto base (1903). 
1056

 Conservou-se a grafia da história e foi mantido em itálico tal qual o texto base. 

Provavelmente um herói da obra A guerra das mulheres, de Alexandre Dumas. 
1057

 Idem. Conferir nota 1056. 
1058

 (s.m.) Cavalo de batalha; cavalo veloz. 
1059

 (Adj.) Desfalecido; desmaiado; morto. 
1060

 (s.m) Mitologia: deus do amor, representado por um menino alado munido de arcos e flechas.  
1061

 (s.f.) Tratamento dados às raparigas, no tempo da escravatura; moça; menina. 
1062

 (s.f.) Disputa; contenda; briga; discórdia. 
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cabelos, que lhe engomava os vestidos, que a perfumava, que lhe dava os primeiros 1 

doces de qualquer tachada
1063

, que lhe contava as mais compridas histórias de fadas que 2 

nunca língua humana soube dizer! 3 

 O Natal
1064

... o Ano Bom
1065

... os Reis
1066

... tudo isso despertava saudades no 4 

espírito de Maria Thereza ; - 
1067

de todos e de tudo se lembrava com lágrimas, e em 5 

nenhuma vira nunca refletida a figura simples da velha Theodora, risonha, doce e 6 

plácida... 7 

 A alma da escrava vinha pela primeira vez fazer-se lembrada à sua Yayá, sem 8 

um queixume
1068

. Ela, que morrera no exílio
1069

, longe da sua terra quente de palmeiras 9 

e de sol ; ela, que por lá deixara os filhos, não tivera assomos
1070

 nem impaciências para 10 

a criança alheia que lhe puseram nos braços ainda tristes e saudosos do seu fardo 11 

amado... e era aquela dedicação pura e heroica que só agora ela compreendia, de 12 

relance, como se lhe fosse lembrada pela mão invisível de Deus. 13 

 E no muro branco, nos laivos de limo, nas manchas da umidade, nos 14 

esboroamentos
1071

 da caliça, a lua pálida, sem nuvens, esfumava os quadros fugitivos da 15 

sua vida passada. 16 

 As cenas régias
1072

 das histórias da mulata eram substituídas por outras : as 17 

romarias
1073

, os pomares
1074

, a estrada e o cemitério... Lá estava o túmulo da mãe de 18 

Maria Thereza, de altos mármores e coroas de flores... lá estava o da irmã... os dos 19 

avós... os de outros parentes mais afastados... 20 

 E o da velha Theodora? 21 

 Esse, a imaginação de Maria Thereza não pode descobri-lo... Estaria além entre 22 

as covas rasas, sem uma cruz... sem um número? 23 

 Estivesse ou não, a alma da escrava não lhe ensinou o caminho e depressa 24 

mudou para um cenário risonho o triste cenário da morte. 25 

                                                           
1063

 (s.f.) Referente a tacho (recipiente em que geralmente são feitos os doces). 
1064

 (s.m.) Religião: festa cristã que se realiza todos os anos e que comemora o nascimento de Cristo. 
1065

 Festa de Ano Novo. 
1066

 Dia de Reis: comemorado dia 06 de janeiro. 
1067

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
1068

 (s.m.) Queixa; lamúria. 
1069

 (s.m.) Expatriação; degredo; desterro. 
1070

 (s.m.) Irritação. 
1071

 (s.m.) Ruína. 
1072

 (Adj.) Suntuoso; magnífico. 
1073

 (s.f.) Peregrinação. 
1074

 (s.m.) Terreno plantado de árvores frutíferas. 
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 Maria Thereza ia desfalecer, quando se levantou de súbito e fechou a janela com 1 

brusquidão
1075

. Para que lembrar? A própria lágrima amarga, é doce vista através da 2 

saudade. Que no velho muro branco a lua estendesse e recolhesse as sombras; ela fugia, 3 

salvando a sua alma abatida, à voz do marido que a chamava da porta. 4 

 Bem dizia a Theodora, no Cavalleiro da Pluma
1076

: há uma única força capaz de 5 

ressuscitar os mortos e de alegrar os vivos: _ o Amor
1077

. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

                                                           
1075

 (Adj.) Bruscamente; falta de delicadeza. 
1076

 Idem. Conferir nota 1056. 
1077

 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme o texto base. 

Ao ser grafado com inicial maiúscula, a palavra Amor adquire um significado especial, sendo elevado ao 

plano de entidade, adquirindo um significado próprio, particular, sobrexistindo acima de todos os 

sentimentos humanos. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

AS ROSAS
1078

 8 

 9 

 10 

 O meu jardineiro era um homem de feio aspecto, todo coberto de pelos 11 

eriçados
1079

, vermelhaço
1080

 de pele e de olhar desconfiado e sombrio. 12 

 Toda a gente me dizia: 13 

 _ Olha que aquele sujeito compromete a tua casa! põe-no fora!... 14 

 Mas, como ele era calado, metido consigo, e porque, principalmente, tratava 15 

muito bem das minhas flores, eu levantava os ombros: 16 

 _ Não era tanto assim! O pobre homem! Aqueles modos de animal bravio, não 17 

os tinha de certo por culpa sua! 18 

 E assim íamos vivendo. 19 

 Uma tarde, em Setembro, desci ao jardim. Que crepúsculo aquele! No céu, 20 

esgarçado de nuvens, a lua, em foice, brilhava já, e com tamanha doçura, que dava 21 

vontade a gente de não fazer outra coisa senão olhar para ela! Havia também no ar, 22 

transparente e calmo, tal delicadeza de colorido, que a minha alma ficaria nela estática, 23 

se os olhos, percorrendo tudo, não vissem logo a infinidade de rosas, que as minhas 24 

roseiras prometiam. 25 

 _ Quantos botões, Mãe do Céu
1081

! 26 

 _ Tudo isto abre esta noite – resmungou com voz soturna
1082

 o jardineiro... – 27 

Amanhã haverá centenas de rosas no jardim! 28 

                                                           
1078

 “As rosas” configura-se como o vigésimo oitavo conto, segundo a ordem de apresentação da edição 

de 1938 de Ânsia eterna. 

Não foi dedicado a personalidades da época. 

1079
 (Adj.) Espetado; encrespado. 

1080
 (Adj.) Avermelhado; corado. 

1081
 Exclamação equivalente a Santo Deus!, Meu Deus!, Santa Maria!. Traduz um agradecimento à Maria 

ou Nossa Senhora. 



312 
 

 A minha fantasia desencadeou-se. Centenas de rosas frescas, todas abertas, 1 

deveriam dar uma graça nova àquele recanto, pouco acostumado a semelhante fartura de 2 

flores. 3 

 Eu mesma quereria colhê-las ainda frescas de orvalho: mandaria um ramalhete a 4 

minha mãe, cobriria de rosas a sepultura de minha filha, encheria de rosas a minha 5 

casa... 6 

 E, usando de uma força imperativa e severa, pouco comum em mim, disse ao 7 

medonho
1083

 e hirsuto
1084

 jardineiro que não tocasse nenhuma flor! Seria eu quem as 8 

colhesse todas! 9 

 Ele curvou-se, em obediência. 10 

  11 

 Nessa noite, fui cedo para a cama, preparando-me para madrugar
1085

 no dia 12 

seguinte. E tal era o meu propósito, que peguei logo num sono doce e tranquilo. 13 

 Eram seis horas e já eu estava no jardim. Como quem desperta de um sonho, 14 

apatetada
1086

, olhei à roda e só vi folhas... folhas e mais folhas verdes! nem uma flo ! 15 

 Gritei pelo jardineiro, e ele veio, como por encanto, num momento, mas com tal 16 

jeito e tão demudadas
1087

 feições, que tive medo! 17 

 Os olhos, de vermelhos, eram só sangue ; a barba áspera, longa e ruiva, estava 18 

revolvida como por um vento de loucura, e nos grossos braços tisnados
1088

 tinha sinais 19 

fundos de unhadas... 20 

 _ As minhas rosas?! – perguntei-lhe, disfarçando o pavor que a sua figura 21 

estranha me infundia. 22 

 _ Estão aqui! – disse ele, com voz grossa, como um baixo de órgão
1089

 de 23 

catedral; e caminhou para o quarto. 24 

 Fui atrás dele, espantadíssima, mal segurando a saia do vestido, que se não 25 

molhasse na relva
1090

, - 
1091

cheia de raiva e curiosa ao mesmo tempo. 26 

                                                                                                                                                                          
1082

 (Adj.) Tristonho; sombrio; lúgubre; taciturno. 
1083

 (Adj.) Funesto; pavoroso. 
1084

 (Adj.) Eriçado; cerdoso; áspero; que tem pelos compridos e duros. 
1085

 (v.) Levantar-se muito cedo da cama; sair cedo. 
1086

 (Adj.) Perplexa. 
1087

 (Adj.) Transfigurado; alterado. 
1088

 (Adj.) Manchado. 
1089

 (s.m.) Música: instrumento musical de teclado, formado de tubos que recebem o ar por um sistema de 

foles. 
1090

 (s.f.) Erva rala e rasteira da família das Gramíneas, espontânea nos campos e usada como forragem, 

ou cultivada em jardins, parques, campos de futebol e outros espaços. 
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 O quarto do jardineiro era ao fundo, entre a horta e o jardim, ao pé de dois 1 

limoeiros da Pérsia, de gostoso cheiro. Ensombrando a porta, havia uma latada
1092

 de 2 

maracujás, e, à esquina, encostados à parede, estavam os utensílios de jardinagem. 3 

 _ Que quererá ele? – perguntava a mim mesma. De repente, estaquei: 4 

 _ Não entro – respondi, a um gesto que me fazia. 5 

 _ Então, olhe daí - !
1093

 replicou o homem bruscamente, escancarando a porta. 6 

 Encostei-me ao umbral para não cair. No meio do quarto, sob uma avalanche de 7 

rosas perfumadíssimas, entrevi o corpo de uma mulher. 8 

 _ Era minha filha, - disse o jardineiro, entre soluços que mais se assemelhavam a 9 

uivos que a dor humana; - um dia abandonou-me, correu por esse mundo... Esta noite, 10 

veio bater ao portão, muito chorosa... que o amante lhe batera... Ouviu bem, senhora?! 11 

Quis fazê-la jurar que desprezaria agora esse bandido, para viver só no meu carinho... só 12 

no meu carinho!... Eu havia de trata-la com todo o mimo, como se fora uma 13 

criancinha... Fiz-lhe mil promessas, de joelhos, com lágrimas... Sabe o que me 14 

respondeu, a tudo?! Que amava ainda o outro! 15 

 Cego de raiva, matei-a ; ah! matei-a e não me arrependo... Antes morta por um 16 

pai honrado do que batida por um cão qualquer... Depois de morta... achei-a linda, 17 

linda! Mas, coitadinha! vinha miserável, quase nua... tive pena, e para fazê-la parecer 18 

bem a Nossa Senhora
1094

, vesti-a de rosas!... 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

                                                                                                                                                                          
1091

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
1092

 (s.f.) Grade de ripas para segurar parreiras e plantas trepadeiras; bardo; parreira. 
1093

 A pontuação foi mantida conforme o texto base. 
1094

 Designação de Maria, mãe de Jesus Cristo. 
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7. APARATO DE VARIANTES 

 

“Ânsia eterna” 

 

Página 127 (Texto crítico)/Página 1 (1903) – Página 7 (1938): 

 

(linha 13) T.C./(linha 2) 1903:  

[...] perguntou Rogerio Dias ao amigo, [...] 

(linha 2) 1938:  

[...] perguntou Rogério ao amigo, [...] 

 

(linha 14) T.C./(linhas 2-3) 1903: 

[...] refestelando-se numa almofada de marroquim do escritório. 

(linhas 2-3) 1938:  

[...] refestelando-se numa “mapple” do escritório. 

 

(linha 16) T.C./(linha 5) 1903:  

_ Porque?!  

(linha 6) 1938:  

_ Por que?! 

OBS.: No texto crítico, foi aplicada a regra ortográfica: Por que?! 

 

Página 128 (Texto crítico)/Página 2 (1903) – Página 7 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 18-19) 1903:  

[...] Estamos sós; sabes que sou contigo absolutamente sincero; dir-te-ei tudo. 

1938: esta parte não consta na edição de 1938. 

 

Página 129 (Texto crítico)/Página 3 (1903) – Página 9 (1938): 

 

(linhas 5-7) T.C./(linhas 14-16) 1903:  

[...] que pensa em fazer um livro sadio, calmo, de regeneração e de esperança, como 

início de outra vida mais perfeita. 

(linhas 25-27) 1938:  

[...] que pensa em fazer um livro sadio, libérrimo, como início de outra vida mais 

perfeita. 
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Página 131 (Texto crítico)/Página 6 (1903) – Página 12 (1938): 

 

(linha 3) T.C./(linhas 01-02) 1903:  

[...] eu podia ter um chalet, num canto de arrabalde, [...] 

(linhas 29-30) 1938:  

[...] eu podia ter uma casa, num canto de arrabalde, [...] 

 

Página 131 (Texto crítico)/Página 6 (1903) – Página 13 (1938): 

 

(linhas 12-13) T.C/(linhas 15-17) 1903:  

[...] Aqueles olhos não se desviaram dos meus com o pudor pretensioso das moças, [...] 

(linhas 15-17) 1938:  

[...] Aqueles olhos não se desviaram dos meus com pudor pretensioso, [...] 

 

(linhas 13-14) T.C./(linhas 18-20) 1903:  

[...] continuaram serenos e claros, tristes sem afetação, com uma franqueza de alma 

limpa. 

(linhas 18-20) 1938:  

[...] continuaram serenos sem afetação, com uma franqueza de alma limpa. 

 

(linha 16) T.C./ (linhas 22-24) 1903:  

Acredita que o perfume é o cúmplice de muitas paixões, muitas! 

(linhas 23-24) 1938:  

Acredita que o perfume é o cúmplice de muitas singularidades da vida... 
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“O caso de Ruth” 

 

Página 134 (Texto crítico) /Página 09 (1903) – Página 48 (1938): 

 

(linha 13-15) T.C./ (linha 4-6) 1903:  

[...] se destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo irrompido dentre os 

florões grosseiros da alcatifa. 

(linha 4-7) 1938:  

[...] se destacava na penumbra da sala como um lírio irrompido dentre os florões da 

alcatifa. 

 

(linha 18-21) T.C./ (linha 10-15) 1903:  

[...] - esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva – 

mas porque toda ela se altera quando ouve o seu nome. O corpo treme-lhe, a voz muda 

de timbre e os olhos brilham-lhe como se tivesse fogo lá por dentro. Outro dia, [...] 

(linha 12-15) 1938:  

[...] - esta menina é de um melindre de envergonhar a própria sensitiva – mas porque 

toda ela se altera quando ouve o seu nome. Outro dia, [...] 

 

Página 135 (Texto crítico)/Página 10 (1903) – Página 49 (1938): 

 

(linha 22, página 134 – linha 4, página 135) T.C./(linha 2-7) 1903:  

[...] nem sei como a outra a aturou! 

                Toda gente percebe que ela o ama; mas é uma obstinada e lá guarda consigo o 

seu segredo... Agora, que o senhor vem pedi-la, é que eu lhe declaro que estava morta 

por que chegasse este momento. 

(linha 19, página 48 – linha 03, página 49) 1938: 

[...] nem sei como a outra a aturou! 

    Agora, que o senhor vem pedi-la, é que eu lhe declaro que estava morta por 

que chegasse este momento. 

 

(linha 8-12) T.C./(linha 13 – 20) 1903:  

[...] nada temos poupado com a sua educação; e se não aparece e não brilha muito na 

sociedade é pelo seu excesso de pudor. Eu às vezes cismo que esta minha neta é mais 

pura demais para viver na terra. Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os 

ouvidos e escolhem as palavras quando falam com ela. Não admira: a mãe teve só esta 

filha [...] 

(linha 11-13) 1938:  

[...] nada temos poupado com a sua educação. A mãe teve só esta filha... 
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(linha 12-14) T.C./ (linha 22-24) 1903:  

 [...] o padrasto tratava-a também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um 

santo homem! Desde que ele morreu... 

(linha 14-17) 1938:  

[...] o padrasto tratava-a também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Desde 

que ele morreu... 

 

(linha 14-17) T.C./ (linha 25, página 10 - linha 1, página 11) 1903:  

A mulher, coitada, como sabe ficou paralítica; e esta pequena mesmo tornou-se 

melancólica e sombria. Às vezes penso que ela fez voto de castidade, tal é o seu recato; 

desengano-me lembrando-me de quanto é moderada na religião e de que o seu bom 

senso se revela em tudo! O que tenho a dizer-lhe [...] 

(linha 18-20) 1938:  

A mulher, coitada, como sabe, ficou paralítica. Foi um rude golpe... O que tenho a 

dizer-lhe [...] 

 

Página 135 (Texto crítico)/Página 11 (1903) – Página 49 (1938): 

 

(linha 18-19) T.C./(linha 03-04) 1903:  

[...] não há alma mais cândida, nem espírito mais virginal que o seu. 

(linha 21-22) 1938:  

[...] não há alma mais cândida que a sua. 

 

Página 136 (Texto crítico)/Página 11 (1903) – Página 50 (1938): 

 

(linha 10-11) T.C./(linha 23-25) 1903:  

[...] tenho criado muitas meninas, minhas e alheias, mas em nenhuma encontrei nunca 

tanta doçura, tanta altivez digna e tanta pudicícia. 

(linha 14-17) 1938:  

[...] tenho criado muitas meninas, minhas e alheias, mas em nenhuma encontrei nunca 

tanta altivez nem tanta pudicícia. 

 

Página 136 (Texto crítico)/Página 12 (1903) - Página 51 (1938): 

 

(linha 22-23) T.C./(linha 8-10) 1903:  

 O finado barão fora um colecionador afincado de móveis e de outros objetos dos 

tempos coloniais. 
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(linha 1- 4) 1938:  

 O bisavô de Rute, primeiro barão da família, fora um colecionador afincado de 

móveis e de outros objetos dos tempos coloniais. 

 

(linha 24) T.C./ (linha 12) 1903:  

[...] já aos noventa anos [...] 

(linha 51) 1938:  

[...] já aos noventa e oito anos [...] 

 

Página 137 (Texto crítico)/ Página 13 (1903) – Página 52 (1938): 

 

(linha 11-14) T.C./(linha 9-12) 1903:  

[...] da última imperatriz. 

 Alguma coisa disso se refletia em casa: tudo ali era sóbrio, monótono e saudoso. 

 Cadeiras pesadas, de moldes coloniais, [...] 

(linha 7-12) 1938:  

[...] da última imperatriz. 

 O segundo barão, seu filho, conservara tudo tal qual herdara do pai. 

 Cadeiras pesadas, de moldes coloniais, [...] 

 

(linha 17) T.C./(linha 17) 1903:  

 Assim quisera ele, [...] 

(linha 16) 1938:  

 Assim quisera o pai, [...] 

 

Página 138 (Texto crítico)/Página 14 (1903) – Página 53 (1938): 

 

(linha 5-7) T.C./(linha 1-5) 1903:  

[...] Quem sabe? talvez que na hora da morte não se possa só a gente lembrar das coisas 

sérias. 

 Qualquer hora vivida pode ser recordada rapidamente, sem tempo de escolha. 

(linha 2-6) 1938: 

[...] Quem sabe? Talvez que na hora da morte não se possa só a gente lembrar das coisas 

sérias. Qualquer hora vivida pode ser recordada rapidamente, sem tempo de escolha. 

 

(linha 9-10) T.C./(linha 8-10) 1903:  

... não apareceu nem um requebro quente de mulatinha risonha, que lhes desmanchasse 

a compostura. 
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(linha 10-12) 1938:  

... não apareceu nenhum requebro quente de mulatinha que lhes desmanchasse a 

compostura. 

 

(linha 12-15) T.C./(linha 12-18) 1903:  

 Depois de viúva, a segunda baronesa reformara algumas coisas e confundira os 

estilos, pondo no mesmo canto um contador Luiz XV, um móvel da Renascença e uns 

tapetes modernos, entre largos reposteiros de seda cor de marfim. 

 Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. Tinha uma 

fisionomia casta e grave aquela sala. 

(linha 13-21)1938:  

 Como seu pai, o segundo barão morreu quase centenário, deixando ainda 

frescalhona a sua terceira mulher, que, por mau gosto ou mau conselho, reformou o seu 

interior confundindo estilos, pondo no mesmo canto móveis de gosto e utilidades 

opostas. A extravagância não conseguira destruir completamente a severidade da sala. 

 

(linha 16-17) T.C./(linha 20-21) 1903: 

[...] gozavam ali o doce sossego de uma meia tinta religiosa. 

(linha 23-25) 1938:  

[...] gozavam ainda ali o doce sossego de uma meia-tinta religiosa. 

 

(linha 18-19) T.C./(linha 24-25) 1903:  

[...] tropel da criançada, os sons do piano de Ruth e a confusão dos criados. 

(linha 27-28) 1938: 

[...] tropel da criançada, os sons do piano e a confusão dos criados. 

 

Página 139 (texto crítico)/Página 15 (1903) – Página 54 (1938): 

 

(linha 12-13) T.C./(linha 15-17) 1903:  

[...] amparou-se a uma antiga poltrona, velha relíquia de D. Pedro I, e olhou espantado 

para a noiva, [...] 

(linha 22-23) 1938:  

[...] amparou-se a uma antiga poltrona, e olhou espantado para a noiva, [...] 
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Página 139 (texto crítico)/Página 16 (1903) – Página 55 (1938): 

 

(linha 20-22) T.C./(linha 30, página 15 – linha 04, página 16) 1903:  

[...] . Que libertação, que alegria foi aquela morte para a minha alma de menina 

ultrajada! Ele estava no mesmo lugar em que me dera os seus primeiros beijos e os seus 

infames abraços; 

(linha 8-12) 1938:  

[...] . Que libertação que foi aquela morte parta a minha alma de menina ultrajada! Ele 

estava no mesmo lugar em que me dera os seus primeiros beijos... ali! ali![...] 

 

(linha 22) T.C./(linha 5) 1903:  

[...] mais do que nunca lhe quero mal agora! 

(linha 13) 1938:  

[...] como lhe quero mal agora! 

 

(linha 26) T.C./(linha 12-13) 1903:  

“[...] foi seu amante durante quatro meses [...]” 

(linha 21-22) 1938:  

“[...] foi seu amante durante quatro longos meses [...]” 

 

(linha 27-28) T.C./(linha 14-15)1903:   

[...]: que não chorei a morte daquele segundo pai e bom amigo! 

(linha 24-25)1938:  

[...] : que não chorei a morte daquele segundo pai! 

 

(linha 30) T.C./(linha 17-18) 1903:  

 _ É isto a minha vida. Cedi sem amor, pela violência; mas cedi. 

(linha 27) 1938: 

  _ É isto a minha vida. 
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“A rosa branca” 

 

Página 144 (Texto crítico)/Página 23 (1903) – Página 38 (1938): 

 

(linha 12-17) T.C./(linha 1-9) 1903:  

 A viúva do comandante Henriques dizia a toda a gente que, das suas duas 

netinhas, dava preferência à primeira; demonstrando pela segunda uma simpatia 

medíocre. 

 Comentava cada um a seu modo aquela excentricidade de velha romântica. O 

verdadeiro motivo, porém, consistia em ser a neta mais velha extraordinariamente 

parecida com a família Henriques, [...] 

(linha 1-7) 1938:  

 A viúva do comandante Henriques dizia a toda a gente que, das suas duas 

netinhas, dava preferência à primeira. 

 O verdadeiro motivo consistia em ser a neta mais velha extraordinariamente 

parecida com a família Henriques, [...] 

 

(linha 22-23) T.C./(linha 17-18) 1903:  

[...] a pobre Ignezinha, que chorava muitas vezes às ocultas, chamando-se desgraçada!... 

(linha 17-18) 1938:  

[...] a pobre Inezinha, que chorava muitas vezes às ocultas. 

 

Página 145 (Texto crítico)/Página 24 (1903) – Página 40 (1938): 

 

(linha 17-22) T.C./(linha 27, página 24 – linha 6, página 25) 1903:  

No dia em que a rosa estiver meio murcha, será um sinal de que eu estou doente; e se 

ela não aparecer, será porque eu morri! 

 _ Deixa-te de tolices! Não quero que minha filha leve de casa semelhantes 

ideias! Acreditarás por acaso nisso? 

 _ Não, mamãe... eu estava brincando... Descanse que a rosa branca não há de 

vir! 

 Do seu canto, a pobre Ignez [...] 

(linha 29, página 39 – linha 3, página 40) 1938:  

No dia em que a rosa estiver meio murcha, será um sinal de que eu estou doente; e, se 

ela não aparecer, será porque eu morri! 

 Do seu canto, Inez [...] 
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Página 145 (Texto crítico)/Página 25 (1903) – Página 40 (1938): 

 

(linha 23-25) T.C./(linha 6-10) 1903:  

 Do seu canto, a pobre Ignez observou que o olhar da avó se tornara angustioso, 

turvo como a água onde se refletisse uma nuvem negra. A pobre senhora acreditava em 

sonhos e em fantasmas; 

(linha 3-6) 1938: 

 Do seu canto, Inez observou que o olhar da avó se tornara angustioso. A pobre 

senhora acreditava em sonhos e em fantasmas; 

 

Página 146 (Texto crítico)/ Página 25 (1903) – Página 40 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 14-15) 1903:  

[...] aos pés da Virgem das Dores, ela havia de supor [...] 

(linha 11) 1938:  

[...] aos pés da Virgem, havia de supor [...] 

 

(linha 5-6) T.C./(linha 21-22) 1903:  

[...]; a pobre senhora levou o dia inteiro a chorar, [...] 

(linha 19-20) 1938:  

[...]; a pobre senhora levou a manhã inteira a chorar, [...] 

 

Página 146 (Texto crítico)/Página 26 (1903) – Página 41 (1938): 

 

(linha 16-17) T.C./(linha 10-11) 1903:  

 _ A outra foi aos onze anos de pensionista para o colégio; pois bem, esta tem 

nove, [...] 

(linha 8-9) 1938: 

 _ A outra foi aos onze anos de pensionista para o colégio; esta tem nove, [...] 

 

Página 147 (Texto crítico)/ Página 27 (1903) – Página 42 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./ (linha 1-3) 1903: 

 _ Ave, Maria, cheia de graça! ... E a rosa branca? ah! Se a vovó não a encontra 

no oratório... é capaz de chorar! 
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(linha 3-5) 1938: 

 _ Ave, Maria, cheia de graça!... E a rosa branca? Se a vovó não a encontra no 

oratório... é capaz de chorar! 

 

(linha 4) T.C./(linha 5-6) 1903: 

 Se fosse eu que estivesse no colégio, a vovó estaria contente! 

(linha 8-9) 1938: 

 Se fosse eu que estivesse no colégio, a vovó estaria contente. 

 

(linha 7) T.C./(linha 10-11) 1903:  

[...], é eu ter batido na Angela! 

(linha 14-15) 1938:  

[...], é eu ter batido na Ângela. 

 

(linha 10) T.C./(linha 16-17) 1903:  

[...], que saudade ela hoje terá da sua caminha! 

(linha 21-22) 1938:  

[...], que saudade ela hoje terá da sua caminha [...] 

 

Página 147 (Texto crítico)/ Página 28 (1903) – Página 43 (1938): 

 

(linha 25-27) T.C./(linha 12-16) 1903:  

[...] entre brilhava uma grande estrela esbranquiçada e fria. Os pássaros cantavam; havia 

uma frescura leve toda embalsamada de aromas. 

 Ignez espreitou o oratório. 

(linha 22-24) 1938:  

[...] entrebrilhava uma grande estrela esbranquiçada e fria. 

 Inez espreitou o oratório. 

 

(linha 29, página 147 – linha 2, página 148) T.C./(linha 20-23) 1903:  

[...]; vacilou um momento, mas, armando-se de coragem, saltou-a, e correu para um 

recanto do jardim, onde várias roseiras ostentavam as suas belíssimas flores. 

(linha 29, página 43 – linha 02, página 44) 1938:  

[...]; vacilou um momento, mas, armando-se de coragem, saltou-a, e correu para um 

recanto do jardim. 
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Página 148 (Texto crítico)/Página 29 (1903) – Página 44 (1938): 

 

(linha 10-11) T.C./(linha 4-5) 1903:  

[...], conservando as rosas, mesmo depois de murchas, num cofrezinho dourado! 

(linha 17-19) 1938:  

[...], conservando as rosas, mesmo depois de murchas, num cofrezinho. 

 

Página 148 (Texto crítico)/Página 30 (1903) – Página 45 (1938): 

 

(linha 26-28) T.C./(linha 28, página 29 – linha 2, página 30) 1903:  

[...] entrava nos quartos da família! Houve ameaças... Entretanto, a doce rosa branca, 

aquietadora dos sustos da avó, aparecia todas as manhãs, fresca e orvalhada, sob o 

manto estrelado da mãe de Deus! 

(linha 15-20) 1938:  

[...] entrava nos quartos da família. Houve ameaças... entretanto, a doce rosa branca, 

aquietadora dos sustos da avó, aparecia todas as manhãs no seu oratório. 

 

 

Página 149 (Texto crítico)/Página 30 (1903) – Página 46 (1938): 

 

(linha 8-9) T.C./(linha 19) 1903:  

[...]; estava tudo silencioso, silencioso! 

(linha 10-11) 1938:  

[...]; estava tudo silencioso! 
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“Os porcos” 

 

Página 154 (Texto crítico)/ Página 33 (1903) – Página 24 (1938): 

 

(linha 2-4) T.C./(linha 27-30) 1903:  

[...] lhe pareciam vir de longe, de muito alto, como um eco fugitivo da música dos 

anjos, que diziam haver no céu sob o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus... 

(linha 4-7) 1938:  

[...] lhe pareciam vir de longe, de muito alto, como um eco fugitivo da música dos 

anhos, que diziam haver no céu... 
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“O voto” 

 

Página 157 (Texto crítico)/Página 44 (1903) – Página 65 (1938): 

 

(linha 21) T.C./ (linha 25) 1903: 

 _ É, papai! Lá vem Mauricio! ... assobie para ver se ele ouve! ... 

(linha 3-4) 1938: 

 _  É, sim; lá vem Maurício!... assobie para ver se ele ouve! ... 

 

Página 160 (Texto crítico)/Página 48 (1903) – Página 68 (1938): 

 

(linha 5) T.C./(linha 3) 1903:  

 Foi um terror imenso! 

(linha 26) 1938: 

 Foi um terror! 

 

Página 160 (Texto crítico)/Página 48 (1903) – Página 69 (1938): 

 

(linha 9-11) T.C./(linha 10-13) 1903:  

[...]. Uma noite, enquanto o pai dormia, ela ajoelhou-se em frente ao quadro da Virgem 

e fez, com toda a fé da sua alma castíssima, uma promessa à Mãe de Deus.  

(linha 4-8) 1938: 

[...]. Uma noite, enquanto o pai dormia, ela ajoelhou-se em frente ao quadro da Virgem 

e fez-lhe, com toda a fé da sua alma, uma promessa. 

 

(linha 11-13) T.C./(linha 14-17) 1903: 

Quando se levantou, os seus olhos resplandeciam de lágrimas, mas havia uma expressão 

enérgica de confiança e de paz no seu belo rosto moreno. Nem um soluço quebrou o 

silêncio da noite. 

(linha 8-12) 1938: 

Quando se levantou, os seus olhos resplandeciam de lágrimas, mas tinham uma 

expressão de confiança e de paz. Nem um soluço quebrou o silêncio da noite. 

 

(linha 14) T.C./(linha 18-19) 1903: 

 No outro dia de manhã receberam uma carta. Mauricio estava salvo. 

(linha 13-14) 1938: 

 Dois dias depois receberam uma carta. Maurício estava salvo. 
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(linha 15) T.C/(linha 20-21) 1903: 

 Rebentaram os risos. O velho disse à filha que escrevesse ao noivo, [...] 

(linha 15-16) 1938: 

 O velho disse à filha que escrevesse ao noivo, [...] 

 

Página 160 (Texto crítico)/Página 49 (1903) – Página 69 (1938): 

 

(linha 23) T.C./(linha 3-4) 1903: 

 _ É impossível! Oh! Não me pergunte porque, papai; é impossível! 

(linha 29-30) 1938: 

 _ É impossível! Oh! Não me pergunte por que; é impossível! 

 

Página 161 (Texto crítico)/Página 50 (1903) – Página 71 (1938): 

 

(linha 21-22) T.C./(linha 14-16) 1903: 

 Ela abanou afirmativamente a cabeça. 

 Voava por todo o pomar o doce aroma das ameixeiras em flor. 

(linha 16-18) 1938: 

 Ela abanou afirmativamente a cabeça. 

  

 Voava por todo o pomar o doce aroma das ameixeiras em flor. 
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“E os cisnes?” 

 

Página 162 (Texto crítico)/Página 51 (1903) – Página 80 (1938): 

 

(linha 12-13) T.C./(linha 1-4) 1903: 

 Procurando emoções, ou por uma curiosidade extravagante, a viscondessa de S. 

Roque lembrou-se um dia de ir ver o hospital de alienados do Dr. Aguilar. 

(linha 1-3) 1938: 

 Procurando emoções, a viscondessa de S. Roque lembrou-se um dia de ir ver o 

hospital de alienados do Dr. Aguilar. 

 

(linha 16-17) T.C./(linha 7-9) 1903: 

[...], conduziram-na a um escritório ao rés do chão, cheio de armário e de aparelhos 

elétricos. 

(linha 8-9) 1938: 

[...], conduziram-na ao seu escritório ao rés do chão. 

 

(linha 18-19) T.C./(linha 10-12) 1903: 

 A viscondessa sentou-se e olhava para o chão reluzente, quando percebeu uma 

sombra a deslizar a seu lado. 

(linha 10-12) 1938: 

 A viscondessa sentou-se, e esperava, quando percebeu uma sombra a deslizar a 

seu lado. 

 

Página 163 (Texto crítico)/Página 51 (1903) – Página 80 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 13-16) 1903: 

 Voltou-se e viu junto a si uma mulher de uns trinta anos, baixa, clara e delgada, 

de rosto longo como o dos carneiros e olhos pardos, de expressão dulcíssima. 

(linha 13-16) 1938: 

 Voltou-se e viu junto a si uma mulher de uns trinta anos, baixa, clara e delgada, 

de rosto longo como o dos carneiros e olhos meigos. 

 

Página 42 (Texto crítico)/ Página 53 (1903) – Página 83 (1938): 

 

(linha 6-7) T.C/(linha 22-25) 1903: 

 Havia no olhar de irmã Seraphina uma tamanha expressão de piedade e doçura, 

que a viscondessa sentiu-se comovida e murmurou: _ Que anjo! 
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(linha 1-3) 1938: 

 Havia no olhar da irmã Serafina uma tamanha expressão de piedade, que a 

viscondessa se sentiu comovida. 

 

Página 164 (Texto crítico)/Página 54 (1903) – Página 83 (1938): 

 

(linha 16) T.C/ (linha 11-12) 1903: 

 Quando voltou para junto da visitante, ela disse com uma voz magoada: 

(linha 21-22) 1938: 

 Quando voltou para junto da visitante, disse com uma voz magoada: 

 

Página 166 (Texto crítico)/Página 56 (1903) – Página 86 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 16-18) 1903: 

[...] Uns vermelhos, escuros como sangue pisado, outros róseos como o céu na aurora, e 

outros brancos como a neve casta. 

(linha 10-11) 1938: 

[...] Uns, escuros como sangue pisado, outros brancos como a neve. 

 

(linha 8) T.C./(linha 26-27) 1903: 

 _ As brancas são as mais bonitas, as mais ingênuas; não acha? 

(linha 20-21) 1938: 

 _ As brancas são as mais ingênuas; não acha? 

 

Página 166 (Texto crítico)/Página 57 (1903) – Página 87 (1938): 

 

(linha 14-20) T.C./(linha 6-16) 1903: 

[...] Mármore da escada, areia do jardim, maciços de verdura, grupos de palmas, de 

roseiras ou de crotons variados, tinha tudo o mesmo tom enfumado, uniforme e brando. 

 Ao centro do jardim, entre um relvado côncavo, um pequeno lago, tinha a cor e a 

placidez de um espelho; e à beira dele, sobre a grama bem aparada, uma cegonha 

parecia de aço, não só pela cor, como pela imobilidade da atitude. 

 A viscondessa estendeu a mão à irmã Seraphina, [...] 

(linha 2-8) 1938: 

[...] Mármore da escada, areia do jardim, maciços de verdura, grupos de palmas, de 

roseiras ou de crotons, tinha tudo o mesmo tom enfumado, que se refletia no lago 

central do jardim. 

 A viscondessa estendeu a mão à irmã Serafina, [...] 
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“A primeira bebedeira” 

 

Página 174 (Texto crítico)/Página 67 (1903) – Página 99 (1938): 

 

(linha 21) T.C./(linha 15) 1903: 

 _ Até já, mamãe. 

(linha 18) 1938: 

 _ Até já. 

 

Página 174 (Texto crítico)/Página 68 (1903) – Página 100 (1938): 

 

(linha 27) T.C./(linha 5-6) 1903: 

[...] depois, uns passos ligeiros quebrando a areia do jardim e uma voz doce dizer-lhe: 

(linha 9-10) 1938: 

[...] depois, uns passos ligeiros rangendo na areia e uma voz doce dizer-lhe: 

 

Página 175 (Texto crítico)/Página 69 (1903) – Página 101 (1938): 

 

(linha 20-23) T.C./(linha 8-13) 1903:  

 Logo que o viram entrar, fizeram os outros grande algazarra; manifestaram 

espanto, atirando ao ar frases bombásticas salpicadas de adjetivos flamejantes e das 

mais conhecidas locuções latinas. Abriram-lhe lugar e encheram-lhe o cálice de cognac. 

(linha 19-21) 1938: 

 Logo que o viram entrar, fizeram grande algazarra; abriram-lhe lugar e 

encheram-lhe o cálice de conhaque. 

 

(linha 23) T.C./(linha 13-14) 1903: 

Estabelecida a palestra, o da direita ofereceu-lhe charutos, [...] 

(linha 21-23) 1938: 

Estabelecida a palestra, o da direita ofereceu-lhe cigarros, [...] 

 

Página 176 (Texto crítico)/Página 70 (1903) – Página 102 (1938): 

 

(linha 5-6) T.C/(linha 1-2) 1903:  

Realmente ele começava a achar-se ridículo, parvo e infeliz. 

(linha 12-13) 1938: 

Realmente ele começava a achar-se ridículo. 
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Página 176 (Texto crítico)/Página 70 (1903) – Página 103 (1938): 

 

(linha 22) T.C./(linha 26-27) 1903: 

 O nome da pobre moça foi inúmeras vezes repetido, [...] 

(linha 12-13) 1938: 

 O nome da pobre menina foi várias vezes repetido, [...] 

 

Página 176 (Texto crítico)/Página 71 (1903) – Página 103 (1938): 

 

(linha 26-27) T.C./(linha 3-6) 1903: 

 Ele entregou o papel e, recostando-se na cadeira, ouviu risonho e triunfante toda 

a carta da moça, declamada num tom enfático, embora por vezes muito arrastado. 

(linha 20-23) 1938: 

 Ele entregou o papel e, recostando-se na cadeira, ouviu risonho e triunfante toda 

a carta da namorada, declamada num tom enfático, embora arrastado... 

 

Página 177 (Texto crítico)/ Página 71 (1903) – Página 103 (1938): 

 

(linha 1-3) T.C./(linha 8-12) 1903: 

[...] e ele, que até então resguardara honestamente, com toda a delicadeza e cuidado, o 

seu amor, expunha-o agora, sem vexame, aos companheiros indiscretos, gabando-se 

muito! 

(linha 25-30) 1938: 

[...] e ele, que até então resguardara honestamente, com toda delicadeza e cuidado, o seu 

amor, expunha-o agora, sem vexame, àquela roda indiscreta, gabando-se ainda por 

cima. 

 

Página 177 (texto crítico)/ Página 71 (1903) – Página 104 (1938): 

 

(linha 5) T.C./(linha 14) 1903: 

 _ E é formosa? inquiria outro. 

(linha 2) 1938: 

 _ E é bonita? inquiria outro. 

 

(linha 8-0) T.C./(linha 19-20) 1903: 

[...] queria então reagir, lutar, esconder o seu amor num melindroso recato; 

(linha 7-9) 1938: 

[...] queria então reagir, lutar, esconder o seu amor num gesto arrependido; 
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(linha 12) T.C./(linha 26-27) 1903: 

[...] nesse pequeno círculo de amigos insensatos! 

(linha 16-17) 1938: 

[...] nesse pequeno círculo de amigos de ocasião! 

 

(linha 13-14) T.C./(linha 28-30) 1903: 

[...] o cognac ia arrastando as sutilezas da sua alma, afogando os seus deveres, 

enegrecendo a sua consciência. 

(linha 18-21) 1938: 

[...] o conhaque ia arrastando as sutilezas da sua alma, afogando os seus deveres, 

entorpecendo a sua consciência. 

 

Página 178 (Texto crítico)/ Página 74 (1903) – Página 107 (1938): 

 

(linha 19-20) T.C./ (linha 2-4) 1903: 

[...] e enquanto ele dormia, ressonando alto, ela, numa agonia muda, vigiava à porta, 

para que alguém não fosse surpreendê-lo assim... 

(linha 5-8) 1938: 

[...] e enquanto ele dormia, ressonando alto, ela permaneceu sentada, olhando 

aterrorizada para o futuro... 
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“A casa dos mortos” 

 

Página 179 (Texto crítico)/Página 77 (1903) – Página 111 (1938): 

 

(linha 6-8) T.C./(linha 23-26) 1903: 

Lembro-me que ela quis dar-me uma fruta, e que sorriu depois com amargura, vendo 

desfazer-se entre os seus dedos lívidos a fruta que me estendia. 

(linha 8-11) 1938: 

Lembro-me que ela quis dar-me qualquer coisa que não percebi o que fosse, e que essa 

qualquer coisa se desfez entre os seus dedos lívidos. 
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“A boa lua” 

 

 

Página 205 (Texto crítico)/ Página 111 (1903) – Página 126 (1938): 

 

(linha 13-14) T.C./(linha 1-3) 1903:  

 O milho caía em granulações de ouro, por entre os dedos rugosos, curtos, cor de 

fumo seco, do velho Samé. 

(linha 1-3) 1938: 

 O milho caía em granulações de ouro, por entre os dedos rugosos do velho 

Samé. 

 

Página 206 (Texto crítico)/ Página 112 (1903) – Página 127 (1938): 

 

(linha 7) T.C./(linha 5-7) 1903: 

Não atinava com os nomes dos netos nem da criançada. Confundia todos: 

(linha 7-8) 1938: 

Não atinava com os nomes dos netos, confundia todos: 
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“Incógnita” 

 

Página 214 (Texto crítico)/Página 125 (1903) – Página 142 (1938): 

 

(linha 10-16) T.C./(linha 1-6) 1903: 

 _ Ah! o senhor conheceu-a ? 

 _ De vista. 

 _ Deve ter sido feia! 

 _ Não; era formosa. 

 _ Que nome tinha, sabe? 

 _ Ignoro... Faz-me o favor do seu fogo? 

(linha 1-7) 1938: 

 _ O senhor conheceu-a? 

 _ Talvez... 

 _ Era ainda moça... 

 _ Parece... 

 _ Ninguém a reconheceu? 

 _ Ninguém... Faz-me o favor do teu fogo? 

 

(linha 21, página 214 – linha 1, página 215) T.C./(linha 12-21) 1903: 

 Em frente deles, sobre o mármore branco de uma das quatro mesas, estava o 

cadáver de uma mulher. 

A claridade frouxa de um dia de inverno entrava pela larga porta e pelas janelas, 

indo cair sobre o corpo semi-nu da infeliz, a envolvê-la, como uma grande mortalha 

transparente. 

 Tudo triste, tudo cor de neve, tudo frio! 

 O vento entrava, cortante como uma lâmina bem afiada. 

(linha 14-18) 1938: 

 Em frente deles, sobre o mármore branco de uma das quatro mesas, estava o 

cadáver de uma mulher. 

 Um vento salitroso espalhava a umidade do dia torvo, peneirado de cinzas. 

 

Página 215 (Texto crítico)/ Página 126 (1903) – Página 142 (1938): 

 

(linha 2-4) T.C./(linha 1-4) 1903: 

 No seu nicho, sobre fundo azul, a Virgem da Piedade, sustendo nos joelhos o 

corpo inerte do Cristo morto, evocava, como um exemplo de profunda agonia, a sua 

grande dor. 
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(linha 19-23) 1938: 

 No seu nicho, sob fundo azul, a Virgem da Piedade sustendo nos joelhos o corpo 

inerte do Filho, parecia evocar a sua agonia como um exemplo de dor corajosa. 

 

Página 215 (Texto crítico)/Página 126 (1903) – Página 143 (1938): 

 

(linha 5-12) T.C./(linha 5-18) 1903: 

 _ Infeliz, dizia um dos espectadores, encostado ao umbral, olhando para aquele 

pavoroso espetáculo, numa fixidez de animal magnetizado. 

 O cadáver estava inchado pela absorção da água e já manchado da gangrena. Os 

cabelos enovelados empastavam-se sobre as clavículas, numas madeixas pretas, curtas, 

ásperas, sujas de areia e de partículas de algas. Os olhos, entreabertos, pareciam, na sua 

névoa sinistra e glacial, feitos da água que os havia apagado e que se tivesse coagulado 

em dois grandes glóbulos gelatinosos e opacos. Expressão medonha, feita pelo terror da 

onda e pelo terror da morte! 

(linha 1-8) 1938: 

 O cadáver estava inchado pela absorção de água. Os cabelos curtos empastavam-

se-lhe no crânio sujo de areia e de partículas de algas. Os olhos entreabertos pareciam, 

na sua névoa glacial, feitos de água que os havia apagado e coagulado em dois glóbulos 

opacos, engrandecidos pelo pavor da onda... 

 

(linha 13-15)T.C./(linha 19-23) 1903: 

 O diálogo continuava: 

 _ O senhor diz que ela não era feia! No entanto parece horrorosa! 

 Como a morte transfigura... como a morte é má! 

(linha 9) 1938: 

 _ Como a Morte transfigura... 

 

(linha 16-18)T.C/(linha 24-27) 1903: 

 O outro sorriu-se, respondendo : 

 _ Se estivesse, como eu, habituado a olhar para isto, já se não impressionaria 

assim. Vá-se embora... [...] 

(linha 10-13) 1938: 

 O outro comentou: 

 _Se estivesse como eu acostumado a isto já se não impressionaria assim... Vá-se 

embora... 
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Página 215 (Texto crítico)/Página 127 (1903) – Página 143 (1938): 

 

(linha 19-26) T.C./(linha 29, página 126 – linha 12, página 127) 1903: 

 Separaram-se. E o sujeito que conhecera a desgraçada morta, noutros tempos, 

em que ela era talvez alegre, jovial, risonha, ia andando despreocupadamente, a 

bambolear a grossa bengala de castão de prata, e a pensar no almoço do hotel, nas ostras 

frescas e no vinho leve. O outro, ao contrário, tremia; sentia as palmas das mãos úmidas 

e gélidas, como se as tivesse passado sobre a carne mole da defunta; olhava com raiva 

para o mar azul franjado de espuma alvinitente e semeado aqui e além por umas velas 

brancas como asas de cisne; sentia um cheiro de cadáver e de ácido fênico em tudo, na 

rua, no próprio fato, no chapéu, no lenço, nas mãos... 

(linha 16-26) 1938: 

 _ O senhor? 

 _ Sou estudante de Medicina... 

 O outro, que talvez tivesse conhecido a morta... quem lhe diria? Saiu para a rua 

com ar despreocupado, pensado talvez no almocinho quente, e no vinho leve; este, ao 

contrário, tremia, sentia a palma das mãos úmidas como se as tivesse passeado sobre a 

carne mole da defunta e um cheiro de cadáver e de ácido fênico em tudo; na rua, no 

lenço, no fato, no ar... 

 

Página 216 (Texto crítico)/Página 127 (1903) – Página 143 (1938): 

 

(linha 1-5) T.C./(linha 13-20) 1903: 

 Todo esse dia foi para ele de sofrimento; numa obsessão doentia, cismava 

continuamente nessa morta desconhecida, por quem talvez tivesse passado e a quem 

talvez tivesse podido socorrer ou aconselhar. 

A sua responsabilidade de ente humano, ofendia-se àquela revelação de 

padecimento sem consolo. A felicidade depende às vezes de tão pouco! 

(linha 27, página 143 – linha 7 , página 144) 1938: 

 Foi todo um dia de sofrimento e de obsessão doentia. Não pode engolir bocado 

que lhe não viessem náuseas, não conseguiu pousar a vista em nenhum rosto de mulher 

bonita que não estremecesse pela visão da afogada, na andava para o seu trabalho e para 

os seus negócios que não lhe parecesse tropeçar no corpo entumecido da morta 

desconhecida. Porque, porque, mas porque? 

 

Página 216 (Texto crítico)/Página 128 (1903) – Página 144 (1938): 

 

(linha 10-11) T.C/(linha1-2) 1903: 

[...] já sua impassibilidade dava lugar a uma tamanha vibração de nervos? 

 



339 
 

(linha 18-20) 1938: 

[...] já a sua impassibilidade dava lugar a uma tamanha vibração nervosa? 

 

(linha 12-28) T.C./(linha 3-28) 1903: 

 Devia pensar em outra coisa; queria-o, mas era vão o esforço, à resistência 

acudia a curiosidade: 

 _ Coitada, por que se teria matado? 

 Desgraças de amor, naturalmente. Uma paixão; sim, devia ter sido isso mesmo... 

Quando voltasse para casa passaria outra vez pelo Necrotério... esperava já lá não 

encontrar o cadáver, sabê-lo reconhecido pela família, tirado dali, daquela exposição 

ignominiosa. 

 Àquela hora alguém choraria a seu lado, já haveria flores sobre o seu corpo 

imundo, e o perdão da família sobre o seu crime nefasto! 

 Ainda dois dias antes ela devia ter sido bonita, fresca, louçã... 

 Naturalmente aquele por quem ela se matou, foi procurá-la, e, humilhado, 

arrependido, irá acompanhá-la ao cemitério, fazendo-lhe um enterro bonito e espargindo 

violetas sobre o seu túmulo, com saudosa ternura. 

 Talvez a matasse uma traição... o amante casaria... o marido amaria outra... a 

vergonha... o ciúme... Fosse o que fosse, ela estava morta, desfigurada, repugnante, e 

não lhe podia sair do pensamento, numa obstinação cruel. 

 E as mãos, e o fato e o lenço cheiravam a defunto e a ácido fênico! 

(linha 20, página 144 – linha 6, página 145) 1938: 

[...] vibração nervosa? Sem saber como, sem saber porque, começou a reconstituir 

aquela vida desconhecida: _ virgem deixara a família, a sociedade, tudo, para fugir com 

o homem que a fascinara. Dias de sol, noites de luar, meses de alucinação, e cada vez o 

seu amor era mais veemente e a sua felicidade mais irradiante... até que, pouco a pouco, 

principiou a sentir arrefecerem-se os beijos do amante, a compreender as suas ausências, 

a sentir a sua indiferença. A explicação viera: amava outra, ia casar-se com outra, estava 

tudo acabado. 

 Bastaria isso para fazer morrer uma mulher moça, com tantos dias de vida ainda 

diante de si? 

 

Página 217 (Texto crítico)/Página 129 (1903) – Página 145 (1938): 

 

(linha 29, página 216 – linha 15, página 217) T.C./(linha 29, página 128 – linha 27, 

página 129) 1903: 

 Saiu de novo; girou pelas ruas; aqui um amigo alegre detinha-o, contando-lhe 

uma anedota pitoresca; os outros riam, ele sorria apenas, condescendentemente, 

pensando nuns olhos vítreos, parados, e num corpo hirto e manchado de escuro. Entrou 

num botequim: muita confusão; gente e música estrepitosa. Mas todas aquelas pessoas, 

quase todas homens, pareceram-lhe tétricas, sombrias, pensativas. Nem uma 
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gargalhada! nem um dito de espírito faiscando no ar ; bulha de passos, tilintar de vidros 

e metais, unicamente rostos amarelados, olhos fixos no café das xícaras, e ao fundo uns  

músicos, vibrando os seus instrumentos com desespero, num interesse de ganho 

mercenário. 

 Achou estúpido aquilo e saiu. 

 Mas na rua, como em casa, sentia o mesmo cheiro e o mesmo desgosto. Sempre 

aquela mesa de mármore branca, inclinada, a Virgem no seu nicho de madeira e o 

cadáver da afogada, com os olhos abertos e as algas mirradas presas no cabelo. 

 Entretanto o outro, que a conhecera, já nem pensava nela... 

 E no espírito do impressionado rapaz voltava de vez em quando a impertinente 

pergunta: 

 _ Por que se mataria... por que? 

 Voltando para casa, parou de novo no Necrotério. 

(linha 7-21) 1938: 

 Girando pelas ruas, na sua lida costumeira ele encontrou amigos que lhe 

contaram casos a que sorriu por condescendência; e, andando, negou esmolas aos 

pobres mais impressionadores; resvalou com indiferença o olhar por fisionomias 

mortificadas; viu sem emoção passar os estrepitosos carros da assistência pública; e 

com igual frieza assistiu ao despejo de um lar onde havia berços e encontrou fechadas, 

por falência, as portas de uma antiga firma da cidade. Mas ao voltar para casa parou de 

novo no necrotério. Concordava que era uma estupidez, mas não pode resistir. 

 

Página 217-219 (Texto crítico)/Páginas 129-132 (1903) – Página 145-146 (1938): 

 

(linha 16, página 217 – linha 11, página 219) T.C./(linha 28, página 129 – linha 16, 

página 132) 1903: 

 A morta já lá não estava. Sobre a mesa que ela tinha ocupado, agora vazia, o sol 

punha, através dos vidros vermelhos e amarelos das janelas, umas rosas de luz cor de 

ouro e cor de sangue. Trouxe-lhe aquilo algum sossego, mas não se coibiu de perguntar 

com interesse ao guarda se a infeliz fora, enfim, reclamada pela família. 

 _ Não, senhor, respondeu-lhe o guarda com amabilidade, ajeitando no pescoço 

um lenço de lã azul. 

 _ Então ninguém a reconheceu?! 

 _ Ninguém. 

 _ Ninguém a procurou? 

 _ Ninguém. 

 _ Coitada! 

 O guarda espantou-se de ver brilharem de comoção os olhos daquele importuno 

perguntador, que no entanto ia dizendo: 

 _ Não teve a desventurada pai, irmão ou amigo que lhe viesse dizer um último 

adeus! Que coisa triste... 

 _ Ninguém, repetiu o guarda; foi daqui para o cemitério. 
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 _ Antes a tivessem deixado no mar... 

 _ Sim, mais valia... 

 O rapaz não respondeu; olhou outra vez para a mesa, onde tremulavam as rosas 

de sol, e seguiu. 

 Talvez se tivesse matado por ser sozinha. A mulher é uma eterna criança, precisa 

sempre  eu  a  conduzam  pela  mão... Sem  lar, sem amor, sem amparo e sem conselhos,  

como poderia resistir e viver neste mundo? Faltou-lhe talvez o esposo... um amigo 

dedicado... talvez a mãe... um braço salvador, enfim, que a sustivesse em um outro 

nível. 

 Pobre rapariga! fascinou-a naturalmente a cor misteriosa do oceano, ora verde, 

ora azul... Supôs poder dormir entre os corais e as conchas nacaradas, enquanto as ondas 

rolassem sobre o seu corpo, marulhosamente! 

 Seria louca? É possível. Um pouco de espuma aparecendo e sumindo-se, 

assemelhar-se ia a um aceno que a chamasse... 

 Incógnita! passando pela terra sem deixar ninho nem vestígio, afundou-se no 

mar repentinamente, com todas as suas desilusões, ou, quem sabe? com todas as suas  

esperanças! 

 Talvez que ele, ele mesmo, já a tivesse visto e beijado! 

 Esta ideia fê-lo estremecer. Viu fixarem-se nos seus os olhos terríveis e 

impenetráveis da morta, nublados de cinzento, a cor sombria e muda. 

 Interrogou as suas reminiscências. E a voz do guarda pareceu dizer-lhe de novo, 

ao ouvido: 

 _ Ninguém... 

 No caminho percorrido da sua vida, não a vira nunca. Antes assim! E ele 

respirou. 

 Por que se obstinava em pensar nela? Que estranho poder era esse, prendendo-o 

de tal forma a uma desconhecida? Vira-a pela primeira vez já morta, já putrefata e 

asquerosa. Acabou-se ; a vida é bem pouca coisa para que a gente se ocupe tanto dela!... 

 Entrando em casa, a esposa correu a recebê-lo com a filhinha; ele beijou-as com 

ternura, demoradamente, sentindo como nunca a alegria inefável de proteger alguém. 

 Depois contou-lhes tudo, a sua dolorosa impressão, diante da mesa inclinada do 

Necrotério, onde um cadáver de mulher mostrava o rosto amarelo e os cabelos ásperos, 

sujos de areia e de algas secas. 

 Acabada a narração, a esposa tinha os olhos rasos d’agua, e a vozinha débil da 

filha murmurava: 

 _ Logo à noite, mamãe há de me fazer rezar pela afogada, sim? 

(linha 22, página 145 – linha 12, página 146) 1938: 

 A morta já lá não estava. 

 _ Reconheceram-na? 

 _ Não, senhor. Foi sozinha para o cemitério. 

 _ Antes a tivessem deixado no mar... 

 _ Mas valia... 
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 Tinha posto o ponto final sobre uma existência humana. Que fora? que lhe 

importava...? 

 Não lhe importava, mas consultou ainda as suas reminiscências: 

 Como o outro dissera, também ele talvez a tivesse conhecido... Borboleta do 

amor, ela teria talvez adejado numa hora fugitiva sobre a sua existência de homem... 

 Levantou os ombros, e seguiu o seu caminho sem compreender que, se pensava 

tanto nela, era exatamente porque ela não representava para ele mais do que o mistério 

da incógnita... 
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“A alma das flores” 

 

Página 220 (Texto crítico)/ Página 133 (1903) – Página 147 (1938): 

 

(linha 16, página 220 – linha 1, página 221) T.C./(linha 5-14) 1903: 

 De fato, as roseiras estavam com uma deliciosa carga de flores; umas brancas 

como a neve, outras amarelas, outras rosadas, outras cor de sangue, rajadas, lisas, 

crespas, folhudas, simples; de todos os tamanhos, de todas as cores e de todos os feitios, 

elas bailavam à doce viração da manhã, sacudindo entre a folhagem escura as cristalinas 

gotinhas d’água, com que, ou o regador do jardineiro ou o orvalho da noite as tinha 

pulverizado. 

 _ Encantador! realmente! [...] 

(linha 5-6) 1938: 

 Entrei. 

 _ Encantador! realmente! [...] 

 

Página 221 (Texto crítico)/Página 134 (1903) – Página 147 (1938): 

 

(linha 8-18) T.C./(linha 6-23) 1903: 

 _ No Rio já há gosto! repetia ele de vez em quando, impando de orgulho em 

frente às suas formosíssimas flores. 

 Eu ouvia-o, sentindo-me bem ali, embebido naquele doce aroma e com tal 

espetáculo diante dos olhos. 

 De repente, enquanto o Salles externava os seus conhecimentos de jardineiro 

apaixonado, eu vi, em um extenso gramado verde, aveludado, que havia junto ao lago, 

aparecerem, como por encanto, umas vinte raparigas formosíssimas, pés descalços, 

túnicas rosadas mal seguras nos ombros, erguidas de um lado, deixando ver a perna 

torneada e roliça, cabelos negros suspensos na nuca por travessas de ouro, olhos negros 

também, cheios de alegria e de malícia, dentes brancos resplandecentes, sorriso aberto, 

faces frescas como a aurora! 

(linha 19, página 147 – linha 9, página 148) 1938: 

 _ No Rio já há gosto! repetia ele de vez em quando, impando de orgulho em 

frente às suas flores. De repente, enquanto externava os seus conhecimentos de 

jardineiro, eu vi, em um extenso gramado, aparecerem, como por encanto, envolvidas 

numa névoa de sonho, umas vinte raparigas; pés descalços, túnicas rosadas mal seguras 

nos ombros, cabelos negros suspensos na nuca por travessa de ouro; olhos negros, 

dentes resplandecentes. 
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Página 221 (Texto crítico)/Página 134 (1903) – Página 148 (1938): 

 

(linha 19-20) T.C./(linha 24-26) 1903: 

 Elas dançavam em rondas, mãos dadas, beijando-se, aparecendo ora aqui ora ali, 

sempre alegres e saltitantes. 

(linha 10-12) 1938: 

 Dançavam em ronda, mãos dadas, beijando-se, aparecendo ora aqui ora ali, em 

meneios lentos. 

 

Página 221 (Texto crítico)/Página 135 (1903) – Página 148 (1938): 

 

(linha 23) T.C./(linha 1) 1903: 

 _ Biltre! clamava ele, vermelho de cólera. 

(linha 18) 1938: 

 _ Biltre! 

 

Página 222 (Texto crítico)/ Página 135 (1903) – Página 149 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 9-10) 1903: 

[...] julgando que aquela esplêndida visão me havia de acompanhar; [...] 

(linha 27-28) 1938: 

[...] julgando que aquela doce visão me havia de acompanhar... [...] 

 

(linha 3)T.C./ (linha 11) 1903: 

[...], nada mais vi. 

(linha 1-2) 1938: 

[...], nada mais vi de sobrenatural. 

 

(linha 6) T.C./(linha 14-15) 1903: 

 _ Homem! Consegui ter aqui, no Rio, cravos tão belos como os de S. Paulo;   

(linha 6-7) 1938: 

 _ Homem! Consegui ter aqui, no Rio, cravos tão belos como os de Petrópolis; 

 

(linha 9-10) T.C./(linha 19-20) 1903: 

[...], que chegara a obter cento e tantas qualidades deles! [...] 
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(linha 13-14) 1938: 

[...], que chegara a obter cento e tantas variedades deles! [...] 

 

Página 222 (Texto crítico)/Página 136 (1903) – Página 150 (1938): 

 

(linha 20) T.C./(linha 7) 1903: 

 Entramos na horta. 

(linha 3) 1938: 

 Lá fomos à horta. 

 

(linha 21-22) T.C./(linha 8-10) 1903: 

 Borboletinhas cor de palha voavam por sobre as couves, havia um ar ingênuo em 

tudo aquilo chegando em frente ao tal muro fiquei atônito! [...] 

(linha 4-5) 1938: 

 Chegando em frente ao tal muro fiquei atônito! [...] 

 

(linha 24) T.C./(linha 13-14) 1903: 

[...], zumbiam-lhe as vespas em torno; e o Salles explicou: 

(linha 9-10) 1938: 

[...], zumbiam-lhe as vespas em torno; o meu amigo explicou: 

 

Página 223 (Texto crítico)/Página 136 (1903) – Página 150 (1938): 

 

(linha 3-4) T.C./(linha 23-26) 1903: 

 Logo depois veio de fora um camponês, vestuário galante, rapaz altivo e alegre; 

e ela, debruçando-se na folhagem, como quem se debruça à janela, [...] 

(linha 21-23) 1938: 

 Logo depois veio de fora um camponês, e ela, debruçando-se na folhagem, como 

quem se debruça à janela, [...] 

 

Página 223 (Texto crítico)/Página 137 (1903) – Página 151 (1938): 

 

(linha 11-12) T.C./(linha 6-8) 1903: 

[...], e lá se foram os dos saltando por sobre as ervas, e rindo às gargalhadas! 

(linha 5-6) 1938: 

[...], e lá se foram os dois saltando por sobre as ervas. 
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(linha 14-26) T.C./(linha 9-30) 1903: 

 O Salles convidou-me a ir ao pomar. 

 _ Tenho lá uma magnólia esplêndida. Eu sou tão doido por flores, que as planto 

em toda a parte ! dizia-me ele, dando-me o braço.  

O pomar era pequeno, mas tratado com muito capricho ; tinha de notável uma 

mangueira de enormes dimensões, e já não me lembra que variedades de frutas. A 

magnólia lá estava, com as suas grandes flores pálidas emergindo da rama escura da 

árvore. 

 Rodeando uma jaqueira vizinha, havia um banco de pau. Sentamo-nos um 

pouco. O Salles começou a ferir-lhe o tronco com o canivete. Estávamos silenciosos, e 

eu meditava na estranheza das minhas visões em casa do meu amigo, quando vi, 

positivamente vi, uma encantadora mulher, já na segunda mocidade, mas, apesar disso, 

linda, arrastando-se de joelhos, com os cabelos em desalinho, os olhos castanhos cheios 

de paixão, os lábios trêmulos, o vestido a envolvê-la numas rendas sombrias, 

pospontadas por uns pequenos raios de ouro, as mãos erguidas suplicemente. 

(linha 7-23) 1938: 

 _ Não vês nada, Sales? 

 _ Que pergunta! Vejo tudo! Por que? 

 Fiquei acanhado de lhe comunicar as minhas visões e respondi qualquer tolice 

que o fez observar-me com estranheza. Não fosse ele pensar que me tinha voltado a 

neurastenia... Estávamos agora em frente a um pé de magnólia robusto e antigo de que 

emergiam grandes flores pálidas. 

 “Nunca mais volto a esta casa, pensava eu, quando vi,; mas vi agora então 

notadamente, a poucos metros de distância, uma mulher a arrastar-se de joelhos sobre a 

areia, com os cabelos em desalinho, os lábios a tremerem-lhe uma súplica amorosa... 

 

Página 224 (Texto crítico)/Página 138 (1903) – Página 151 (1938): 

 

(linha 1-5) T.C./(linha 1-9) 1903: 

Transbordava de tal maneira a paixão do seu olhar, havia tal contensão de amor no seu 

peito, que me chegou a ser doloroso vê-la assim ! Com quem falava ? a quem dizia com 

tanta veemência o amo-te sagrado ? Não sei : o peito arquejava-lhe, saltavam lágrimas 

grossas dos seus olhos, e espalhava-se lhe pela fisionomia uma palidez de luar... Fiquei 

muito nervoso e despedi-me do Salles. 

(linha 24-29) 1938: 

 Transbordava de tal maneira a paixão do seu olhar, havia tal contensão de amor 

no peito, que chegava a ser doloroso olhar-se para ela. 

 Disfarcei como pude a minha impressão e despedi-me. 
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Página 224 (Texto crítico)/Página 138 (1903) – Página 152 (1938): 

 

(linha 6-16) T.C./(linha 10-24) 1903: 

 Meses depois tive de lá voltar, a instâncias dele, para ver uma pequena coleção 

de lírios. 

 Estivemos perto do lago, vendo os lírios d’água, cor de marfim e aromáticos; a 

nosso lado havia dos outros, cor de violeta e dos brancos, muito poéticos. 

 O Salles nunca oferecia as flores do seu jardim; era zeloso em excesso, e pôs-se 

a contar-me a razão disso. Entretanto, eu via através de umas névoas uns vultos 

indistintos, tocando em liras e em harpas de prata. Era um quadro vago, branco, 

nublado, aéreo. 

 Saí e jurei nunca mais voltar à casa do meu amigo, para não correr o risco de 

ficar doido! 

 Tive por esse tempo de mudar-me. 

(linha 1) 1938: 

 Tive por esse tempo de mudar-me. 

 

Página 224 (Texto crítico)/Página 139 (1903) – Página 152 (1938): 

 

(linha 26-27) T.C./(linha 11-14) 1903: 

[...],quando de súbito vi uma coluna singular, movediça, que se alava para o firmamento 

infinitamente azul e infinitamente calmo!   

(linha 22-24) 1938: 

[...], quando de súbito vi uma coluna movediça, que se alava para o firmamento... 

 

Página 225 (Texto crítico)/Página 139 (1903) – Página 153 (1938): 

 

(linha 2-4) T.C./(linha 17-20) 1903: 

[...] escada de Jacó, por onde as recatadas virgens iam subindo ao céu! À proporção que 

eu as fixava ia-as divisando melhor, até que as vi distintamente! 

(linha 27-30) 1938: 

[...] escada de Jacó, por onde virgens iam subindo ao céu! À proporção que eu as fixava 

ia-as divisando melhor... 

 

(linha 5-11) T.C./(linha 21-30) 1903: 

 Eram todas alvas, eram todas loiras; os cabelos flutuavam-lhes em grandes 

ondas flexíveis, levavam os braços erguidos e nas pontas dos dedos das mãos, juntas 

acima da cabeça, uma pequena açucena, onde iria talvez a essência divina da maior dor 

da terra ! 
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 Dos seus olhos azuis, úmidos de pranto, caía o orvalho para as ervas, e elas 

subiam, sucediam-se sempre formosas, sempre loiras, sempre a erguerem acima da 

cabeça a pequena açucena cor de leite! 

(linha 1-6) 1938: 

 Eram todas esguias, os cabelos flutuavam-lhes em grandes madeixas, levavam 

os braços erguidos e nas pontas dos dedos das mãos, juntas acima da cabeça, uma 

pequena açucena, onde iria talvez a essência divina da maior dor da terra... 
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“O último raio de luz” 

 

Página 235 (Texto crítico)/Página 152 (1903) – Página 156 (1938): 

 

(linha 10-11) T.C./(linha 13-14) 1903: 

Quinze anos! Oh meus quinze anos! 

(linha 17-18) 1938: 

Quinze anos! Ó meus quinze anos! 
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“A morte da velha” 

 

Página 241 (Texto crítico)/Página 161 (1903) – Página 167 (1938): 

 

(linha 16) T.C./(linha 27-28) 1903: 

[...] Se ele foi sempre tão bom! 

(linha 22-23) 1938: 

[...] Se ele foi sempre tão bom... 

 

Página 242 (Texto crítico)/Página 162 (1903) – Página 168 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 17-18) 1903: 

[...] para sustentar as quatro filhas e nós? 

(linha 16-17) 1938: 

[...] para sustentar as quatro filhas e a nós? 

 

Página 143 (Texto crítico)/Página 164 (1903) – Página 171 (1938): 

 

(linha 11) T.C./(linha 18-19) 1903: 

[...], e saltava por fim também pela janela, para o telhado, o único meio de salvação [...] 

(linha 28 da página 170 – linha 2 da página 171) 1938: 

[...], e saltava por fim também pela janela, para o telhado do vizinho, o único meio de 

salvação [...] 

 

Página 143 (Texto crítico)/Página 165 (1903) – Página 171 (1938): 

 

(linha 19) T.C/(linha 3-4) 1903: 

[...] o luf-luf da chama 

(linha 16) 1938: 

[...] o lufe-lufe da chama 
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“Perfil de Preta” 

 

Página 246 (Texto crítico)/Página 168 (1903) - Página 174 (1938): 

 

(linha 16) T.C./(linha 23) 1903: 

pé de Quaresma, [...] 

(linha 30) 1938: 

pé de quaresma, [...] 

 

Página 247 (Texto crítico)/Página 169 (1903) – Página 175 (1938): 

 

(linha 9-10) T.C./(linha 16-18) 1903: 

[...] atirar-se de encontro a um tronco espinhento de paineira, sem se dar por vencido, no 

heroísmo de quem ama a vida e quer gozá-la mais. 

(linha 28-30) 1938: 

[...] atirar-se de encontro a um tronco espinhento de paineira, sem se dar por vencido, na 

ânsia de viver. 
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“A nevrose da cor” 

 

Página 254 (Texto crítico)/Página 179 (1903) – Página 186 (1938): 

 

(linha 11-12) T.C./(linha 2) 1903: 

[...] sentou-se ao lado da bela princesa Issira [...] 

(linha 2) 1938: 

[...] sentou-se ao lado da princesa Issira [...] 

 

Página 254 (Texto crítico)/Página 180 (1903) – Página 187 (1938): 

 

(linha 22) T.C./(linha 1-2) 1903: 

 _ A pureza da mulher é como o aroma na flor!” 

(linha 1-2) 1938: 

 “_ A pureza da mulher é como o aroma na flor!” 

 

Página 255 (Texto crítico)/Página 180 (1903) – Página 187 (1938): 

 

(linha 3-4) T.C./(linha 9-11) 1903: 

 “Curvai-vos perante a cólera dos deuses! lavai de lágrimas as dores alheias, para 

que sejam perdoadas as vossas culpas!” 

(linha 9-12) 1938: 

 “Curvai-vos perante a cólera dos deuses! lavai de lágrimas as dores alheias, para 

que sejam perdoadas as vossas culpas! 

 

(linha 10-11) T.C./(linha 19-21) 1903: 

[...]; levava os pés mergulhados numa alcatifa de papoulas e os cabelos semeados de 

estrelas... 

(linha 22-23) 1938: 

[...]; levava os pés mergulhados numa alcatifa de papoulas. 

 

Página 256 (Texto crítico)/Página 181 (1903) – Página 188 (1938): 

 

(linha 1-3) T.C./(linha 13-16) 1903: 

 Issira sentou-se, e, descansando o seu formoso rosto na mão, olhou 

demoradamente para a paisagem. A viração brincava-lhe com a túnica, e o fumo da 

caçoula envolvia-a toda. 
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(linha 18-20) 1938: 

 Issira sentou-se, e, descansando o seu formoso rosto na mão, olhou 

demoradamente para a paisagem. 

 

Página 256 (Texto crítico)/Página 182 (1903) – Página 198 (1938): 

 

(linha 16) T.C./(linha 6) 1903: 

kalasiris 

(linha 14) 1938: 

kalasiris 
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“As três irmãs” 

 

Página 262 (Texto crítico)/Página 189 (1903) – Página 198 (1938): 

 

(linha 14) T.C./(linha 5) 1903: 

Bahia 

(linha 6) 1938: 

Baía 

 

Página 263 (Texto crítico)/Página 190 (1903) – Página 199 (1938): 

 

(linha 1-2) T.C./(linha 19, página 189 – linha 3, página 190) 1903: 

Assim, recomendou à criada, mulata antiga, ex-escrava da família, em todo caso uns 

trinta anos mais moça do que ela: 

(linha 3-4) 1938: 

Assim, recomendou à governante: 

 

Página 263 (Texto crítico)/Página 190 (1903) – Página 200 (1938): 

 

(linha 17) T.C./(linha 25-26) 1903: 

 A mulata saiu, deixando D. Thereza aos guinchos com um ataque de asma. 

(linha 1-2) 1938: 

 A governante saiu, e D. Teresa ficou aos guinchos com um ataque de asma. 

 

Página 264 (Texto crítico)/Página 191 (1903) – Página 202 (1938): 

 

(linha 9) T.C./(linha 23) 1903: 

 A mulata aprontou tudo com esmero. 

(linha 4-5) 1938: 

 A governante aprontou tudo com esmero. 

 

Página 264 (Texto crítico)/Página 192 (1903) – Página 202 (1938): 

 

(linha 28) T.C./(linha 24) 1903: 

A outra sumida no braço da mulata. 
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(linha 11-12) 1938: 

A outra sumida no braço da governante. 

 

Página 265 (Texto crítico)/Página 193 (1903) – Página 203 (1938): 

 

(linha 12-13) T.C./(linha 16-18) 1903: 

vinha vestida de lã marron, com uma capa de rendas, de pouco enfeite. 

(linha 9-10) 1938: 

vinha vestida de lã marron, com uma capa de pouco enfeite. 
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“Pela Pátria” 

 

Texto crítico/Título 1903: Pela Pátria 

Título 1938: Pela Pátria (Episódio da Guerra Civil de 1893) 

 

Página 276 (Texto crítico)/Página 207 (1903) – Página 208 (1938): 

 

(linha 11-13) T.C/(linha 1-4) 1903: 

D. Catharina, muito lívida, segurava com os dedos magros, de encontro ao peito fundo e 

côncavo, o seu triste xale de viúva, [...] 

(linha 2-5) 1938: 

D. Catarina, muito lívida, segurava com os dedos magros, de encontro ao peito fundo, o 

seu triste xale de viúva, [...] 

 

Página 277 (Texto crítico)/Página 209 (1903) – Página 210 (1938): 

 

(linha 23-24) T.C./(linha 4) 1903: 

Para que? Eles não viriam ... 

(linha 13-14) 1938: 

Para que! Eles não viriam... 

 

Página 280 (Texto crítico)/Página 212 (1903) – Página 214 (1938): 

 

(linha 24) T.C./(linha 25) 1903: 

 _ Responde, João! 

(linha 24) 1938: 

 _ Responda, João! 
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“O Dr. Bermudes” 

 

Página 283 (Texto crítico)/Página 217 (1903) – Página 218 (1938): 

 

(linha 19-20) T.C./(linha 13-15) 1903: 

 O Bermudes está velho, tem perto de cinquenta anos, e a ventania da desgraça 

pôs-lhe na pele tons de cobre sujo, [...]  

(linha 16-17) 1938: 

 O Bermudes está velho, e a ventania da desgraça pôs-lhe na pele tons de cobre 

sujo, [...] 

 

(linha 21) T.C./(linha 16-17) 1903: 

[...] ervas hirsutas de uma brenha. Credo! 

(linha19-20) 1938: 

[...] ervas hirsutas de uma brenha. 
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“A valsa da fome” 

 

Página 290 (Texto crítico)/Página 226 (1903) – Página 228 (1938): 

 

(linha 13-14) T.C./(linha 8-9) 1903: 

Toma o dinheiro para a casaca; comerás lá em casa. Foi tudo o que eu disse, à pressa, 

[...] 

(linha 21-24) 1938: 

[...]Toma o dinheiro para a casaca; comerás lá em casa. 

 Foi tudo o que eu disse à pressa, [...] 
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“O futuro presidente” 

 

Página 294 (Texto crítico)/Página 231 (1903) – Página 235 (1938): 

 

(linha 20-21) T.C./(linha 15-17) 1903: 

Ao pé dela, num berço de vime, dormia regaladamente um pequerrucho, gordo e 

trigueiro, com a cabeça enterrada na almofada [...] 

(linha 17-20) 1938: 

 Ao pé dela, num berço de vime, dormia regaladamente um pequerrucho, gordo, 

dom a cabeça enterrada na almofada [...] 

 

Página 296 (Texto crítico)/Página 234 (1903) – Página 238 (1903): 

 

(linha 15-16) T.C./(linha 14-16) 1903: 

[...]; a um tecelão, nascido num subterrâneo, que foi um grande botânico... e a outros 

assim. 

(linha 28-30) 1938: 

[...]; a um tecelão, nascido num subterrâneo, que foi um grande botânico... 

 

Página 297 (Texto crítico)/Página 235 (1903) – Página 240 (1938): 

 

(linha 8-11) T.C./(linha 19-23) 1903: 

“Senhor doutor!” e vendo-o deputado, a falar nas câmaras, com muita nobreza e 

distinção, correto, simpático e justo! Depois... se isto chegar a ser República, como 

andam a dizer por aí, por que não será meu filho o presidente ? 

(linha 9-14) 1938: 

“Senhor doutor!” e vendo-o deputado, a falar nas câmaras, com muita nobreza e 

distinção, correto, simpático e justo! Depois... por que não virá a ser meu filho o 

presidente da República? 
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“O último discurso” 

 

Página 301 (Texto crítico)/Página 242 (1903) - Página 246 (1938): 

 

(linha 18-19) T.C./(linha 10-11) 1903: 

[...], fincou o olhar na cúpula do cortinado, e, nem mais palavra. 

(linha 21-23) 1938: 

[...], fincou o olhar na cúpula do cortinado, e nem mais palavra. 
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“No muro” 

 

Página 305 (Texto crítico)/Página 247 (1903) – Página 251 (1938): 

 

(linha 20) T.C./(linha 14) 1903: 

 Nem o gás quebrava o silêncio que a envolvia. 

(linha 17-18) 1938: 

 Nem a luz quebrava o silêncio que a envolvia. 

 

Página 308 (Texto crítico)/Página 250 (1903) – Página 257 (1938): 

 

(linha 10-11) T.C./(linha 27-28) 1903: 

[...], galopou através montes e vales e trouxe à exânime princesa a vida [...] 

(linha 16-17) 1938: 

[...], galopou através de montes e vales e trouxe à Exanime princesa a vida [...] 
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8. ATUALIZAÇÕES ORTOGRÁFICAS 

 

“Ânsia eterna” 

 

 Página 127 

ancia – ânsia  

apparece – aparece 

escriptorio – escritório 

commoções – comoções 

phrase – frase 

fazêl-a – fazê-la 

recortal-a – recortá-la 

golpeal-a – golpeá-la 

idéas – ideias 

crear – criar 

fórma – forma 

fora – fora 

d’esta – desta 

banalisada – banalizada 

 

 Página 128 

comtigo – contigo 

dirte-ei – dir-te-ei 

céo – céu 

gênio – gênio 

pena – pena 

canniço – caniço 

acceito-a – aceito-a 

reluctancia - relutância  

paginas – páginas 

principio – princípio 

martyrio – martírio 

crear – criar  

á – à 
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consciencia – consciência  

gloria – glória 

proposito – propósito 

escriptor – escritor   

offende-me – ofende-me 

diminue – diminui 

 

 Página 129 

intelligente – inteligente 

preoccupe – preocupe  

há – há 

deante – diante 

vacuo – vácuo 

impalpavel – impalpável 

phrase – frase 

cahir – cair 

criatura – criatura 

elle – ele 

inicio – início 

bocca – boca   

atraiçoa – atraiçoa 

apoteose – apoteose 

única – única 

alludiste - aludiste   

nelle – nele 

distancia – distância 

inattingivel – inatingível 

habitos – hábitos 

necessaria – necessária 

ella – ela  

ciumes – ciúmes 

d’isto – disto 

admittem – admitem 

opportunidade – oportunidade 
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ultimo – último 

episodio – episódio 

póde – pode 

synthese – síntese 

pôr – por 

d’esse – desse 

commigo – comigo 

comtigo – contigo 

vae – vai 

contentíssima – contentíssima 

cabellos – cabelos 
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illuminada – iluminada 

historia – história 

publico - público 

collaboração – colaboração 

sentámo-nos – sentamo-nos 

emquanto – enquanto 

expôr – expor 

idéa – ideia 

d’elle – dele 

principio – princípio 

attenção – atenção 

creanças – crianças 

ingleza – inglesa 

parallelamente – paralelamente  

factos – fatos 

differentes – diferentes 

comprehender – compreender 

magnifico – magnífico 

assumpto – assunto 

pae – pai 

aquellas – aquelas 
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alli – ali 

collo – colo 

cabello – cabelo 

belleza – beleza 

commovente – comovente 

luctas – lutas 

sacrificios – sacrifícios 
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maguas – mágoas 

áquella – aquela  

emquanto – enquanto  

aquella – aquela 

confortável – confortável 

azues – azuis 

activa – ativa 

comprehendo – compreendo 

conjugaes – conjugais 

fixámo-nos – fixamo-nos 

arrogancia – arrogância 

malicia – malícia 

affectação – afetação 

juncta – junta 

ultimas – últimas 

flôr – flor 

cumplice - cúmplice 

sahimos – saímos 

ellas – elas 

varias - várias 

naqueles – naqueles 

fora – fora 

acostumára – acostumara 

lençóes – lençóis   

cálice – cálice 
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cognac – conhaque 

 

 Página 132 

influencia – influência 

encontrára – encontrara 

bohemio – boêmio 

piégas – piegas 

annos – anos 

publico - público 

vêr – ver 

atravez – através 

fallassem – falassem 

arvores – árvores 

idylios – idílios 

disilludido – desiludido 

puríssima – puríssima 

vêl- a – vê-la  

plácidos – plácidos 

fallar-lhe – falar-lhe 

fácil – fácil 

exactamente – exatamente 

voltára-se – voltara-se 

idéa – ideia 

comoção – comoção 

cahiu – caiu 

bocca – boca 

chôro – choro 

pôr – por 

immediatamente – imediatamente 
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tímidamente - timidamente 

córei – corei 

interdicto – intedito 
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céga – cega 

 

“O caso de Ruth” 

 

 

 Página 134 

flacida – flácida   

baroneza - baronesa 

lirio – lírio 

alvissimo – alvíssimo 

d’entre – dentre 

impassivel – impassível 

d’aquella – daquela 

propria – própria 

pôr – por 

duvida – dúvida 

caracter – caráter 

côres – cores  

taes – tais 
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comsigo – consigo 

pedil-a – pedi-la 

espirito – espírito 

d’isso – disso 

tres – três 

annos – anos 

ha – há 

excellente – excelente 

instruida – instruída 

apparece – aparece 

ás – às 

scismo – cismo 

de mais – demais 
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teem – têm 

fallam – falam 

rigorosissima – rigorosíssima 

tambem – também 

paralytica – paralítica 

melancholica – melancólica 

a’s – às 

revella – revela  

affirmo-lhe – afirmo-lhe 

candida – cândida 

espirito – espírito 

ahi – aí 
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accrescentou – acrescentou 

apezar – apesar 

apparentemente – aparentemente 

fragil – frágil 

bocca – boca 

lh’a – lhe a 

sahiu – saiu 

vehiculos – veículos  

abominavel – abominável 

janellas – janelas 

fôra – fora 

collecionador – colecionador 

moveis – móveis 

objectos – objetos 

coloniaes – coloniais 

subdito – súdito 

adoravel – adorável 

memoria – memória 

annos – anos 

assumpto – assunto 
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predilecto – predileto 

historicos – históricos  
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baixella – baixela 

assignada – assinada 

proposito – propósito 

pollegar – polegar 

descripção – descrição 

familia – família  

aquelle – aquele 

apêgo – apego 

factos – fatos 

assumptos – assuntos 

politicos – políticos  

capitulo – capítulo 

proposito – propósito 

attitudes – atitudes 

espirito – espírito 

bonissimo – boníssimo 

ultima – última 

d’isso – disso  

reflectia – refletia 

alli – ali 

sobrio – sóbrio 

monotono – monótono  

coiro – couro 

corôas – coroas 

quizera – quisera 

rejeitára – rejeitara 

bello – belo 

offerecia – oferecia 

supplicemente – suplicemente 

tôsco – tosco 



370 
 

commoda – cômoda 

Christo – Cristo 

monarchas – monarcas 

extinctos – extintos 
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subito – súbito 

memoria – memória 

namorára – namorara 

beliscára – beliscara 

serias – sérias          

póde – pode 

pertencêra – pertencera 

historia – história 

familia – família 

gelido – gélido 

d’aquela – daquela 

appareceu – apareceu 

viuva – viúva 

baroneza – baronesa 

reformára – reformara 

estylos – estilos 

sêda – seda 

côr – cor 

extravagancia – extravagância 

physionomia – fisionomia 

aquella – aquela 

gosavam – gozavam 

socego – sossego 

creançada – criançada 

inexplicavel – inexplicável 

pallida – pálida 
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surpreza – surpresa 

oi – foi 

approximou – aproximou 

belíssimos – belíssimos 

halito – hálito 

livido – lívido 

reliquia – relíquia 

innocente – inocente  

ninguem – ninguém 

falle – fale 

mezes – meses 

luxuria – luxúria 

janellas – janelas 

extendido – estendido 

logar – lugar 

damnado – danado 

falle – fale 

soffre – sofre 

paralytica – paralítica 

impetos – ímpetos 

lagrimas – lágrimas 

deshonrou – desonrou 

mezes – meses 

d’aquelle – daquele 

pae – pai 

violencia – violência 

familia – família 

fallára – falara 

ultimo – último 

signal – sinal 

sahisse – saísse 

deante – diante  

d’ella – dela 
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 Página 140 

ninguem – ninguém 

deante – diante 

hombros – ombros 

nelle – nele 

lucta – luta 

ninguem – ninguém 

purissima – puríssima  

felicissimo – felicíssimo 

exactamente - exatamente 

d’elle – dele 

amal-a-ia – ama-la-ia 

volupia – volúpia 

protecção – proteção 

ciume – ciúme 

alludir – aludir 

jámais – jamais 

d’ahi – daí 

esquecel-a – esquecê-la 

adoral-a – adorá-la 

e’ – É 

deshonrada – desonrada 

abandonal-a – abandoná-la 

affrontaria – afrontaria 

áquele – àquele 

ninguem – ninguém 

magua – mágoa 

preferivel – preferível  

apparencia – aparência 

fallam – falam 

ninguem – ninguém 
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attrahia – atraía 
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repellia – repelia 

estrellado – estrelado 

irremediavel – irremediável 

baroneza – baronesa  

occupava – ocupava 

solicitára – solicitara 

prometter – prometer 

extinctos – extintos 

comprehendido – compreendido 

sacrificio – sacrifício 

impenetravel – impenetrável 

consciencia – consciência 

affeitas – afeitas 

caricias – carícias 

estrangulal a – estrangulá-la 

d’aquelle – daquele 

repellisse - repelisse  

nupcias – núpcias 

fóra – fora 

atravéz – através 

resaibos - ressaibos 

ciume – ciúme 

tumulo – túmulo 

apparencia – aparência 

cecem – cecém 

candida – cândida  

propria – própria 

déra – dera 
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labios – lábios 

lucto – luto 

corôas – coroas 

virginaes – virginais 
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achal-a – acha-la 

extendida – estendida 

véo – véu 

pallido – pálido 

sahindo – saindo 

vae – vai  

pelle – pele 

alvissima – alvíssima 

cabellos – cabelos 

angelico – angélico 

emmoldurado – emoldurado 

creatura – criatura 

fôra – fora 

matára – matara 

extendidos – estendidos 

allucinado – alucinado 

delirio – delírio 

flôres – flores 

panno – pano 
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extasi – êxtase 

aquillo - aquilo 

 

“A rosa branca” 
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viuva – viúva   

commandante – comandante 

preferencia – preferência 

sympathia – simpatia 

mediocre – medíocre 

commentava – comentava 

romantica – romântica  
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familia – família  

emquanto – enquanto 

pae – pai 

melancholia – melancolia 

aquellas – aquelas 

occultas – ocultas 
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collegio – colégio  

indifferente – indiferente 

armario – armário  

insupportaveis – insuportáveis 

animaes – animais 

papeis – papéis 

demonio – demônio  

mandal-a – mandá-la 

preferencia – preferência 

collegio – colégio 

offerecia – oferecia 

logar – lugar 

recahindo – recaindo 

assumptos – assuntos 

presentimentos – pressentimentos  

phantasia – fantasia 

vêr – ver 

oratorio – oratório  

visital-a – visitá-la 

signal – sinal 

apparecer – aparecer 

tornára – tornara 

agua – água 

reflectisse – refletisse 

phantasmas – fantasmas 

historias – histórias 



376 
 

extraordinarias – extraordinárias 

impôr – impor 
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Dôres – Dores 

suppôr – supor 

cherubins – querubins 

emquanto – enquanto 

physionomia – fisionomia 

phrenetica – frenética 

varias – várias 

maú – mau 

genio – gênio  

collegio – colégio 

d’aqui – daqui 

tres – três  

annos – anos 

aquella – aquela 

cahia – caía 

bençam – benção 

vasia – vazia 

lençóes – lençóis 

tecto – teto 

fallara – falara 

amisade – amizade 

tambem – também 

razoavel – razoável 

deante – diante 

fóra – fora 
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oratorio – oratório  

collegio – colégio 
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perdôa – perdoa 

visinha – vizinha 

apezar – apesar 

luctava – lutava 

insomnia – insônia 

comvosco – convosco 

tremulas – trêmulas 

velludo – veludo 

lagrimas – lágrimas 

cahindo-lhe – caindo-lhe 

supplicar – suplicar  

janella – janela 

illuminando – iluminando 

côr – cor 

ennovelaram-se – enovelaram-se 

estrella – estrela 

passaros – pássaros 

oratório – oratório 

lampada – lâmpada  

accesa – acesa 

diffundia – difundia 

tenue – tênue  

chamma – chama 

flôres – flores 

artificiaes – artificiais 

rez – rés  

vacillou – vacilou 
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varias – várias 

bellissimas – belíssimas 

appareceu – apareceu 

tranquilla – tranquila 

mysteriosa – misteriosa 
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d’alma – da alma 

quaes – quais 

oratorio – oratório  

promettida - prometida   

rispida - Ríspida  

historia – história 

alguem – alguém  

ninguem – ninguém 

aquillo – aquilo 

providencias – providências 

collecionador – colecionador 

fanatico – fanático  

prometteu – prometeu 

existencia – existência  

persistencia – persistência 

facto – fato 

comsigo – consigo 

paciencia – paciência  

invisivel – invisível  

intima – íntima 

apparecia – aparecia 

estrellado – estrelado 

suppôr – supor 

phantasmas – fantasmas 

fórma – forma 

propria – própria 
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paciencia - paciência  

apprehensões – apreensões 

lagrimas – lágrimas 

somno – sono 

janella – janela 

suppoz – supôs 
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habito – hábito 

quasi - quase  

maguando – magoando 

avelludada – aveludada 

comprehendeu – compreendeu 

horrorisou-a  - horrorizou-a 

seccos – secos 

observal-a – observá-la 

extranhos – estranhos allucinada – alucinada 

misericordia – misericórdia  

cahiria – cairia 

 

“Os porcos” 

 

 Página 150 

appareceu  - apareceu   

gravida – grávida 

pae – pai 

affirmando – afirmando 

crudelissima – crudelíssima  

naquelle – naquele 

nú – nu 

d’um – de um 

animaes – animais 

esquecêra – esquecera 

celuloide – celuloide 

cabello – cabelo 

aquelles -  aqueles  

maldictos – malditos 

immundos – imundos 

descahidas – decaídas 

palpebra – pálpebra 

molle – mole 

egoismo – egoísmo  
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attenção – atenção 
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desapparecer – desaparecer 

deante – diante 

vicios – vícios 

d’uma – de uma 

typo – tipo 

india – índia  

pelle – pele 

suavissimo – suavíssimo   

cahia – caía 

tremulo – trêmulo 

planicie – planície  

lençóes – lençóis 

corrego – córrego  

hervas – ervas 

matto – mato 

gallo – galo 

ultimos – últimos 

distancia – distância 

nocturnos – noturnos 

chale – xale 

fallava – falava 

attingia – atingia 
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póde – pode 

escripto – escrito 

espirito – espírito 

matal-o-ia – matá-lo-ia 

esmagal-o-ia – esmagá-lo-ia 

lançal-o – lançá-lo 

indifferentes – indiferentes 
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estrella – estrela 

agudissimo – agudíssimo  

parecêra – parecera 

ninguem – ninguém 

chale – xale 

hombros – ombros 

dôres – dores 

descahido – descaído 

difficultava-lhe – dificultava-lhe 

miude – miúde 

matal-o-ia – matá-lo-ia 

degráos -  degraus 

tumulo – túmulo 

ella – ela 
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d’ella – dela 

tôa – toa 

fal-a-hia – a faria 

desfiára – desfiara 

debeis – débeis  

memoria – memória 

cahir – cair 

colera – cólera  

illuminava – iluminava 

d’aquella – daquela 

quasi – quase 

pesadissima – pesadíssima  

dôres – dores 

mêdo – medo 

atravéz – através 

secca – seca 

amarellada – amarelada 

contacto – contato 
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cannavial – canavial 

d’ um – de um 

d’agua – d’água 

canas – canas  

vôo – voo 

fôfo – fofo 

molle – mole 

cancella – cancela 

impelliu – impeliu 

deante – diante 

traz – trás 

immenso – imenso 

dôr – dor 

physica – física 

approximava – aproximava 

contracções – contrações 

fel-a – fê-la 

immovel – imóvel 

tranquillo – tranquilo 
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inolvidavel – inolvidável  

transparencia – transparência  

lucida – lúcida 

imperceptiveis – imperceptíveis  

pareciarem vi – pareciam vir 

écho – eco 

musica – música 

fluctuante – flutuante 

naquella – naquela 

subito – súbito  

fêl-a – fê-la 

cahir – cair 

proximas – próximas  
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cahia-lhe – caía-lhe 

quiz – quis 

peccaminosos – pecaminosos 

espirito – espírito 

vacillantes – vacilantes  

raizes – raízes  

arvores – árvores 

extendidas – estendidas 

rapido – rápido  

ultimas – últimas 

tolhel-a – tolhê-la 

quiz – quis 

poude – pôde 

agudissimos – agudíssimos  

suffocadamente  - sufocadamente 
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janellas – janelas 

tremulo – trêmulo   

commovido – comovido 

esvahir – esvair 

recem – recém  

d’um – de um 

roseo – róseo  

diaphano – diáfano  

approximava – aproximava 

mammas – mamas 

pellancosas – pelancosas  

pello – pelo 

pelle – pele 

amarellada – amarelada  

dolorosissimo – dolorosíssimo  

afflicto – aflito 

quiz – quis 
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apanhal-o – apanhá-lo 

defendel-o – defendê-lo 

salval-o – salvá-lo 

esvahir-se – esvair-se 

espirito – espírito 

indistinctamente – indistintamente 

immensa – imensa 

côr – cor 

 

“O voto” 
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fructinhas – frutinhas   

vespera – véspera 

côr – cor 

tornozellos – tornozelos 

pézinhos – pezinhos 

amarellos – amrelos 

jurity – juriti 

agradavel – agradável  
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tócas – tocas 

marmellos – marmelos 

coraes – corais  

athletico – atlético 

vacca – vaca 

áquellas – àquelas 

fructa – fruta 

téta – teta 

mungil-a – mungi-la 

aquelle – aquele 

tróte – trote 

extendeu – estendeu 
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vêr – ver 

triumpho – triunfo 

papae- papai 

Mauricio – Maurício 

azas – asas 
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commigo – comigo 

ella – ela 

leguas – léguas  

cavallo – cavalo 

approximava-se – aproximava-se 

cancella – cancela 

ferias – férias  

acceitava – aceitava 

sciencia – ciência 

egreja – igreja 
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rustica – rústica 

hortensias – hortênsias  

azues – azuis 

olegraphia – óleografia 

tunica – túnica  

fluctuante – flutuante 

visinha – vizinha 

suissos – suíços 

creado – criado 

sahiam – saíam  

sitio – sítio 

distancia – distância 

melancholico – melancólico 

d’ahi – Daí 

hervas – ervas 
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humido – úmido 
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noticia – notícia 

immenso – imenso 

supplicava – suplicava 

presentimento – pressentimento 

lagrimas – lágrimas 

emquanto – enquanto 

castissima – castíssima  

energica – enérgica  

bello – belo 

silencio – silêncio 

d’isso – disso 

benedicto – Benedito 

impossivel – impossível 

suppoz – supôs 

atonito – atônito 

vasio – vazio 

afflicto – aflito 

medico – médico 
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timido – tímido   

commoção – comoção  

offendeu-te – ofendeu-te 

humidos – úmidos  

chapéo – chapéu 

extincta – extinta  

ultima – última 

cumpril-o – cumpri-lo 

affirmativamente – afirmativamente 

flôr – flor 
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“E os cisnes?” 
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cysnes – cisnes  

pateo – pátio 

edificio – edifício  

director – diretor 

escriptorio – escritório 

armarios – armários  

apparelhos – aparelhos 

electricos – elétricos 

deslisar – deslizar  
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annos – anos 

dulcissima – dulcíssima  

illuminava – iluminava 

physionomia - fisionomia 

promptifico-me – prontifico-me 

acompanhal-a – acompanha-la 

secretaria – secretária 

cotovello – cotovelo 

traz – trás 

sahiram – saíram 

adeante – adiante 

dégraus – degraus 

molle – mole 

pacificos – pacíficos  

emfim – enfim  

hei-de – hei de 

chamal-a – chama-la 
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d’elles – deles 
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duzia – dúzia  

novello – novelo 

extranhos – estranhos  

tres – três  

maguada – magoada 

lagrimas – lágrimas 

condemnados – condenados 

extranheza – estranheza 

póde – pode 

victimas – vítimas 

peccado - pecado 

prohibissem – proibissem 

férazinhas – ferazinhas 

peiores – piores 

alguem - alguém 

ninguem – ninguém 

bôas – boas 

más – mas 
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azas – asas 

agazalhem - agasalhe 

melliflua – melíflua  

d’essas – dessas 

chamal-a – chamá-la 

Suavissima – suavíssima 

bençam – benção 

lirio – lírio  

sonóro - sonoro 

cahia-lhe – caía-lhe 

attrair - atrair 

repellia - repelia 

deslisar – deslizar 

impellindo - impelindo 
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novellos – novelos  

collo – colo 

seccas - secas 

sahir – sair 

páteo – pátio 

symetrica – simétrica 
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roseos – róseos  

ingenuas – ingênuas  

ahi – aí  

sahida – saída 

atravez – através  

vestibulo – vestíbulo  

crepusculo – crepúsculo  

outomnal – outonal 

marmore – mármore  

massiços – maciços 

concavo – côncavo  

immobilidade - imobilidade 

attitude – atitude  

attenção – atenção 

collado - colado 

colera – cólera  

subita – súbita 

cotovellos - cotovelos 

comprehendeu - compreendeu 

tacteou – tateou 

abril-a – abri-la 

quiz – quis 

 

 Página 167 

director – diretor  

azas – asas 
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inoffensiva - inofensiva 

ninguem – ninguém 

incarnado - encarnado 

emfim – enfim 

fóra – fora  

propria – própria  

medico – médico 

 

“Sob as estrelas” 
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estrellas – estrelas   

seminario – seminário  

côroa – coroa 

prompto – pronto 

villa – vila 

precipicios – precipícios 

mystica – mística 

prescruta – perscruta 

mysterios – mistérios 

animo – ânimo 

taxonadas – tachonadas  
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unico – único  

flexiveis – flexíveis  

junctavam-se – juntavam-se 

historias – histórias 

lobishomens – lobisomens 

tumida – túmida 

junctos – juntos 

idylio – idílio 

seminario – seminário  

nocturnas – noturnas 
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timido – tímido  

impellindo – impelindo 

espirito – espírito 

collou – colou 

valles – vales  

peccaminosos – pecaminosos 

extasis – êxtases 

diabolica – diabólica 

terrivel – terrível  

excommungava-a – excomungava-a   

cilicios – cilícios 

contricto – contrito 

allucinação – alucinação 

cemiterio – cemitério  
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côrou – corou 

abstracto – abstrato 

juncto – junto 

emfim – enfim 

baptisou – batizou 

affirma - afirma 

inscripção – inscrição 

accusava - acusava 

oiro – ouro 

purpura – púrpura  

bromelias – bromélias  

reflectindo – refletindo 

victoriosa – vitoriosa 

colossaes – colossais  

impetos – ímpetos  

colar-lhe – colar-lhe 

 

 



392 
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secco – seco 

esteril – estéril  

creatura – criatura  

dôr – dor 

cumplice – cúmplice 

demonio – demônio  

curujas – corujas 

durmiu - dormiu 

Breviario – Breviário 

fóra – fora  

fragil – frágil  

peccado – pecado  

assetinados – acetinados 

creada – criada 

biblia – bíblia  

juncto - junto 

vasio - vazio 

ideaes  - ideais 

subito – súbito  

campanario – campanário  

tranquillamente – tranquilamente 

succederam – sucederam 

 

 Página 172 

phantasma – fantasma 

Christo – Cristo 

formidavel – formidável  

emmudeceu – emudeceu  

escuridade – escuridão 

campanario – campanário  

illuminava - iluminava 

aboboda – abóboda  

estrellada - estrelada 
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solitarias – solitárias  

immovel – imóvel  

fallou - falou 

d’elle – dele 

cemiterio – cemitério  

socegadinho – sossegadinho 

extenderam-se-lhe – estenderam-se lhe 

prendel-a – prendê-la 

beijal-a – beijá-la 

fôra – fora 

ahi – aí 

fertil - fértil 

hymnos – hinos 

atôa – a toa 

insectos – insetos 

tambem - também 

noutros – em outros 

peccar – pecar 

peccado - pecado 
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fórma - forma 

liberrima – libérrima  

illuminava - iluminava 

livida – lívida  

sacrificio – sacrifício  

emmudeceu - emudeceu 

campanario – campanário  

cadaver – cadáver  

enormissimo – enormíssimo  
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“A primeira bebedeira” 
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expôr – expor  

anniversario – aniversário 

ausencia – ausência  

máu – mau 

quizeres - quiseres 

léve – leve 

lampeão - lampião 

illuminava – iluminava  

matto – mato 

gottinhas – gotinhas 
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annos – anos  

differente - diferente 

fallar-lhe-ei – falar-lhe-ei 

desapparecer - desaparecer 

fizéra - fizera 

preferivel – preferível 

ultima – última 

alli – ali 

mezinha – mesinha  

tres – três  

collegas – colegas  

affectando – afetando  

bohemios – boêmios 

romanticos – românticos  

gosarem – gozarem 

extravagancias – extravagâncias 

phrases – frases 

bombasticas -  bombásticas 

adjectivos – adjetivos 
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flammejantes - flamejantes 

logar – lugar 

calice – cálice  

cognac – conhaque 

offereceu-lhe – ofereceu-lhe 

phosforo – fósforo 

acceso – aceso 

achal-o – achá-lo 

pratica – prática 

phraseologia – fraseologia 
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especie – espécie  

advertencias – advertências  

ridiculo – ridículo  

collegas - colegas 

gosava – gozava 

familia – família  

suppunham - supunham 

independencia – independência  

caracter – caráter 

monetarios – monetários  

esvasiavam-se – esvaziavam-se  

assumptos – assuntos 

côrte - corte 

pedra finas – pedras finas 

successivamente – sucessivamente  

alcool – álcool  

historias - histórias 

innumeras – inúmeras 

triumphante – triunfante 

emphatico - enfático 
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commentarios – comentários 

periodo – período 

brutaes – brutais 

resguardára – resguardara 

affirmativamente – afirmativamente 

espirito – espírito 

gyrasse – girasse 

circulo – círculo 

varriam-se-lhe – varriam-se lhe 

escrupulos – escrúpulos  

subtilezas – sutilezas  

ennegrecendo – enegrecendo  

consciencia – consciência  

intima – íntima  

dividas – dívidas 

roubára – roubara  

attenção – atenção  

poz – pôs 

chacaras – chácaras  

approximou-se – aproximou-se  

horrorisada – horrorizada  

bebedo – bêbedo  

calumniava-o – caluniava-o 

affirmasse – afirmasse  

desegual – desigual  

prodigio – prodígio  

extranho – estranho 

equilibrio – equilíbrio  
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vomitos – vômitos  

arterias – artérias  

martellando-lhe – martelando-lhe 
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immundicie – imundície 

chale – xale  

apalpal-o – apalpá-lo 

trémula – trêmula 

alcool – álcool  

ninguem - ninguém 

emtanto – entanto 

debeis – débeis  

abrigal-o – abrigá-lo 

leval-o – levá-lo 

atravéz - através 

remedios – remédios  

emquanto – enquanto 

elle – ele 

resonando – ressonando  

suprehendel-o – surpreendê-lo 

 

 

“A casa dos mortos” 

 

 Página 179 

maguas – mágoas 

estrellinha – estrelinha  

martelladas – marteladas  

atravez – através  

 

 Página 180 

humbral – umbral  

frouxissima – frouxíssima 

vae-te – vai-te  

prohibida – proibida 

fórmas – formas 

attitude – atitude  

sofrega – sôfrega  
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projecção – projeção 

nevoa – névoa 

extranhando – estranhando 

echoando – ecoando 

murmurios – murmúrios  

tenue – tênue  

novellos - novelos 

formosissimas – formosíssimas  

beial-a – beijá-la 

prompta – pronta 

paralysou-me – paralisou-me 

contacto – contato 
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logar – lugar 

soffrimento – sofrimento  

soffrer – sofrer 

appareceria – apareceria  

lividos – lívidos  

extendia – estendia 

illusões – ilusões  

audivel – audível  

murmurio – murmúrio  

fluctuantes – flutuantes 

tunica – túnica  

egualmente – igualmente 

bençam – benção 

rigidos – rígidos  

amenisar-lhe – amenizar-lhe  

exilio – exílio 

mysterio – mistério 
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lagrimas – lágrimas  
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extendi-lhe – estendi-lhe 

anciosos – ansiosos 

immaterial – imaterial 

diaphano – diáfano  

nevoa – névoa 

fóra – fora  

cyprestes – ciprestes 

anemonas – anêmonas  

extranho – estranho 

 

 

“As histórias do conselheiro” 
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historia – história  

exactamente – exatamente 

irresistivel – irresistível 

assembléa – assembleia 

allivio – alívio 

sonóras – sonoras  

néta – neta 

facto – fato 
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iniciaes – iniciais 

memoria – memória 

genero – gênero  

assumpto – assunto 

egualmente – igualmente 

veridico – verídico  

differente – diferente 

Barbara – Bárbara 

edoso – idoso 

sociaes – sociais 
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bôa – boa 

pessôa – pessoa  

sózinho – sozinho  

tranquilla – tranquila  

phantasmagorias – fantasmagorias  

echoando – ecoando 

escriptorio – escritório  

solemne – solene 

duzia – dúzia  

objecções – objeções 

libellos – libelos  

defficientes – deficientes  
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pantanos – pântanos  

implacavel – implacável  

rhetorica – retórica 

máu – mau 

comprehendia – compreendia  

indispensavel – indispensável  

imprescindivel – imprescindível  

solitaria – solitária  

provincia – província  

gallinhas – galinhas  

hervinhas – ervinhas 

extendendo – estendendo 

córadouro – coradouro  

recommendava – recomendava  

esperal-o – esperá-lo 

escriptorio – escritório 

desillusões – desilusões  

casára-se – casara-se 

socego – sossego 

espirito – espírito  
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ultima – última 

enthusiasmos – entusiasmos 

collocava – colocava  

caracter – caráter 
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juizo – juízo  

criterio – critério  

fallava – falava  

rectidão – retidão 

espirito - espírito 

naturaes – naturais 

côrte – corte  

influencia – influência 

politica – política 

esteril – estéril  

insallubre – insalubre  

tranquillidade – tranquilidade  

belleza – beleza  

musica – música  

colocado – colocado 

existencia – existência  

edade - idade 

orphão – órfão 

lançára – lançara 

viviamos – vivíamos  

peior – pior 

deshonra – desonra 

proseguiu – prosseguiu  

communicavam-me – comunicavam-me  

subtrahido – subtraído 

bagatella – bagatela  

America – América 

cahi – caí 
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comtudo – contudo 

 

 Página 187 

geitosamente – jeitosamente 

lêr – ler 

escriptorio – escritório  

jornaes – jornais 

corte – corte  

facil – fácil  

sahi – saí 

regosijei-me – regozijei-me 

socegado – sossegado  

concluido – concluído  

occasião –ocasião  

propicia – propícia  

escriptorio – escritório 

oculos – óculos  

continuo – contínuo 

vae – vai 

ordinario – ordinário  

dar-se-á – dar-se a 

aquillo – aquilo  

vicio – vício 

amarello – amarelo  

puz-me – pus-me 

attenção – atenção  

occasião – ocasião 

accumulando – acumulando  

hervas – ervas 

côdea – côdea  

sobrio – sóbrio  
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bôa - boa 
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extraordinaria – extraordinária  

occasião – ocasião  

cahiria – cairia  

assucar – açúcar   

insistencia – insistência  

confessal-o – confessá-lo 

remettidas – remetidas  

excellente – excelente  

collarinho – colarinho  

collocação – colocação  

remettidas – remetidas  

offereci-lhe – ofereci-lhe 

fallei - falei 

extendeu – estendeu 
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repugnancia – repugnância  

calice – cálice  

machinalmente – maquinalmente 

gloria – glória 

reflectindo – refletindo 

tocámos – tocamos 

exgotámos – esgotamos 

occultei – ocultei  

succedera – sucedera 

recommendando – recomendando  

silencio – silêncio 

sentil-o – sentí-lo 

á pressa – à pressa 

odio – ódio  

iamos – íamos  

extendendo – estendendo  

secco – seco 

chaletzinho – chalezinho 
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épocha – época  

irrealisavel – irrealizável  

saude – saúde  

attendido – atendido  
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oculos – óculos  

oscillação – oscilação  

sózinho – sozinho   

melancholicamente – melancolicamente 

publico – público 

bôa – boa 

impaciencia – impaciência  

devéras – deveras  

factos - fatos  

 

 

“A caolha” 
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caôlha – caolha  

cotovellos - cotovelos  

rheumatismo – reumatismo 

contacto – contato 

aspero – áspero 

descahida – descaída 

urubús – urubus  

extraordinaria – extraordinária  
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horrivel – horrível  

extrahido – extraído 

palpebra - pálpebra 

comtudo – contudo 
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juncto - junto 

lacrymal – lacrimal 

fistula – fístula  

distilação - destilação 

puz – pus 

operario – operário  

officina – oficina 

hospitaes – hospitais  

cosinha – cozinha 

emquanto – enquanto 

ia-se-lhe  -  ia-se lhe 

physionomia – fisionomia 

repugnancia – repugnância  

conveniencia – conveniência  

negocio – negócio 

fóra - fora 

existencia – existência  

sól – sol 

caricia – carícia 

beijal-a – beijá-la 

aquella – aquela 

vestigios – vestígios  

soffria – sofria  

eschola – escola 

publica – pública 

freguezia – freguesia  

collegas - colegas 

chamal-o – chamá-lo 

chacoteavam-n’o – chacoteavam-no 

discipulos – discípulos  

castigal-os – castigá-los 
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collegas – colegas  



406 
 

innocentes – inocentes  

lunch – lanche 

denominal-o – denominá-lo 

agglomeravam – aglomeravam  

extendendo – estendendo 

sympathia – simpatia 

ta hi – tá aí 

pr’a – pro 

ouvil-o – ouví-lo 

taes – tais 

côro – coro caôlha – caolha 

collegio – colégio 

injurias – injúrias 

nauseas – náuseas  

condiscipulos – condiscípulos  

marcineiro – marceneiro  

officina – oficina 

chamal-o  -  chamá-lo 

humilhal-o  -  humilhá-lo 

ex-collegas – ex-colegas 

saccos – sacos  

continua – contínua 

cereaes – cereais  

reprehendia – repreendia  

supplicou-lhe – suplicou-lhe  

humilhal-o – humilhá-lo 
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silencio – silêncio 

occulto – oculto 

ahi – aí 

pretenção – pretensão  

encontrára – encontrara 

resistencia – resistência  
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maguas – mágoas  

adoravel – adorável  

velludo – veludo  

assiduo – assíduo  
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jubilo – júbilo 

poz-se – pôs-se 

visinha – vizinha 

nóra – nora 

crêr – crer 

praticos – práticos  

perturbára – perturbara  

infancia – infância  

deante – diante  

tecto – teto 

protejel-a – protegê-la  

protector – protetor 

terrivel – terrível  

projecto – projeto 

expôr - expor 

panellas – panelas 

creatura – criatura 

ultimas – últimas  

espirito – espírito 
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suffocadamente – sufocadamente 

porque?! – por que?! 

exije – exige   

visinhança – vizinhança  

remedio – remédio  

habito – hábito  

terrivel – terrível  
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desdêm – desdém  

tambem – também  

sahiu – saiu 

attitude – atitude  

machinalmente – maquinalmente 

déra – dera 

angustia – angústia  

colerico – colérico  

contrahidas – contraídas 

ossúdo – ossudo  

phalanges – falanges  
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folego – fôlego 

tomára – tomara 

atirára – atirara 

scena – cena 

vespera – véspera   

commovida – comovida  

dizer-t’a – dizer-te a 

nodoas – nódoas  

á – á  

vasio – vazio 

sí – si 

immovel – imóvel  

surpresa – surpresa  

acção – ação 

supplicar-me – suplicar-me  

hontem – ontem 

occasião – ocasião  

vóz – voz 

piéguice – pieguice  

livido – lívido  

distrahida – distraída 
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catástrophe – catástrofe  

enterraste-lh’o – enterraste-lhe o 
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tremula – trêmula 

 

 

“In extremis” 
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prompta – pronta  

léve – leve 

chapéozinho – chapeuzinho 

cabelleira – cabeleira  

pulverisando-se – pulverizando-se 
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intimo – íntimo 

distrahido – distraído 

ultimo – último 

deveriamos – deveríamos  

atraz – atrás 

prescrutador – perscrutador  

ciume – ciúme  

avisinhava – avizinhava  

sympathico – simpático 
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sciencia – ciência  

ninguem – ninguém 

espirito – espírito 

animo – ânimo  

peccaminoso - pecaminoso 

declarára – declarara 
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phantasia – fantasia  

fallavam – falavam 

musica – música 

enthusiasma – entusiasma 

junctos – juntos 

scenas – cenas 

infancia – infância  

mutuo – mútuo 

paginas – páginas 

seccas – secas  

humidos – úmidos 

ridiculo – ridículo  

offender – ofender  

gentileza – gentileza 

archibancada – arquibancada 

medico – médico 

familia – família  
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esplendido – esplêndido 

doirando – dourando 

silencio – silêncio 

phantasmas – fantasmas  

fallecia-lhe – falecia-lhe 

docil – dócil  

amavel – amável  

caracter – caráter  

enganal-o – enganá-lo 

peixão – paixão  

differentes – diferentes  

allivio – alívio 

desapparecido – desaparecido  

irremediavel – irremediável  

amal-o – amá-lo 
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socegadamente - sossegadamente 

attenuar-lhe – atenuar-lhe  

succumbisse - sucumbisse 

lucta – luta 

victoria – vitória 

distancias – distâncias 

bemdicta – bendita 

auxilio – auxílio 

tumulo – túmulo 

appareceu-lhes – apareceu-lhes 

medicos – médicos   
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mandam-n’o – mandam-no 

lençóes – lençóis 

exhalava-se – exalava-se 

intensissimo – intensíssimo  

contracção – contração 

vacillou – vacilou 

signal – sinal 

affirmativo - afirmativo 

imperceptivel – imperceptível  

tacteante – tateante 

tremulo – trêmulo 

oppresso – opresso 

tirára – tirara  

tumido – túmido  

extendiam – estendiam 

tenues – tênues  

roseo – róseo  

elle – ele 

immensa - imensa 

goso – gozo 

inextinguivel – inextinguível  
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volupia – volúpia  

fragil – frágil  

geito – jeito  
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profanára – profanara 

palpebras - pálpebras 

contracções – contrações 

tremula – trêmula 

comprehendeu - compreendeu 

somno – sono 

ultimo – último 

victorioso – vitorioso 

 

 

“A boa lua” 
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vacillante – vacilante  

húmido – úmido 

nú – nu 

páo – pão 

p’ra – pra 

ultimos – últimos  
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nevoa – névoa 

ausencia – ausência  

cahiam-lhe – caíam-lhe 

asperas – ásperas  

miudo – miúdo  

memoria – memória 

kalendario – calendário  

numero – número 
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longuissimos – longuíssimos  

appelido – apelido  

comtudo – contudo 

sabio – sábio  

inda – ainda 

innocente – inocente  

mezes – meses 

quiz – quis  

rosario – rosário  
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circulo – círculo 

quéda – queda  

fôfa – fofa  

sumiu-se-lhe – sumiu-se lhe 

acção – ação 

tacteando – tateando 

roído – roído  

ruina – ruína 

tacto – tato 

olhal-o – olhá-lo 

cahidas – caídas 

julgára – julgara  

buscal-o – buscá-lo 

collo – colo 

affirmando - afirmando  

impaciencia – impaciência  

nóra – nora 

accendeu – acendeu  
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chammas – chamas  

propicia – propícia  

optimas – ótimas 
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favoravel – favorável  

ruido – ruído  

fôra – fora 

rustica – rústica 

somno – sono 

tecto – teto 

illuminada – iluminada  

lençóes – lençóis 

reptil – réptil  

tremulos – trêmulos  

 

“Esperando” 
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canario – canário  

naturaes – naturais 

d’ahi – daí 

crystal – cristal 
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espetára – espetara 

fructeira – fruteira  

pecegos – pêssegos  

cretonne – cretone   

burguezinha – burguesinha  

ausencia – ausência  

cosinha – cozinha 

sôpa – sopa 

commentarios – comentários 

cosinheiro – cozinheiro  
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casára – casara  

collar – colar  



415 
 

orchidea – orquídea 

esperal-o – esperá-lo 

varias – várias  

idyllio – idílio 

descahiu – descaiu 

polkas – polkas 

apoz - após 

immediato – imediato  

viam-n’o – viam-no 

atravez – através  
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relógio – relógio  

installou-se – instalou-se  

impaciencia – impaciência  

suppunha – supunha  

negocio – negócio 

prendel-o – prendê-lo 

fôr – for  

cosinheiro – cozinheiro  

reprehendeu-a – repreendeu-a  

occasião – ocasião  

servil-o – serví-lo 

estomago – estômago 

illuminava-se – iluminava-se  

engommadas – engomadas  

espirito – espírito  

comprehenderia – compreenderia  

collocar – colocar  

pizado – pisado 

atterrorizada – aterrorizada  

scena – cena 

atravesava – atravessava  

correcto – correto 
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distincto – distinto 

subito – súbito  

individuo – indivíduo 

cae-lhe – cai-lhe 

erguel-a – erguê-la 

 

 Página 213 

esphacelado – esfacelado  

succedera – sucedera  

surprendel-o – surpreendê-lo 

maldicto – maldito 

distrahido – distraído 

myope – míope 

papeis – papéis  

tacteando – tateando 

objecto – objeto 

approximava – aproximava  

vêm-no – vem-no  

signal – sinal 

commovida – comovida  

tremula – trêmula  

attonito - atônito 

vêr-te – ver-te 

succedeu – sucedeu  

extraordinario – extraordinário  

sózinha – sozinha  

ausencia – ausência  

maguada – magoada 

inolvidavel – inolvidável  

periodo – período  

funebres – fúnebres 

resoavam – ressoavam  

phrases – frases 
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“Incógnita” 
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necroterio – necrotério 

accendendo – acendendo  

marmore – mármore  

cadaver – cadáver  

semi-nú – semi-nu 

envolvel-a – envolvê-la 
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lamina – lâmina 

Christo – Cristo  

humbral – umbral 

espectaculo – espetáculo 

magnetisado – magnetizado 

absorpção – absorção 

enovellados – enovelados 

claviculas – clavículas  

particulas – partículas  

globulos – glóbulos  

dialogo – diálogo  

despreoccupadamente – despreocupadamente  

contrario – contrário 

gelidas – gélidas  

molle – mole  

defuncta – defunta  

acido – ácido 

phenico – fênico  
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soffrimento – sofrimento  

scismava – cismava 

soccorrer – socorrer  
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offendia-se – ofendia-se  

arejal-o – arejá-lo 

matára – matara 

porque – por que 

facto – fato 

aquelle – aquele 

immundo – imundo  

resistencia – resistência  

necroterio – necrotério  

sabel-o – sabe-lo 

immundo – imundo  

procural-o – procurá-la 

acompanhal-a – acompanhá-la 

tumulo – túmulo  

defuncto – defunto 

gyrou – girou 

anecdota – anedota  

vitreos – vítreos  
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metaes – metais 

amarellados – amarelados  

chicaras – xícaras  

musicos – músicos  

mercenario – mercenário  

estupido – estúpido 

espirito – espírito 

do – de 

occupado – ocupado  

vasia – vazia 

atravez – através  

aquillo – aquilo 

socego – sossego 

cohibiu – coibiu 
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emfim – enfim 

ageitando – ajeitando  

ultimo – último 
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d’aqui – daqui 

sózinha – sozinha  

creança – criança 

emfim – enfim  

nivel – nível  

suppoz – supôs 

coraes – corais 

emquanto – enquanto 

possivel – possível  

apparecendo – aparecendo  

incognita – incógnita  

vestigio – vestígio  

desillusões – desilusões  

terriveis – terríveis  

impenetraveis – impenetráveis  

reminiscencias – reminiscências  
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extranho – estranho 

fórma – forma 

putrefacta – putrefata 

occupe – ocupe  

recebel-o – recebê-lo 

ineffavel – inefável  

deante – diante 

necroterio – necrotério  

asperos – ásperos  

debil – débil  
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“A alma das flores” 
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optima – ótima  

occasião – ocasião 

esplendida – esplêndida 

colleção – coleção  

facto – fato 

crystalinas – cristalinas 

gottinhas – gotinhas  

pulverisado – pulverizado  
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catalogo – catálogo 

formosissimas – formosíssimas   

espectaculo – espetáculo 

deante – diante 

avelludado – aveludado  

juncto – junto 

apparecerem – aparecerem  

tunicas – túnicas  

hombros – ombros 

malicia – malícia 

astucia – astúcia  

inglez – inglês 

exquisita – esquisita 

colera – cólera  

ingennuamente – ingenuamente 

rapido – rápido  
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costelletas – costeletas  

bellos – belos  

quizeres – quiseres  
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vel-os – vê-los 

vae – vai 

fallou-me – falou-me  

provincia – província  

chegára – chegara 

proposito – propósito 

duzia – dúzia  

scintillações - cintilações 

metallicas – metálicas  

pennachos – penachos  

fluctuantes – flutuantes 

exercito – exército 

cavallaria – cavalaria  

theatro – teatro 

espectaculo – espetáculo  

entrámos – entramos  

ingenuo – ingênuo  

fremte – frente  

attonito – atônito 

agradavel – agradável  

detraz – detrás 
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extender – estender 

collete – colete 

velludo – veludo  

camponez – camponês 

vestuario – vestuário  

camponio – campônio  

camponeza – camponesa  

varios – vários  

camponezes – camponeses  

hervas – ervas 



422 
 

magnolia – magnólia  

esplendida – esplêndida 

tractado – tratado 

notavel – notável  

magnolia – magnólia  

flôres – flores  

visinha – vizinha 

páu – pau 

sentámo-nos – sentamo-nos 

estavamos – estávamos   

extranhesa – estranheza 

apezar – apesar 

envolvel-a – envolvê-la 
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supplicemente – suplicemente 

vel-a – vê-la fallava – falava  

vehemencia – veemência  

physionomia – fisionomia 

pallidez – palidez  

mezes – meses 

instancias - instâncias 

colleção – coleção  

lirios – lírios  

aromaticos – aromáticos  

poeticos – poéticos  

offerecia – oferecia  

indistinctos – indistintos 

lyras – liras 

sahi – saí 

burgueza – burguesa  

economica – econômica  

eguaes – iguais   

egualmente – igualmente  
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pratica – prática 

plantára – plantara 

angelicas – angélicas  

habito – hábito 

puz-me – pus-me 

negocio – negócio 

serio – sério 

subito – súbito  
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columna – coluna  

biblica – bíblica  

Jacob – Jacó 

distinctamente – distintamente 

fluctuavam-lhes – flutuavam-lhes 

flexiveis – flexíveis  

junctas – juntas 

essencia – essência  

succediam-se – sucediam-se  

extranha – estranha 

contemplal-o – contemplá-lo 

scena – cena 

apezar – apesar 

camelias – camélias  

exactamente – exatamente  

columna – coluna  

constellações – constelações  

Via-lactea – Via-láctea 

illuminado – iluminado  

procural-as – procurá-las 

vespera – véspera  

desapparecido – desaparecido  

angelicas – angélicas 
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“Ondas de ouro” 
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tres – três  

encommendadas – encomendadas  

buscal-as – buscá-las 

affirmativamente – afirmativamente  

rapido – rápido  

official – oficial  

flexiveis – flexíveis  

cahiam – caíam 

restea – réstea  

metallico – metálico 

symphonia – sinfonia 

triumphal – triunfal 

collarinho – colarinho  

thesouro – tesouro  

flacido – flácido  

quizera – quisera  

offerecido – oferecido  

insistencia – insistência  

attonitos – atônitos  

pulir – polir 
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foram-n’o – foram-no 

reliquia – relíquia  

negára-se – negara-se 

fôra-lhe – fora-lhe 

armarios – armários  

unicas – únicas  

cosmeticos – cosméticos  

oleos – óleos  

rotulos – rótulos  
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papeis – papéis 

bufalo – búfalo  

incognita – incógnita  

miseria – miséria  

vala-commum – vala-comum 

hospitaes – hospitais  

cellulas – células  

penitenciarias – penitenciárias  

páu – pau 

caracóes – caracóis 

geitosos – jeitosos 

suavissimos – suavíssimos  
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exquisitos – esquisitos 

relogio – relógio  

gyravam – giravam 

cabelleira – cabeleira  

proprio – próprio  

occupar-se – ocupar-se  

vestigio – vestígio  

mez – mês  

supportara – suportara 

levára-a – levara-a tisica – tísica 

molestia – moléstia  

arrebatára – arrebatara 

medico – médico 

Policlinica – Policlínica 

allivie-a – alivie-a  

immediatamente – imediatamente  

empenhára – empenhara 

commoda – cômoda 

peorou – piorou 

tornal-a – torná-la 



426 
 

extendida – estendida 

emquanto – enquanto 

horrorisado – horrorizado  

lirio – lírio  
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Policlinica – Policlínica 

Angelica – angélica  

immaculada – imaculada 

negocio – negócio  

contractar – contratar 

ceremonias – cerimônias 

cemiterio – cemitério  

restea – réstea  

concluido – concluído  

rapidos – rápidos  

prompta - pronta 

encommenda – encomenda  

accentuado – acentuado  

francez – francês 

quiz – quis  

pôde – pode  

pol-a – pô-la 

recem-chegada – recém-chegada  

extendeu – estendeu 

anneis – anéis 

examinal-o – examiná-lo 

velludo – veludo  

imaginára – imaginara 

desvello – desvelo  

atiral-os – atirá-los 

proximo – próximo  

odio – ódio  

 



427 
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deante – diante 

fregueza – freguesa  

reflectido – refletido 

crystal – cristal 

lapella – lapela  

descommunal – descomunal  

perola – pérola 

deseguaes – desiguais 

collocava – colocava 

solicito – solícito 

francez – francês 

belissimo – belíssimo   

ella – ela 

dialogo – diálogo  

deante – diante 

futeis – fúteis  

giria – gíria  
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immaculada – imaculada 

lagrimas – lágrimas 

magua – mágoa 

atriz – atriz 

degráus – degraus  

meis – meias 

sitio – sítio 

espolio – espólio 

vel-os – vê-los 

pae – pai 

actriz – atriz  

disséra – dissera 

theatro – teatro 

cabellereiro – cabelereiro  
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gaz – gás 
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espectaculo – espetáculo 

proposito – propósito 

sózinho – sozinho  

enchel-a – enchê-la 

orchestra – orquestra 

metallicos – metálicos 

panno – pano  

scena – cena 

côro – coro 

principaes – principais 

actores – atores 

applausos – aplausos  

echoavam – ecoavam 

acto – ato 

indifferentemente – indiferentemente  

intervallo – intervalo  

desilludido – desiludido  

ultimo – último 

acto – ato 

succediam – sucediam 

scenarios – cenários  

setim – cetim  

protectora – protetora 

ingenua – ingênua 

atenção – atenção 

cabelleira – cabeleira 

magnificencia – magnificência      

scentelhas – centelhas 

refrangivel – refrangível 

virginaes – virginais 

offuscadores – ofuscadores 
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illusão – ilusão 

delirio – delírio  

frenético – frenético  

mandaram-n’o – mandaram-no 

policia – polícia 

 

 

“O último raio de luz” 
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ultimo – último  

pupillas – pupilas 

circumdava – circundava 

desvello – desvelo 

palpebras – pálpebras   

innocente – inocente  
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prescripções – prescrições 

extranhavel – estranhável  

sentil-o - senti-lo 

gyrando – girando 

goso – gozo 

sobresaltava – sobressaltava   

estaes - estais 

bemdicto – bendito 

medico – médico 

emmaranhadas – emaranhadas 

contrario – contrário 

obediencia – obediência   

prometter-lhe – prometer-lhe 

goso – gozo 

exquisito – esquisito 
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immovel – imóvel  

collo – colo 

animaes – animais 

enthusiasmo – entusiasmo 

impelliam – impeliam 
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sacrificio – sacrifício  

suppunha – supunha  

attribulações – atribulações  

crystal – cristal 

sel-o – sê-lo 

maguar – magoar 

minimo – mínimo  

cahisse – caísse d’azas – de asas 

insecto – inseto 

constituiam – constituíam  

visivel – visível  

emfim – enfim 

reconstruia – reconstruía 

scenas – cenas 

occultarem – ocultarem   

indifferente – indiferente  

objecto – objeto  

intima – íntima 

aspera – áspera  

tenue – tênue  

desejariamos – desejaríamos  

bençans – bênçãos  

janellas – janelas  

 

 Página 237 

atraz – atrás 

predilecto – predileto 
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saude – saúde  

préce – prece  

tacteando – tateando 

desligaram-se-me – desligaram-se me 

illusão – ilusão  

caustica – cáustica  

oiro – ouro 

ultima – última 

revêr-me – rever-me  

 

 

“A morte da velha” 
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amollecido – amolecido  

pupillas – pupilas  

paralyticas – paralíticas 

deslisára – deslizara 

sacrificios – sacrifícios  

activa – ativa 

papeis – papéis 

mudára – mudara 

hospicio – hospício  

vintem – vintém  

geitosas – jeitosas 

ultima – última 

genio – gênio  

affeita – afeita  

publico – público 

viúvo – viúvo 

preccocemente – precocemente  

mezes – meses 

gosava – gozava 

espisodios – episódios 
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somno – sono 

passára – passara 

trajo – traje 

vigario – vigário  

faltára – faltara 

pennas – penas  

quaes – quais  

puzera – pusera 

setim – cetim 

collar – colar  

offerecera – oferecera 
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crêr – crer 

sizudo – sisudo  

memoria – memória 

factos – fatos  

tornaram-se-lhe – tornaram-se lhe 

escassear’ – escassear 

córou – corou  

prommeteu – prometeu  

ridiculo – ridículo  

reflectir-se – refletir-se 

immediatamente – imediatamente  

cahidos – caídos 

máu – mau 

figado – fígado  

relogio – relógio  
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dizia-lh’as – dizia-lhe as 

licções – lições 

comtigo – contigo 

supplicas – súplicas 
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colerico – colérico  

criára – criara 

paciencia – paciência  

tracta – trata 

vintem – vintém  

exatamente – exatamente 

occasião – ocasião  
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precaria – precária  

asylos – asilos 

engommar – engomar  

commentavam – comentavam  

paralytica – paralítica 

decahiu – decaiu 

incommodava – incomodava  

leval-a – levá-la 

collo – colo 

lava-la – lavá-la 

enterrarem-n’a – enterrarem-na 

déra – dera 

outr’ora – outrora 

carregára – carregara 

reprehendia-as – repreendia-as 

effectivamente – efetivamente 

insupportavel – insuportável  

apezar – apesar 

muitissimo – muitíssimo  

edosa – idosa 

apêgo – apego  

impertinencias – impertinências  

apertára – apertara 

proposito - propósito 

cós – cos 



434 
 

aquella-outra  – aquela outra 

deslisavam – deslizavam 
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chamma – chama 

echo – eco 

presenceava – presenciava 

aterrorisada – aterrorizada  

commoda – cômoda 

impellido – impelido  

Providencia – Providência  

offerecia – oferecia  

peior – pior 

incendio – incêndio  

desculpal-o – desculpá-lo 

chamma – chama 

ajudára – ajudara  
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extendia – estendia 

interpoz-se – interpôs-se 

asphyxiado – asfixiado 

 

 

“Perfil de preta” 
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gamelleira – gameleira 

beijús – beijus 

metteu-se – meteu-se 

matto – mato 

paciencia – paciência  

trapoeiraba – trapoeraba  

roixas – roxas 
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á – à 

canelleiras – caneleira  

matto – mato  

tentavam-n’a – tentavam-na 

freguezia – freguesia  

legua – légua  

offerecido – oferecido  

beijús – beijus 

petalas – pétalas  

silencio – silêncio 

placida – plácida  

affeito – afeito  

molles – moles  

subito – súbito  

juncto – junto 

socegado – sossegado  

amethistas – ametistas  

sobresaltado – sobressaltado  
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seccava-lhe – secava-lhe 

ardosia – ardósia  

exorbitavam-se-lhe – exorbitavam-se lhe 

fôscos – foscos  

flexivel – flexível  

heroismo – heroísmo  

gosal-a – gozá-la 

attenção – atenção  

triumpho – triunfo 

seccos – secos 

hervaçal – ervaçal 

cançaço – cansaço  
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amollecendo- amolecendo  

extendido – estendido 

aspero – áspero  

immovel – imóvel  
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approximando-se – aproximando-se  

bambú – bambu 

beijús – beijus 

môsca – mosca  

eil-a – ei-la 

sitio – sítio 

ella – ela 

esperal-o – esperá-lo 
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engulido – engolido 

gyrou – girou 

fallava-se – falava-se  

throno – trono 

collocado – colocado  

côro – coro 

assignalassem – assinalassem 

deixaram-n’o – deixaram-no 

sózinho – sozinho  

lampada – lâmpada  

carnaes – carnais 

removêra – removera 

facto – fato 

tunica – túnica  
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furias – fúrias  

phantasmas – fantasmas  
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peior – pior 

angulo – ângulo  

canna – cana 

allumiavam – alumiavam 

pescaría – pescaria  

repelliu – repeliu  

permittiria – permitiria  
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commigo – comigo 

engommados – engomados  

occasião – ocasião  

impetos – ímpetos  

côxo – coxo  

saccos – sacos  

traziam-n’a – traziam-na 

penneiragem – peneiragem 

fôsse – fosse  

machina – máquina  

senhóra – senhora  
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comsigo – consigo 

distracção – distração 

patrôa – patroa 

rapidos – rápidos  

raizes – raízes  

extendendo – estendendo  

cahida – caída 

tecto – teto 

preoccupados – preocupados  

levar-lhe-ia – levar-lhe ia 

immediatamente – imediatamente  

rapido – rápido  



438 
 

catastrophe – catástrofe  

sahia-lhe – saía-lhe 

damnado – danado 

proposito – propósito 

proposito – propósito 

affirmavam – afirmavam  

momentaneo – momentâneo  

accusar – acusar  
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creoulas – crioulas  

sentimentaes – sentimentais  

humbral – umbral 

vasio - vazio 

signal – sinal 

 

 

“A nevrose da cor” 
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papyro – papiro  

princeza – princesa 

lêr-lhes – ler-lhes 

escriptos – escritos 

sabio - sabio 

purpura – púrpura 

egypto – Egito 

traz – trás 

macula - mácula 

lagrimas – lágrimas 
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curvae-vos – curvai-vos 

colera – cólera  
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lavae – lavai 

evitae – evitai 

notae – notai 

extendia-se – estendia-se 

movel – móvel  

rêde – rede 

varaes – varais 

accordou – acordou  

lavae – lavai 

socerdote – sacerdote  

extendeu – estendeu 

collocou – colocou  

hyerogliphos – hieróglifos  
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paizagem – paisagem  

tunica – túnica  

metaes – metais 

incendio – incêndio  

pharaó – faraó 

excepto – exceto 

amal-o – amá-lo 

acceitava-o – aceitava-o  

indomavel – indomável  

victima – vítima 

prommetida – prometida  

deliquios – delíquios  

attingir – atingir  

egypcia – egípcia 

theorias – teorias  

pôz – pôs 

pratica – prática 

persistencia – persistência  

degollava – degolava  
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nascêra – nascera 

liquido – líquido 
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pateo – pátio 

columnas – colunas 

ansiosamente – ansiosamente 

perolas – pérolas 

purpura – púrpura 

sphinges – esfinges  

pharaós- faraós 

principe – príncipe 

orphã – órfã  

palácio – palácio 

côrte – corte  

prestigio – prestígio 

condescendencia – condescendência  

magestoso - majestoso 

velludo – veludo  

impenetravel – impenetrável  

impunham-n’a – impunham-na 

esquecêra – esquecera 

immolava – imolava  

augmentou – aumentou  

illuminada – iluminada  

edificios – edifícios  

sarcofagos – sarcófagos  

phorfiro – pórfiro  
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sacrificio – sacrifício  

odio – ódio scena – cena 

provincias – províncias  

hyenas – hienas 
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extendida – estendida 

phantera – pantera 

luctar – lutar 

inverosimeis – inverossímeis  

animaes – animais 

extendida – estendida 

extendia-lhe – estendia-lhe 

arteria – artéria  

soffrego – sôfrego  

extincto – extinto d’alli – dali 

dizimára – dizimara 

indifferente – indiferente  

 

 Página 259 

Egypto – Egito 

immortalidade – imortalidade  

cortal-a – cortá-la 

juizes – juízes  

inquerito – inquérito  

phantastico – fantástico  

actos – atos 

opporia – oporia  

pharaó – faraó 

maldicta – maldita 

desapparecesse – desaparecesse  

soffria-lhes – sofria-lhes  

illuminada – iluminada  

provincia – província  

animo – ânimo 

physionomia – fisionomia 

mudára – mudara 

inflexivel – inflexível  

auctoridade – autoridade  

acceitou – aceitou  
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condolencia – condolência  

dominios – domínios  

sphinge – esfinge 

cahindo – caindo 

apparecendo – aparecendo  

extendia-se – estendia-se 

crystalino – cristalino 

immovel – imóvel  

ennegrecido – enegrecido  

offegante – ofegante  
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extincto – extinto 

interminavel – interminável  

côrte – corte  

deixae-me – deixai-me 

accendera – acendera 

lampada – lâmpada  

extendido – estendido 

gottas – gotas  

distincta – distinta 

quasi – quase  

palpavel – palpável  

cotovello – cotovelo  

gottas – gotas  

insomnia – insônia 

attendia – atendia 

emfim – enfim 

prohibindo – proibindo 

subditos – súditos 

aconselhal-a – aconselhá-la 

Egypto – Egito 

prohibição - proibição  

vespera – véspera 
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purpura – púrpura 

fóra – fora    

purpura – púrpura 
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extase – êxtase 

accendeu – acendeu  

lampada – lâmpada 

rubins – rubis  

aquelle – aquele 

sommo – sono 

princeza – princesa   

  

“As três irmãs” 
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ficára – ficara 

alli – ali 

gosando – gozando 

triumphos – triunfos 

academicos – acadêmicos  

apprehensiva – apreensiva 

avisinhava – avizinhava  

nataes – natais 

ficára - ficara 

depositaria – depositária 

reliquias – relíquias  
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recommendou – recomendou  

canarios – canários  

doirada – dourada 

canario – canário  

jasmin – jasmim 
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essencia – essência  

tres – três  

lavatorio – lavatório  

commoda – cômoda 

essencia – essência  

sahiu – saiu 

asthma – asma 

indifferentes – indiferentes  

desmanchar-se-lhe – desmanchar-se lhe  

sêcca – seca 

carcassa – carcaça  

frágil – frágil 
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apezar – apesar 

tremula – trêmula 

apromptou – aprontou  

logares – lugares  

exactamente – exatamente  

sahisse – saísse 

escrupulo – escrúpulo  

substituidas – substituídas   

sahia – saía 

môfo – mofo  

ninguem – ninguém 

anciava – ansiava  

coincidencia – coincidência  

incomparavel – incomparável 

atmosphera – atmosfera  

poude – pode 

alliviar – aliviar  
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hespanhola – espanhola 

naquella – naquela  

guardára – guardara 

seccura – secura  

marron – marrom 

faltára-lhe – faltara-lhe 

existencia – existência  

levára – levara 

intragavel – intragável  

silencio – silêncio  
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mobilias – mobílias  

desdem – desdém  

horrivel – horrível  

loiças – louças 

cavallos – cavalos  

capella – capela 

systema – sistema 

agradavel – agradável  

difficuldade – dificuldade  
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pôdre – podre 

affirmava – afirmava  

refeitorio – refeitório  

habitos – hábitos  

distancia – distância 

outr’ora – outrora 

genios – gênios  

oppostos – opostos  

oppressa – opressa  

asthma – asma 
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accento – acento  

supportar – suportar  

apparecia – aparecia  

póde – pode 

escripto – escrito 
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chale – xale  

oratorio – oratório  

 

 

“O véu” 
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socego – sossego 

elles – eles 

somnolento – sonolento 

côr – cor 
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typo – tipo 

burguez – burguês 

elegancia – elegância fôlhos – folhos 

collarinho – colarinho  

ingleza – inglesa  

constituiram – constituíram  

abysmo – abismo 

extraordinaria – extraordinária  

differença – diferença  

ageis – ágeis  

affeitas - afeitas 

pellica – pelica 

divan – divã 

crúas – cruas 
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tornozellos – tornozelos  

callos – calos 

pellica – pelica  
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contrario – contrário 

assetinados – acetinados 

actividade – atividade  

despretenção – despretensão  

intelligencia – inteligência 

typo – tipo 

aristocratico – aristocrático  

aquella – aquela 

expesso – espesso 

explicavel – explicável  

patricia – patrícia  

seductora – sedutora 

póde – pode 

pézinhos – pezinhos  

distincção – distinção  

illuminado – iluminado  

ineffaveis – inefáveis  

caracter – caráter 

conjucto – conjunto 
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commentarios – comentários 

prudencia – prudência  

louvavel – louvável  

soffresse – sofresse  

fórma – forma 

gentilissima – gentilíssima  

titulo – título 

exquisito – esquisito 
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mysteriosa – misteriosa 

chegámos – chegamos 

lampeões – lampiões 
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approximou-se – aproximou-se  

vêl-as – vê-las 

perdôe – perdoe 

regosigem – regozijem  

deante – diante  

mysteriosa – misteriosa 

aristocratica – aristocrática  

policia – polícia 

vehemente – veemente  

comprehendeu-me – compreendeu-me 

descançar – descansar 

baroneza – baronesa 

malicia – malícia 
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jubilo – júbilo 

prologo – prólogo 

escripta – escrita 

puzera – pusera 

adjectivos – adjetivos  phrases – frases 

desconnexas – desconexas  

estylo – estilo 

gloria – glória 

anthiteses – antíteses 

terriveis – terríveis  

duvida – dúvida 

chammas – chamas  

intensissimo – intensíssimo  

languidos – lânguidos 



449 
 

enthusiasmada – entusiasmada 

occupava – ocupava  

obsequio – obséquio 

tirára – tirara 
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attonito – atônito 

physionomia – fisionomia 

imperdoavel – imperdoável  

cahir – cair  

punhaes – punhais 

cance – canse 

jámais – jamais  

 

“Pela pátria” 
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patria – pátria  

livida – lívida  

concavo – côncavo  

Nichteroy – Niterói 

terrea – térrea  

asceterio – ascetério 

exercito – exército 
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crepusculo – crepúsculo  

retrahiam-se – retraíam-se 

silencio – silêncio 

intervallos – intervalos  

cahia – caía 

formidavel – formidável  

exgottado – esgotado 

debil – débil  
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anciedade – ansiedade  

distilava – destilava  

parabola – parábola  

espirito – espírito 

attingir – atingir  

lêm – leem 

sacrificio – sacrifício  

simplissima – simplíssima  

accendeu – acendeu  

lampada – lâmpada  

compoz – compôs 

proxima – próxima  

habito – hábito 

velludo – veludo  
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puxára – puxara 

typo – tipo 

sympathicos – simpáticos 

extranho – estranho 

immovel – imóvel  

cotovellos – cotovelos  

espirito – espírito 

musculos – músculos  

cerebro – cérebro  

extincta – extinta 

desapparecia – desaparecia  

martyrisada – martirizada 

fantasticas – fantásticas  

esphacelando-se – esfacelando-se  
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abstracção – abstração 

echo – eco 
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solitaria – solitária  

prostradissima – prostradíssima  

impetos – ímpetos suffocadores – sufocadores  

extendeu-lhe – estendeu-lhe 

abstracto – abstrato 

bonet – boné 

cançado – cansado  

comprehendesse – compreendesse  

polvora – pólvora  

offereceu-lhe – ofereceu-lhe  
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espirito – espírito 

perdel-o – perdê-lo 

descançar – descansar 

receiosa – receosa  

affirmativamente – afirmativamente  

buscal-o – buscá-lo 

deante – diante 

junctas - juntas 

misericordia – misecórdia  
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féra – fera  

maldicto – maldito 

patria – pátria  

patria – pátria  

soffri – sofri 

ahi – aí 

fêl-a – fê-la 

lucta – luta 

furia – fúria  
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fixal-o – fixá-lo 

retel-o – retê-lo 

perdel-o – perdê-lo 

sobresaltada – sobressaltada 

sahiu – saiu 

buscal-o – buscá-lo 

immovel – imóvel  

fôfa – fofa  

d’aquillo – daquilo 

fôra-lhe – fora-lhe 

maldicto – maldito 

egoismo – egoísmo  

calae-vos – calai-vos 

 

“O Dr. Bermudes” 
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bohemio – boêmio 

incorrigivel – incorrigível  

legendario – legendário  

collarinho – colarinho  

chronica – crônica 

condiscipulo – condiscípulo  

cincoenta – cinquenta 

 

 Página 284 

fallante – falante  

faisca – faísca  

bombasticas – bombásticas  

lh’as – lhas 

permittiam - permitiam 

d’essas – dessas 

oiro – ouro 
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fluctuavam – flutuavam  

reverencias – reverências 

millionaria – milionária 

capella – capela 

pupillas – pupilas  

 

 Página 285 

condolencias – condolências  

tabellião - tabelião 

collarinho – colarinho  

mysterio – mistério 

tantissimas – tantíssimas 

vintem – vintém  

tabellião – tabelião  

sahido – saído 

annos – anos  

fallou – falou  

sózinho – sozinho  

miseria – miséria  

gyrando – girando 

condoido – condoído  

acceitando – aceitando  

emprestimo – empréstimo  

typo – tipo 

affez-se – afez-se  

máo – mau 

purpura – púrpura 

accordava – acordava  
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lagedo – lajedo 

immunda – imunda  

defuncta – defunta 

titulo – título 
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ella – ela  

tropegos – trôpegos  

attenção – atenção  

chapéo – chapéu 

bebés – bebês 

setins – cetins 

amal-a – amá-la 

vêr – ver 
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ultima – última 

 

 

“A valsa da fome” 
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prôa – proa 

chamma – chama 

d’essas – dessas 

exquisito – esquisito 

mettido – metido 

litterato – literato  

gardenia – gardênia  

immaculada – imaculada 

pre-historica – pré-histórica 
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burguez – burguês 

formidaveis – formidáveis 

vêr – ver 

aza – asa 

superficie – superfície  

tel-o – tê-lo 

hontem – ontem 
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contractar – contratar 

ultima – última 

incumbencia – incumbência  

dicto – dito 

pessôa – pessoa  

familia – família  

penuria – penúria  

lirio – lírio  

crystal – cristal 

admiravel – admirável  

d’aquelle – daquele 

atravez – através  

diaphano – diáfano  

illuminada – iluminada  

quizemos – quisemos  

magua – mágoa 

comprehendo – compreendo  

deshabituado – desabituado 

occasião – ocasião  

atraz – atrás 

ruinas – ruínas 
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possivel – possível  

supplica – suplica 

accedeu – acedeu  

halito – hálito  

schop – chope 

perú – peru  

excellente – excelente 

apressa-te – apressa-te 

preferencia – preferência 

estomago – estômago 

fazel-o – fazê-lo 
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ceiar – cear 

organisações – organizações  

historia – história 

funebre – fúnebre  
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urubú – urubu 

exercicio – exercício  

desenvolvêra – desenvolvera  

cahiram – caíram 

avido – ávido 

aridos – áridos  

ninguem – ninguém 

preludio – prelúdio 

caricia – carícia 

rythmada – ritmada 

atraz – atrás 

assetinadas – acetinadas  

collos – colos 

illuminadas – iluminadas  

lucida – lúcida 

aspero – áspero  

panno – pano 

roseas – róseas  

violaceas – violáceas  

gyravam – giravam 

diaphanas – diáfanas  

crepusculo – crepúsculo  

goso – gozo 

extatico – estático  

soffrimento – sofrimento  

subtilisara-a – subtilizara-a 

abstrahia-se – abstraía-se 

creando – criando 
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fluctuavam – flutuavam  

infindavel – infindável  
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pessôas – pessoas 

anhelante – anelante  

pedaes – pedais 

cotovellos – cotovelos  

quizesse – quisesse  

silencio – silêncio 

continuo – contínuo 

remigios – remígios 

gorgeadoras – gorjeadoras  

phrases – frases  

offegar – ofegar 

supplicio – suplício 

attingir – atingir  

mystico – místico 

blandicias – blandícias  

 

 Página 293 

successivo – sucessivo  

orchestra – orquestra 

triumpho – triunfo 

lividos – lívidos  

solemnidade – solenidade  

simultanea – simultânea  

goso – gozo 

silencio – silêncio 

surprehendido – surpreendido  

magnificencia – magnificência  

creação – criação 

allegoria – alegoria  

atmosphera – atmosfera   
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estomago – estômago 

amolleciam-se-lhe  – amoleciam-se-lhe 

allucinados – alucinados  

reapparecia – reaparecia  

rytmo – ritmo 

desaccordes – desacordes  

auditorio – auditório  

acclamara – aclamara 

principio – princípio 

gardenia – gardênia  
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decima – décima 

janellinha – janelinha  

lampeão – lampião 

kerozene – querosene 

armario – armário  

tractada – tratada 

callejados – calejados  

deante – diante 

ao pé d’ella – ao pé dela 
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cançado – cansado 

cahir – cair 

nevoa – névoa 

fóra - fora 

difficuldade – dificuldade  

activo – ativo 

juizo – juízo  

d’antes – dantes 
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alguem – alguém  

auxilia-los – auxiliá-los 

atravez – através  

mysterioso – misterioso 

impenetravel – impenetrável  

cahida – caída 

extenderão – estenderão 

ensinal-o – ensiná-lo 

difficil – difícil  

d’ahi – daí 

architectara – arquitetara 

castellos – castelos  

oiro – ouro 

crystal – cristal 
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inutilisado – inutilizado  

genio – gênio  

actual – atual 

inercia – inércia 

timida – tímida  

seria – séria 

animo – ânimo 

ultima – última 

bond – bonde 

fallavam – falavam  

despreziveis – desprezíveis  

intelligencia – inteligência  

actividade – atividade  

politica – política 

alludiam – aludiam 

principe – príncipe  

subterraneo – subterrâneo  

botanico – botânico  
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historia – história 

extraordinario – extraordinário  

numero – número 

distrahida – distraída 

candeeiro – candeeiro 

prontas – prontas 

accordar – acordar  

poz-se – pôs-se 

extase – êxtase 

attraia – atraia 

sacrificio – sacrifício  
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soffri – sofri 

exgotto – esgoto 

collo – colo 

affecto – afeto 

ella – ela 

fazel-o – fazê-lo 

notavel – notável  

chamarem-n’o – chamarem-no 

falar – falar 

camaras – câmaras 

distincção – distinção 

correcto – correto 

sympathico – simpático 

republica – república  

ai – aí 

pupillas – pupilas 

offuscante – ofuscante  

fóco – foco 

veneraveis – veneráveis  

palacio – palácio  

cavallos – cavalos  
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hospitaes – hospitais 

asylos – asilos 

edificios – edifícios  

saudal-o-ão – saudá-lo-ão 

hymnos – hinos 

protecção – proteção  

sympathia – simpatia 

balsamo – bálsamo 

vicio – vício 

rehabilitação – reabilitação  

velludo – veludo  

logares – lugares 

logar – lugar 
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triumphante – triunfante 

bello – belo 

ha – há 

cançada – cansada 

tremula – trêmula 

á – à 

ignorancia – ignorância  

cahira – caíra 

visionaria – visionária  

lagrimas – lágrimas  

jubilo – júbilo 

aquelles – aqueles 

hysterica – histérica  

doiradas – douradas 

chimeras – quimeras 

d’aquelle – daquele 

irrealizavel – irrealizável  

exequivel – exequível  

phantasia – fantasia  
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degráos – degraus 

páu – pau 

á – à 

implicancias – implicâncias  

cançado – cansado 

noticia – notícia 

relogio – relógio  

cançado – cansado 

tres – três  

decima – décima 

côr – cor 
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ultimo – último  

agua – água 

flanella – flanela   

secco – seco 

amarellidão – amarelidão  

cadaverica – cadavérica  

labios – lábios  

palpebras – pálpebras  

descahidas – descaídas 

alli – ali 

officio – ofício 

elle – ele 

fragilissimo – fragilíssimo  

oculos – óculos  
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distico – dístico  

d’aquella – daquela 

apparecia – aparecia  
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lettrinhas – letrinhas  

physionomia – fisionomia 

palpebras – pálpebras  

somnolencia – sonolência 

somno – sono 

pupillas – pupilas  

ha – há  

sahissem – saíssem 

annos – anos  

offereceu-se – ofereceu-se  

janella – janela  

ha – há  

humidade – umidade 

janella – janela  

vespera – véspera  

catholico-apostolico-romano – católico-apostólico-romano 

inercia – inércia 

tres – três 

annos – anos 

d’aquella – daquela 

janella – janela  

araucaria – araucária  

camelia – camélia  

gottejavam – gotejavam 

formósos - formosos 

officio – ofício 
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elle – ele 

solemnidade - solenidade 

d’ahi – daí 

mez – mês 

tricentenario – tricentenário  

oiro – ouro 



464 
 

paiz – país 

imperio – império  

republica – república 

aquelle – aquele 

intelligencias – inteligências 

marechaes – marechais  

lettras – letras  

d’elle – dele 

illustração – ilustração  

aquelle – aquele 

ultimas – últimas 

exactamente – exatamente  

elle – ele 

ha – há  

officio – ofício 

á – à 

lêr – ler 

familia – família  

communicou-lhe – comunicou-lhe  

successo – sucesso  

elle – ele 

acceder – aceder 

oppuzeram-se – opuseram-se 

ruina – ruína 

medico – médico 

aquillo – aquilo 

fallassem – falassem  

pr’alli – por ali 

cupula – cúpula  

janella – janela 

sahiram – saíram 
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vespera – véspera  
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extraordinario – extraordinário  

historia – história 

panno – pano 

ás – às 

lingua – língua  

Tupys – Tupis 

lingua – língua  

Guaranys – Guaranis 

espirito – espírito 

pallido – pálido 

versiculos – versículos  

creanças – crianças 

construcção – construção  

dividil-o-ia – dividi-lo-ia 

periodos – períodos  

minucias – minúcias  

academica – acadêmica  

anecdotica – anedótica 

atraz – atrás 

archivos – arquivos 

idéas – ideias 

faúlhas – faulhas 

immorredoiras – imorredoiras  

intoleravel – intolerável  

bibliotheca – biblioteca  

commodidade - comodidade 

secretaria – secretária 

affeita – afeita  

doiam – doíam  

quasi – quase  

aquelle – aquele 

fôra – fora 

providencia – providência 

resurreição – ressurreição  
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esquecêra – esquecera 

tranquillo – tranquilo  

lapis – lápis  
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elle – ele 

memoria – memória  

historicas – históricas  

organisando – organizando  

assumpto – assunto 

phantazia – fantasia 

classicos – clássicos  

portuguez – português 

litterario – literário 

lapis – lápis  

archivos – arquivos 

glossarios – glossários   

historia – história 

agua – água 

elle – ele 

acceso – aceso 

familia – família  

d’aquelle – daquele 

cahir – cair 

rhetorico – retórico 

unicos – únicos 

solemnidade – solenidade  

elle – ele 

bibliotheca – biblioteca  

recommendou – recomendou  

ás – às 

commendas – comendas  

elle – ele 

funcções – funções  
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solemnes – solenes 

naquella – naquela  

historia – história 

mysteriosa – misteriosa  

cerimonia – cerimônia 

quiz – quis 

ha – há 

armario – armário 

panno – pano 

collarinho – colarinho  

engommado – engomado  

idéas – ideias 
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accenderam – acenderam  

augmentado – aumentado 

auditorio – auditório  

á – à 

estylo – estilo 

manuscriptos – manuscritos 

fallar – falar 

emquanto – enquanto 

commovera – comovera 

elle – ele 

memoria – memória 

contemporaneos – contemporâneos  

d’aquellas – daquelas 

gerações – gerações 

succedido – sucedido  

á – à 

peiores – piores 

á – à  

oculos – óculos  

descahiam-lhe – descaíam-lhe 
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debil – débil  

elle – ele 

approximava-se – aproximava-se  

tremulos – trêmulos  

oiro – ouro 

oculos – óculos  

engulindo – engolindo  

lagrimas – lágrimas 

quasi – quase  

periodos – períodos  

idéas – ideias 

livido – lívido  

ultima – última 

oiro – ouro 

ultima – última 

calix – cálix 

flôr – flor 

ultimo – último 

pae – pai 

metteu-as – meteu-as 

elle – ele 

cemiterio – cemitério  

 

“No muro” 
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unico – único  

á – à 

debil – débil  

arvore – árvore 

vagarosissimos – vagarosíssimos  

silencio – silêncio  

creanças – crianças 

sahira – saíra 
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fóra – fora  

respousada – repousada 

janella – janela 

gaz – gás 

silencio – silêncio 

socego – sossego 

espirito – espírito 
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histerica – histérica  

pallido – pálido 

ha – há  

escriptorio – escritório 

meliflua – melíflua  

caricia – carícia 

molle – mole 

ella – ela 

aquelle – aquele 

recta – reta 

concerto – conserto 

intervallos – intervalos  

á – à 

extendido – estendido 

aquella – aquela 

oscillação – oscilação  

reptil – réptil  

adeante – adiante 

elipticas – elípticas  

fórmas – formas 

extranhas – estranhas 

distinctas – distintas 

fórma – forma 

principio – princípio 

aquillo – aquilo 
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cahisse – caísse 

reflectida – refletida 

villazinha – vilazinha  

capella – capela  

campanario – campanário  

aquella – aquela 

magnificas – magníficas 

ella – ela 
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nú – nu 

villa – vila 

aquellas – aquelas 

animaes – animais 

quaes – quais 

creaturas – criaturas  

egreja – igreja 

á – à 

aquelles – aqueles 

lençóes – lençóis 

côr – cor 

á – à 

ninguem – ninguém 

aquelle – aquele 

villa – vila 

herva – erva 

bóde – bode  

ella – ela 

aquillo – aquilo 

alli – ali 

unico – único  

ingenua – ingênua  

espirito – espírito 

quasi – quase 
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oscillação – oscilação  

arvore – árvore 

dansando – dançando 

habitos – hábitos  

castello – castelo 
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historias – histórias 

medievaes – medievais 

familia – família  

intelligencia – inteligência  

fallas – falas 

d’ella – dela 

socego – sossego 

quiéta – quieta 

painéis – painéis  

rapidos – rápidos  

scena – cena 

identica – idêntica  

côro – coro 

castello – castelo 

princeza – princesa  

resuscitaram – ressuscitaram  

valles – vales  

á – à 

exanime – exânime 

princeza – princesa  

estrellava – estrelava 

historias – histórias 

phrases – frases  

oiro – ouro 

taes – tais 

longinquo – longínquo  

d’ella – dela 



472 
 

infancia – infância  

historias – histórias 

heróes – heróis  

villa – vila 

indifferentes – indiferentes  

arvores – árvores 

taes – tais 

dansa - dança 

egreja – igreja 

paes – pais 

d’ella – dela 
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cabellos – cabelos 

engommava – engomava 

historias – histórias 

lingua – língua  

anno – ano 

espirito – espírito 

lagrimas – lágrimas 

reflectida – refletida 

placida – plácida  

á – à  

ella - ela 

exilio – exílio 

ella – ela 

impaciencias – impaciências  

creança – criança 

puzeram – puseram 

aquella – aquela 

ella – ela 

comprehendia – compreendia  

invisivel – invisível 

humidade – umidade 
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pallida – pálida 

scenas – cenas 

régias – regias 

historias – histórias 

substituidas – substituídas  

cemiterio – cemitério  

tumulo – túmulo 

marmores – mármores  

corôas – coroas 

numero – número 

scenario – cenário 
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desfallecer – desfalecer  

subito – súbito  

janella – janela 

propria - propria 

lagrima – lágrima 

atravez – através  

extendesse – estendesse 

ella – ela 

á – à 

ha – há 

unica – única  

resuscitar – ressuscitar  

 

“As rosas” 
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pellos – pelos  

pelle – pele 

aquelle – aquele 

compromette – compromete   

põe-n’o – põe-no 
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fóra – fora  

elle – ele 

mettido – metido 

comsigo – consigo 

tractava – tratava 

hombros – ombros 

aquelles – aqueles 

iamos – íamos  

crepusculo – crepúsculo  

aquelle – aquele 

céo – céu 

á – à 

ella – ela 

nella – nela 

extatica – estática  

promettiam – prometiam  

céo – céu 
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phantasia – fantasia  

áquelle – aquele 

colhel-as – colhê-las 

fórma – forma 

commum – comum  

flôr – flor 

elle – ele 

obediencia – obediência  

proposito – propósito 

somno – sono 

tranquillo – tranquilo  

á – à 

flôr – flor 

elle – ele 

geito – jeito  
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aspera – áspera   

signaes – sinais 

extranha – estranha 

elle – ele 

orgam – órgão  

cathedral – catedral 

d’elle – dele 

espantadissima – espantadíssima 
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Persia – Pérsia 

á – á 

utensilios – utensílios  

elle – ele 

d’ahi – daí 

humbral – umbral 

cahir – cair 

perfumadissimas – perfumadíssimas  

dôr – dor  

quiz – quis  

fazel- a – fazê-la 

tractal-a – tratá-la 

fôra – fora  

creancinha – criancinha  

lagrimas – lágrimas 

pae – pai 

miseravel – miserável  

quasi – quase  

núa - nua 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Considerando os contextos que permeiam as reedições da obra de Júlia Lopes de 

Almeida nos últimos anos, é preciso levantar uma crítica pertinente: praticamente 

apenas os romances de Júlia Lopes de Almeida têm recebido novas edições. Essa 

predileção também persiste quanto aos estudos crítico-literários. Apesar dos romances 

apresentarem um panorama histórico, político e social pertinente ao momento em que a 

autora compôs suas narrativas, é realmente uma pena que ainda não se tenha dado a 

devida atenção aos contos e crônicas publicados em vida pela autora, visto que eles são 

portadores de temáticas extremamente interessantes. Além disso, ao considerar a 

importância das crônicas, tem-se a dimensão do tratamento diferenciado transmitido 

nesses textos, visto que a maioria fora publicada em conhecidos jornais da época. 

 Sendo assim, fazer uma incursão crítica sobre as narrativas curtas produzidas por 

Júlia Lopes de Almeida faz-se necessário a fim de divulgar a totalidade de sua obra, 

procurando também contemplar a diversidade de textos produzidos pela autora. Além 

disso, A estreita relação de Júlia Lopes de Almeida com a imprensa da época torna-se 

mais um motivo para proceder a uma crítica textual de sua obra, visto que foi dentro dos 

jornais e periódicos que a autora nos deixou o texto base para a reflexão das possíveis 

modificações produzidas em alguns de seus textos, demonstrando a sua evolução ao 

longo das edições. 

 A edição crítica de Ânsia eterna abriu um leque de considerações que não se 

limitaram a composição do próprio texto crítico em si, mas principalmente em relação 

às alterações que são promovidas entre as duas edições que se encontram presentes 

dentro da análise efetuada nesta pesquisa. Para tal, começamos a questionar se muitos 

textos que hoje nos chegam às mãos são realmente resultados legítimos da intenção 

materializada do autor, levando em conta, nesse caso, até onde a questão editorial pode 

influenciar na composição de textos, principalmente aqueles de caráter póstumo. 

 Na verdade, pode-se dizer que essa pesquisa tem gerado frutos. Pela extensão 

considerável da obra de Júlia Lopes de Almeida e, procurando dar preferência aos 

trabalhos que ainda não sofreram publicações, nossas futuras pesquisas dentro do 

LABEC (Laboratório de Ecdótica) – UFF encontram-se centradas na proposta da 

composição de novas edições críticas com o objetivo de levar a público, contos e 

crônicas da autora. 
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 Nesse caso já se encontram em andamento duas pesquisas relativas ao legado 

literário deixado pela autora: o primeiro tem como objetivo um cotejo das edições 

autógrafas de Histórias da nossa terra, procurando mostrar as modificações feitas pela 

mão da autora, a fim de tornar o seu trabalho fidedigno ao registro histórico e 

geográfico da época em que ocorreram as suas edições. Trabalhando sobre um outro 

viés, há a compilação das crônicas produzidas por Júlia Lopes de Almeida, na Gazeta de 

Campinas, não só visando a um estudo sobre a sua produção enquanto solteira, mas 

também objetivando que esses textos não se percam na história literária da autora, visto 

que se configuram como um excelente registro de sua produção literária. 

 Sendo assim, espera-se com esse trabalho, não só complementar outras 

pesquisas a respeito do legado deixado por Júlia Lopes de Almeida, mas, 

principalmente, recuperar os textos da primeira edição de Ânsia eterna, visto que eles se 

configuram pelo seu valor inestimável para que seja nitidamente reconhecida, em sua 

totalidade, a obra dessa maravilhosa autora. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O LOTE 587 8 

 9 

A Branca de Gonta Colaço
1
 10 

 11 

 Vendo anunciado um leilão na casa do colecionador Onofre, eu, com a avidez 12 

que tenho pelo mobiliário antigo, imaginei logo ali uma aquisição superior e corri ao 13 

leiloeiro: _ Você há de me mostrar os trastes do Onofre antes de a mais ninguém. 14 

Consta-me que ele tinha um oratório Filipe II
2
 autêntico. Quero-o para mim. 15 

 _ Oratório? Eu já arrolei
3
 tudo e não vi lá isso... a não ser que esteja no quarto 16 

dos cacaréus
4
 que é o que me falta examinar. O Onofre partiu para a Europa 17 

repentinamente e mandou-me ordem para dispor das coisas com a máxima urgência sem 18 

outras explicações do que as que me pode fornecer o mordomo, que ficou a tomar conta 19 

de tudo. Quer o senhor ir lá comigo? 20 

 _ Pronto. 21 

 Fui. A casa do Onofre não era casa, era um bazar. Ele misturava o sacro
5
 com o 22 

profano
6
 nessa mescla de imbecil candura que ilude os tolos e faz piedade aos 23 

entendidos. 24 

 O velho mordomo que nos acompanhava abrindo e fechando portas de salas e de 25 

armários, levou-nos por fim escada abaixo a uma alcova no andar térreo onde jaziam 26 

                                                           
1
 Nascida em Lisboa, em 8 de julho de 1880, Branca Eva de Gonta Syder Ribeiro Colaço consagrou-se 

em seu país de origem como recitalista e escritora. Produziu vasta obra literária, ao qual se destaca a sua 

produção poética. Em Portugal, tronou-se famosa pela sua erudição, frequentemente observada nos 

jornais e periódicos em que publicou seus textos, como colaboradora. Deve ser conferida também 

especial atenção a sua produção teatral, ao qual se destaca Auto dos faroleiros (1921). 
2
 Referente a Luís Filipe II de Orleães. Membro da Casa de Bourbon, apoiou ativamente a Revolução 

Francesa, embora tenha sido, executado na guilhotina pelos revolucionários. Provavelmente, o móvel 

estilo Filipe II refere-se à produção artística conhecida durante o seu reinado. 
3
 (v.) Inventariar; classificar. 

4
 (s.m.) Traste velho e sem valor (cf. cacareco). 

5
 (adj.) Sagrado. 

6
 (adj.) Estranho à religião ou ao sagrado. 
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objetos velhos e imprestáveis. Ao rumor da nossa entrada crepitaram
7
 asas de baratas 1 

que fugiam à luz de fora, e correram camundongos pelo chão atravancado de cadeiras 2 

quebradas, gaiolas vazias, e mais dessas trapalhadas que o Tempo
8
 costuma acumular 3 

nos lares remediados
9
. 4 

 Inquiria eu com a vista sôfrega por meio de toda aquela confusão a ver se 5 

lobrigava
10

 o desejado oratório, quando recuei de espanto ante a visão original de duas 6 

pernas finas de mulher calçadas de meias brancas, erguendo-se de trás de um baú a 7 

apontar o teto com rígida desfaçatez
11

. 8 

 _ Mas que é aquilo? 9 

 _ Aquilo, respondeu-me o mordomo com todo o respeito e gravidade
12

; - aquilo 10 

é a Senhora
13

. A mãe do doutor; a senhora Onofre! e logo, procurando atenuar a 11 

irreverência
14

: 12 

 _ Com certeza escorregou da mala e caiu de cabeça para baixo... Pois eu bem 13 

recomendei ao copeiro que a pusesse direitinha... Vá a gente confiar nos outros... 14 

 Curioso e apressado o leiloeiro arredou com um safanão
15

 enérgico o grande baú 15 

de couro e ergueu do chão o corpo combalido
16

 da boa senhora Dona Luíza Marta 16 

Guimarães de Mendes Onofre, descendente de pais ilustres e mãe do colecionador cujas 17 

preciosidades estávamos visitando. 18 

 A senhora Onofre tinha já a pontinha do nariz roída pelos ratos e aos seus 19 

sedosos bandos de cabelo grisalho, enredavam-se peganhentas teias de aranha. 20 

 O criado compôs-lhe a seda das saias e pediu-nos que o ajudássemos a 21 

transportá-la para o banco do pátio onde ela outrora gostava de dar milho aos pombos... 22 

_________ 23 

 Foi já à clara luz do sol e sob a projeção de um terraço do primeiro andar, que, 24 

fumando o meu cigarrinho, ouvi a história dessa Onofre tradicional. O mordomo tinha-a 25 

espanado delicadamente com as pontas do lenço e sentado num banco em frente ao 26 

                                                           
7
 (v.) Dar estalidos. 

8
 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme a edição de 1938. 

9
 (adj.) Aquele que tem alguns bens; aquele que tem meios de subsistência suficientes. 

10
 (v.) Ver com dificuldade; enxergar; perceber. 

11
 (s.f.) Impudência; descaramento; cinismo. 

12
 (s.f.) Seriedade. 

13
 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme a edição de 1938. 

14
 (s.f.) Derespeito. 

15
 (s.m.) Puxão; empurrão. 

16
 (adj.) Deteriorado. 
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meu. Ia também consertar-lhe o toucado
17

 de rendas que pendera todo sobre a orelha 1 

esquerda quando o leiloeiro lhe interrompeu o gesto chamando: 2 

 _ Afinal que diabo de história é esta!?
18

 3 

 Então o homem ao princípio solenemente, depois com risonha irreverência, 4 

contou: 5 

 “Quando a senhora Onofre faleceu, o filho, coitadinho, ficou como louco. Tão 6 

afeito
19

 estava à convivência da mamã
20

, que não podendo suportar a sua falta concebeu 7 

a ideia original, digamos mesmo – a ideia sesquipedal
21

 – de mandar fazer uma figura 8 

de cera à sua imagem e semelhança. E sobre esse ponto a perfeição não podia ser maior. 9 

É verdade que o trabalho custou rios de dinheiro e levou tempo a ser executado; aquilo 10 

eram sessões e mais sessões, retratos consultados, impressões fornecidas ao artista sobre 11 

a expressão da morta, até que ele a pôs como viva cá para dentro de casa. Como estão 12 

vendo, a figura é articulada
22

 (e para demonstrar a veracidade da informação o 13 

mordomo levantou-lhe as mãos à altura do pescoço), de modo que podíamos pô-la em 14 

pé, sentada ou de joelhos, de braços encolhidos ou distendidos
23

, como melhor 15 

favorecesse a ilusão do senhor doutor. Este, como filho delicado que sempre foi, não se 16 

sentava à mesa antes de ver à cabeceira a senhora dona Luíza com a sua amável 17 

cabecinha voltada para ele. E então o senhor doutor punha-lhe o alimento no prato e o 18 

vinho no copo, tal como antes. O melhor bocadinho
24

 era sempre para a mamã. Quando 19 

entrava da rua perguntava-me invariavelmente ao entregar-me o chapéu e a bengala: 20 

 _ Minha mãe, onde está? 21 

 E eu, com a mesma convicção e imperturbável seriedade: 22 

 _ A senhora está no salão, ou na biblioteca, ou na varanda. 23 

 E ele ia direitinho ter com ela, sentava-se a seu lado e contava-lhe coisas de 24 

negócios, de política, de sociedade; intrigas para cá e intrigas para lá; e mais os 25 

                                                           
17

 (s.m.) Conjunto de adornos. 
18

 (Popular/ coloquial) “Que raio de história é essa!”; “Que história absurda é essa!”. 
19

 (adj.) Acostumado; habituar. 
20

 (s.f.) Linguagem infantil: mamãe.  
21

 (adj.) Grandioso. 
22

 (adj.) Aquele que tem articulações. 

23
 Marca o final da página 31. Na edição de 1938, ao final desta página situado próximo à margem de pé 

de página, do lado esquerdo, encontra-se impresso o numeral 3, que indica o número e a estrutura dos 

cadernos. 
24

 (s.m.) Pedaço; porção; quantidade. 
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acontecimentos do dia, e as pessoas conhecidas que tinha encontrado na rua, e tró-ló-1 

ló
25

, e trá-lá-lá
26

, e era tal qual como se ela fosse viva... 2 

 A senhora dona Luíza tinha as suas joias; a senhora dona Luíza tinha a sua 3 

criada grave, que lhe mudava as roupas e penteava os cabelos, a senhora dona Luíza era 4 

a dona da casa. 5 

 O respeito pela sua pessoa parecia até mais melindroso
27

. Quando os amigos 6 

vinham jantar se algum deles à mesa dizia, como entre rapazes acontece, coisas picantes 7 

e inconvenientes, logo o senhor Jaime fixava nele olhos de reprovação fazendo por um 8 

gesto notar a presença da Mãe, que toda atufada
28

 em sedas e rendas presidia ao jantar 9 

com aquele perene
29

 sorriso que lhe estão vendo. À noite, antes de a criada recolher a 10 

senhora aos seus aposentos, o filho pedia-lhe a benção e roçava-lhe os lábios sobre os 11 

bandós. De manhã, quando descia do quarto já encontrava sentada no terraço a sua 12 

velhinha, em cujo regaço depunha os jornais e a quem lia alto as cartas que recebia do 13 

correio... E aquilo era feito com tão grande carinho e sinceridade que a gente chegava, 14 

às vezes, a compartilhar da ilusão e a enternecer-se
30

. Mas... 15 

 _ Mas? 16 

 _ Mas o tempo não cristaliza essa espécie de sentimentos, antes os transforma 17 

dissolvendo-os. Os dias sucederam-se aos dias, novas ocorrências atraíram a atenção do 18 

senhor Jaime para fora dos seus hábitos caseiros, que ao serem retomados sofreram 19 

certas alterações... A pouco e pouco os seus amigos mais espirituosos e folgazões 20 

habituaram-no à esgrima
31

 dos seus ditos e à chufa
32

 das suas anedotas, e assim num 21 

almoço de domingo, em que se bebeu muito bom Colares, os casos foram de tal apetite, 22 

que o patrão para ficar mais à vontade ordenou-me que retirasse da mesa a mamã! 23 

 Sim, meus senhores, peguei nela ao colo e, com pressa de me despachar do 24 

encargo para vir ouvir o resto da conversa, atirei-a para uma poltrona da biblioteca e 25 

voltei correndo ao meu lugar. Principiou nesse momento a decadência da patroa... A 26 

pouco e pouco o filho ia mudando; já não lhe punha todas as manhãs o jornal no regaço, 27 

achava mesmo preferível que ela não presidisse às refeições, nem ao sair lhe ia 28 

                                                           
25

 (Popular/ coloquial) Entre outras coisas. 
26

 Idem. Conferir nota 25. 
27

 (adj.) Cuidadoso. 
28

 (v.) Colocada entre; escondida entre. 
29

 (adj.) Incessante; ininterrupto; que não tem fim. 
30

 (v.) Tornar-se terno, amoroso; comover-se; impressionar-se. 
31

 (s.f.) Desporto: jogo desportivo praticado com espada, sabre ou florete. 
32

 (s.f.) Zombaria. 
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perguntar, como antes, se ela precisaria de qualquer coisa da rua... No cantinho da 1 

biblioteca, onde agora passava dia e noite porque a criada lhe fugira com as joias, a 2 

pobre velhinha, que mãos masculinas não ousavam despir nem vestir, ficava tão 3 

resignada que até dava pena... Uma vez, um qualquer senhor aí das letras veio ler ao 4 

doutor uns capítulos de um livro desgrenhado de sua composição, e, quando o assunto 5 

estava mesmo a fagulhar
33

 malícia e o senhor Jaime se derreava
34

 com o riso, eis que dá 6 

de súbito com os olhos na Mãe
35

. Foi como água fria na fervura; interrompeu-se 7 

incontinente
36

 o que se estava a ler e fui chamado com urgência e cólera a retirar dali a 8 

senhora Onofre. Ousei ainda perguntar: 9 

 _ Para onde? 10 

 E ele muito interessado em ouvir o resto do romance
37

 respondeu com mau 11 

modo: 12 

 _ Para onde quiser. 13 

 Levei então a senhora para o largo divã da sala de visitas e retirei-me picado
38

 de 14 

raiva para o meu quarto. 15 

 _ Ora que maçada
39

! 16 

 Na sala, entre almofadas que tinham sido feitas em outros tempos pelas suas 17 

mãos e tapetes comprados pelo seu bolsinho, permaneceu por muito tempo a senhora 18 

dona Luíza sem que nem mesmo o filho perguntasse notícias da sua saudinha
40

; até que 19 

um dia veio visitá-lo uma suntuosa madama a quem ele mesmo conduziu ao salão... Foi 20 

um desastre. Antes naquela hora se tivesse aberto a terra sob os nossos pés. Eu notara já 21 

que o patrão parecia outro homem, de nervoso e agitado que estava, e tanto que me 22 

afastava por prudência para os compartimentos do fundo quando o ouvi berrar pelo meu 23 

nome com tão desesperada fúria que supus que a mulherzinha o estivesse a matar. Corri. 24 

Encontrei-o de pé no meio da sala todo vermelho e de olhos fulgurantes
41

. Mal me viu 25 

entrar cresceu para mim e apontando-me o divã com gesto epilético
42

: 26 

                                                           
33

 (v.) Lançar fagulhas; cintilar. 
34

 (v.) Curvava; extenuava. 
35

 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme a edição de 1938. 
36

 (adj.) Descomedido; imoderado. 
37

 (s.m.) Literatura: gênero narrativo ficcional em prosa, em que as personagens são apresentadas com 

maior densidade psicológica, e o tempo e espaço são categorias mais elaboradas. 
38

 (v.) Popular/coloquial: cheio de. 
39

 (s.f.) Popular/coloquial: aborrecimento. 
40

 (s.f.) Popular/coloquial: saúde. 
41

 (adj.) Que relampeja; resplandecente. 
42

 (adj.) Relativo à epilepsia; convulsivo. 
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 _ Tire isso daí! 1 

 Isso era a senhora Onofre. Arrebatei-a num pulo e desandei com ela nos braços 2 

pelos corredores sem saber mesmo onde a colocasse até que vexado
43

 atirei-a para a 3 

cozinha, de onde a cozinheira a repeliu para a despensa... À noite numa onda de 4 

remorso o filho fê-la de novo sentar-se à mesa do jantar, pediu-lhe perdão, ofereceu-lhe 5 

doce, vinho, e pôs-se a contar-lhe histórias; mas tudo sem convicção, com esforço 6 

visível. De resto, a mamã já não lhe parecia a mesma; estava amarfanhada
44

 pela 7 

violência do rapto e com as roupas encardidas. Ele ainda me disse: 8 

 _ Será preciso arranjar-lhe uma outra criada de quarto... 9 

 Fiz que sim com a cabeça mas nem ele nem eu tornamos a pensar em tal. 10 

 Desde então a pouco e pouco a patroa antiga foi sendo afastada da convivência 11 

familiar até que, para evitar embaraços, pusemo-la no quarto dos trastes inúteis. Assim é 12 

a Vida
45

... 13 

 Filosofava eu ainda sobre a extravagância desse caso, e já o leiloeiro, pincelando 14 

de goma
46

 uma etiqueta de papel pespegava-a
47

 na testa da senhora Onofre com estes 15 

dizeres: - Lote 587. 16 

 Seriam pelo menos uns quarenta quilos de cera... 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

                                                           
43

 (adj.) Envergonhado; irritado. 
44

 (adj.) Amarrotada; maltratada. 
45

 A inicial maiúscula do vocábulo foi mantida conforme a edição de 1938. 
46

 (s.f.) Cola. 
47

 (v.) Aplicava. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O CORAÇÃO TEM RAZÕES ... 8 

 9 

 10 

 Num cartão de visita: 11 

 “Peço-lhe por tudo que me ouça e que me perdoe a imprudência. 12 

 Emiliana Serpa”. 13 

 ... Emiliana   Serpa ...   Flutuou-me pelo espírito uma vaga ideia deste nome, mas 14 

tão leve e indecisa que não consegui reproduzir nenhuma imagem positiva. Eu já o 15 

ouvira, mas onde... mas quando? 16 

 Diante da minha perplexidade a criada indagou: 17 

 _ Faço-a esperar na saleta? 18 

 _ Conduza-a ao salão. 19 

 No curto caminho do divã ao espelho, onde me fui empoar
48

, lembrei-me 20 

repentinamente de quem se tratava. Essa senhora fora-me apresentada numa recepção 21 

do Senador Azevedo, e a única particularidade que a recomendava ainda à minha 22 

lembrança, era um colar de esmeraldas
49

 que lhe cingia o colo num movimento arfante 23 

de réptil descansando na voluptuosidade do leite. Só por meio de um acessório de luxo, 24 

ele tinha conseguido fixar-se na minha memória ... 25 

 Quando entrei na sala ela estava de pé, de face para a porta. Nem bonita nem 26 

feia; vestia-se de escuro, com muita simplicidade. 27 

 Hesitei em acreditar que fosse a mesma. Acomodamo-nos. Percebendo que não 28 

estava à vontade, acudi em seu favor: 29 

 _ Vinha por certo pedir o meu concurso para a festa de caridade de que lhe 30 

falavam os jornais? ... 31 

                                                           
48

 (v.) Espalhar pó de arroz no rosto. 
49

 (s.f.) Mineralogia: pedra preciosa, de cor verde característica, que é uma variedade de berilo. 
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 _ Não; não se trata de caridade, trata-se de mim. Parecer-lhe-á absurdo o que lhe 1 

vou dizer, mas é a verdade, tanto esta se confunde às vezes com o fantástico
50

. Por que 2 

vim a sua casa? Porque preciso de uma solução para um romance: o meu. Meu, mas não 3 

feito por mim. Sou apenas uma personagem inerme
51

 que à força de sofrer quer ver o 4 

enredo em que se sente presa terminado de uma vez. Mas como? Não sei. È o que lhe 5 

venho perguntar. Você é romancista
52

, prevê casos extraordinários e encontra para eles 6 

soluções naturais. Lembrará talvez um que me salve. Preciso de um desfecho quanto 7 

antes, custe o que custar. Não me olhe assim; eu não estou louca, tenho antes sido 8 

sempre uma mulher sensata, mas estou agora numa situação de que não sei como sair, 9 

porque nem posso caminhar para diante nem voltar para trás. Conheceu-me numa casa 10 

amiga, mas talvez tivesse esquecido alguma coisa do que tivesse ouvido a meu respeito. 11 

 _ Efetivamente... 12 

 _ Sou viúva, tenho trinta e sete anos e uma filha de vinte, casada por amor com 13 

um rapaz superiormente inteligente e culto
53

. Ela é linda, de uma alegria cristalina, uma 14 

dessas alegrias inocentes que enchem de ar e luz o ambiente em que se irradiam. Eu 15 

nunca fui bonita e tendo sido casada com um homem ciumento tive sempre a 16 

preocupação de apagar o que ainda pudesse haver de interessante na minha pessoa
54

. 17 

Quando a minha filha se casou, passei para o seu nome todos os meus títulos
55

; a 18 

própria casa em que moramos deixou de ser minha para ser deles, não pedindo eu em 19 

troca de tudo senão que me deixassem viver em sua companhia. Durante um ano a nossa 20 

vida deslizou alegremente. Mas depois levantou-se pouco a pouco uma grande sombra 21 

entre nós. Meu genro, sempre tão amante da mulher, começou a esquivar-se de acariciá-22 

la diante de mim... Tinha devaneios
56

, horas de silêncio, distrações inexplicáveis... 23 

                                                           
50

 A presença do vocábulo “fantástico” representa a ideia dos textos presentes em Ânsia eterna. Como se 

pode visualizar há a figuração de cenas insólitas, que qualificam esses contos sob o signo da diferença. 
51

 (adj.) Indefesa. 
52

 É interessante notar que Júlia Lopes de Almeida se coloca como personagem do conto, sendo 

caracterizada e considerada como escritora, seu principal ofício. 
53

 Aqui se abre a discussão para o tipo de qualidade a que o genro é exaltado. Nota-se que é levada em 

conta, primordialmente, a questão relativa à inteligência e à intelectualidade, como um requisito 

fundamental para que este seja admirado.  
54

 Tal pensamento denota um comportamento típico de algumas mulheres que viveram o período entre 

séculos. Muitas, ao se casarem, assumem uma postura cambiante entre as responsabilidades domésticas e 

maternais, esquecendo-se de suas individualidades. Nota-se, nesse caso, que a descrição da personagem 

em relação a sua característica anterior, não combina com a imagem que a escritora teria tido, visto que, 

previamente, ao travarem conhecimento, ficara bem marcada a memória das esmeraldas pousadas sob o 

colo nu de Emiliana Serpa. 
55

 (s.m.) Documento. 
56

 (s.m) fantasia; sonho; delírio. 
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Percebi por vezes o seu olhar pousado no meu rosto com tal concentração que eu sentia 1 

na pele um ardor físico, de queimadura. Não compreendi nada ao princípio, mas a 2 

continuação daquele olhar furtivo e ardente, a ansiedade
57

 com que ele me esperava, se 3 

eu saía, o arrebatamento com que me fugia, se eu me aproximava, ou o modo por que 4 

me dizia as coisas mais banais, acabaram por esclarecer-me: meu genro amava-me, não 5 

com o respeito carinhoso com que se pode amar uma mãe mas com a paixão brutal com 6 

que um homem desvairado ama uma mulher que lhe é vedado possuir. Compreenda o 7 

meu martírio: não quero que a mais pequena nuvem tolde
58

 a felicidade de minha filha e 8 

tremo a cada momento que ela chegue sequer a suspeitar, ou acabe, por qualquer 9 

imprudência, descobrindo a verdade. Não sei para onde fugir. Encerro-me no meu 10 

quarto, choro, rezo, martirizo-me, e, quando saio, o olhar dele vai até ao fundo do meu 11 

coração, disfarço, faço tudo para fingir não perceber o fogo em que ele se consome, mas 12 

tenho a certeza, essa certeza instintiva, inteligente, terrível, de que não há já segredos 13 

entre nós dois. Ele conhece a minha dissimulação
59

, como eu conheço o seu amor. Ah, 14 

você não pode imaginar a tortura que é para uma mulher a presença constante de um 15 

homem que a adora, que a deseja, que respira a curta distância dos seus lábios, que a 16 

envolve constantemente com um olhar de solicitação desesperada, que lhe beija com 17 

respeito as mãos nos cumprimentos familiares, que não diz nada que não seja digno e 18 

correto, mas em quem, por detrás de toda a dignidade e toda a correção, se sente uma 19 

labareda de sensualidade crescer, crescer a ponto de destruir tudo! 20 

 Ele contem-se a custo; eu sofro, e minha filha vive entre nós dois com a mesma 21 

confiança e alegria de sempre. Entretanto o amor de meu genro vai-se tornando cada 22 

vez mais impetuoso e exigente. Ele começa a ter medo de si; já não me beija as mãos 23 

nem as faces senão quando minha filha está presente, e mesmo assim... Quando ela não 24 

está, cumprimentamo-nos apenas, quase cerimoniosamente
60

. Começo a ter medo. Já 25 

não passo pelos corredores da casa às escuras. À noite, mal dou um passo, acendo as 26 

lâmpadas do caminho. Às vezes, no silêncio dos serões, ouço as pancadas do seu 27 

coração e as do meu no mesmo ritmo, mas se queremos fugir um do outro vem minha 28 

filha beijar-nos a ambos e solicitar a nossa presença... Os cabelos dele têm 29 

                                                           
57

 O vocábulo “ansiedade” se faz presente também nessa edição de Ânsia eterna, ressaltando os 

sentimentos impressos na narração da personagem. 
58

 (v.) Ofuscar; perturbar; dificultar. 
59

 (s.f.) Fingimento; disfarce. 
60

 (adv.) Respeitosamente. 
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embranquecido. Aos trinta anos já lhe alvejam
61

 as fontes. Eu despoetizo-me. Volto ao 1 

martírio do tempo de casada, faço-me feia. Ele dantes elogiava a beleza das minhas 2 

mãos e o corte das minhas unhas, veja-as: corto-as agora rente ao sabugo
62

 e já não as 3 

lustro
63

, para as tornar antipáticas. Renunciei às minhas lindas toilettes
64

, visto-me como 4 

uma freira e em casa chego a ter desmazelos
65

 com a minha pessoa. Pois nem assim ele 5 

se dissuade
66

. E ela, a minha filha, é cada vez mais encantadora e mais feliz, porque o 6 

seu marido não gosta de sair de casa... Eu é que já não posso mais! Como se acabará 7 

esta história? Diga. Foi para isso que eu a vim consultar. 8 

 _ Uma viagem... Por que não se afasta por algum tempo? 9 

 _ Uma viagem é uma solução impossível. Minha filha exigiria uma explicação. 10 

Nunca nos separamos. E depois ele iria ter comigo, fosse onde fosse. Seria capaz de 11 

abandonar a mulher por mim. Sou-lhe mais indispensável. A minha presença é o veneno 12 

que ele necessita injetar nas veias a todas as horas. Se eu saio, apoquenta
67

 a mulher 13 

com indagações; se tardo, aflige-se ou procura ir encontrar-me. Por que vim agora a sua 14 

casa? Porque a esta hora ele está preso a uma aula a que não falta. Aproveito os minutos 15 

de liberdade como uma criança. 16 

 _ Mas, se ele nunca lhe disse nada, quem sabe se não passará tudo de uma 17 

ilusão?
68

 18 

 _ Uma mulher, bem o sabe, não se ilude nunca num caso destes. Antes mesmo 19 

que ele olhasse para mim tão obstinadamente, que os seus cabelos embranquecessem, 20 

que as suas mãos se enregelassem ao tocar nas minhas, que a sua voz tivesse adquirido 21 

aquela sonoridade amorosa com que fala, já eu sentia, como uma ameaça horrível, o 22 

germinar daquela paixão. Que hei de fazer? Lembre alguma coisa, pelo amor de Deus! 23 

 Não pude responder. Foi ela quem se precipitou: 24 

 _ A única solução é matar-me. Enquanto ele não me disser nada e eu puder 25 

manter esta situação angustiosa, mantê-la-ei, mas, se um dia a sua mão realizar o gesto 26 

tantas vezes esboçado, e se as suas palavras juntarem à certeza que tenho outra mais 27 

                                                           
61

 (v.) Tornar branco; branquear. 
62

 (s.m.) Parte do dedo no qual se encrava a unha. 
63

 (v.) Polir; esmaltar. 
64

 A grafia do vocábulo foi mantida conforme a edição de 1938. Nesse caso, mesmo designando um 

estrangeirismo, a palavra “toilette” não foi impressa em itálico.  
65

 (s.m.) Relaxamento; falta de cuidado com a aparência. 
66

 (v.) Desaconselhar; induzir ou instigar alguém a mudar de opinião. 
67

 (v.) Irritar; chatear; importunar. 
68

 Este é um dos momentos mais importantes presente no enredo desse conto; a escritora levanta o 

questionamento sobre as impressões da viúva. 
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positiva e irremediável, ah, então matar-me-ei. Descanse, hei de fazê-lo de modo que 1 

não pareça um suicídio, para que a minha filha possa ainda ser feliz com ele... E era 2 

agora que eu começava a amar a vida! Você não me poderá sugerir outro recurso? 3 

 Balbuciei coisas vagas, inúteis... Ela sorriu com tristeza e deixou-me, 4 

prometendo voltar ainda um dia. Mas não voltou... 5 

 Após uma semana li num jornal que, por um acidente de que não cabia a culpa a 6 

ninguém, a senhora dona Emili... 7 

 _ Oh! 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

O REDENTOR 8 

 9 

 10 

 Meu irmão, guarda contigo este segredo: não me casei por amor; andava então 11 

apaixonado por uma viúva que pela fascinação das suas promessas fazia de mim o que 12 

queria. Foi ela que um dia me disse: _ Só poderei ser tua pelo casamento, e isso é 13 

impossível porque és pobre e eu sou ambiciosa e estou acostumada ao luxo. 14 

 Como eu me debatesse num desespero sobre-humano ela murmurou baixinho, 15 

roçando-me pelas faces os seus cabelos voluptuosos
69

: 16 

 _ Conheço uma menina riquíssima que. Se quisesses, poderia vir a ser tua 17 

mulher... 18 

 Recuei com um gesto espavorido
70

 mas, antes mesmo que eu tivesse tempo 19 

articular um simples monossílabo
71

, ela continuou enlaçando-me nos seus braços 20 

irresistíveis: 21 

 _ É órfã, e tão débil
72

 que não poderá suportar os labores
73

 da maternidade... 22 

Deixá-la-ias viver só o tempo de te dar um filho... garante da herança... depois... 23 

partiríamos para onde quisesses e só voltaríamos casados... 24 

 Seria preciso conhecer a perturbadora beleza dessa criatura e a força da minha 25 

paixão, para se compreender que eu aceitasse tão monstruoso plano! É que eu só via no 26 

mundo uma mulher por quem ardia no mais delirante incêndio de toda a minha vida de 27 

homem, e era essa mulher quem acoroçoava
74

, instigava, tecia com os seus dedinhos 28 

                                                           
69

 (adj.) Deleitoso; delicioso; lascivo; libidinoso. 
70

 (adj.) Apavorado; amedrontado; assustado. 
71

 (s.m.) Falar por monossílabos, responder laconicamente, por meio de palavras curtas. 
72

 (adj.) Fraco; frágil. 
73

 (s.m.) Atividade ou trabalho muito dificultoso e demorado. 
74

 (v.) Animar; incentivar. 
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amorosos a teia dos meus esponsais
75

 com outra... À última das minhas repulsas ela 1 

respondeu envolvendo-me no aroma do seu corpo quente: 2 

 _ Pois meu amor; só assim conseguirás possuir-me. Escolhe. 3 

 _ Mas, se ela se obstinar
76

 em viver?... 4 

 _ Não se obstinará. 5 

 _ E se não tivermos filhos? 6 

 A essa hipótese tornou-se por um momento pensativa, mas logo com decisão: 7 

 _ Se no fim de um ano não tiveres um filho, fugirei contigo, sujeitando-me então 8 

às contingências
77

 do acaso. Reflete e escreve-me. 9 

  Procurei vê-la em dias seguidos, não me quis receber. Fui obrigado a escrever-10 

lhe recapitulando toda essa história e prometendo tudo quanto ela quisesse e mandasse. 11 

 Assim, logo na primeira semana fui apresentado à minha noiva, uma criança 12 

pálida, mal penteada, mal vestida, que me recebeu sem curiosidade. A viúva – demos-13 

lhe um nome: Lucrécia, porque não quero pronunciar o verdadeiro, - já tinha feito o seu 14 

trabalho preparatório. Conquistei assim facilmente o coração virginal da que deveria ser 15 

depois minha mulher... 16 

 Apenas casado, passei a habitar, a conselho dos médicos, numa casa de campo, 17 

propriedade da minha esposa, que me parecia agora muito disposta a tratar da sua saúde. 18 

Lucrécia vinha ver-nos um dia por semana, em que eu talvez não escondesse como 19 

convinha a minha febre e inquietação. 20 

 Apesar de não querer prestar atenção a minha mulher percebi que se ia operando 21 

nela uma mudança singular; transparecia-lhe no rosto uma espiritualidade
78

 nova, 22 

começava a ter atitudes... Só nos dias da visita da amiga, reassumia, mas de modo o 23 

mais completo, o ar doentio, da criança que fora, penteando-se mal, vestindo-se ainda 24 

pior. Essas nuanças eram tão artisticamente esbatidas
79

 que eu as sinto melhor agora, à 25 

distância do tempo, do que na própria ocasião em que vivia obcecado por um único 26 

pensamento... Certa manhã que acordei mal humorado pela ausência de Lucrécia, vi 27 

minha mulher entrar do jardim toda de branco, sobraçando
80

 um feixe
81

 de girassóis
82

. 28 

                                                           
75

 (s.m.) Celebração do casamento. 
76

 (v.) Teimar; persistir em uma opinião. 
77

 (s.m.) Eventualidade; possibilidade de que algo aconteça ou não. 
78

 (s.m.) Sublimidade. 
79

 (v.) Atenuar; adoçar. 
80

 (v.) Segurar alguma coisa entre o braço e o tórax. 
81

 (s.m.) Molho; braçada. 
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 Vinha corada; cheirava a saúde e a malva-maçã
83

. Fingindo não perceber a 1 

minha surpresa, atirou-me as flores sobre os joelhos e disse rindo: 2 

 _ Todo este ouro é para ti! 3 

 Pareceu ao meu ouvido desconfiado que nessa frase serpeava
84

 um fio de ironia, 4 

e de tal modo essa percepção se manifestou em meu olhar, que ela procurou desvanecê-5 

la
85

 falando com muita graça e doçura em mil coisas diferentes e tão deleitosas que eu 6 

estava a ouvi-la boquiaberto quando Lucrécia nos apareceu de surpresa. Ela não 7 

reprimiu a sua admiração diante da figurinha deliciosa da minha mulher, cujo rosto se 8 

tornara repentinamente impenetrável. Para que regiões misteriosas teria fugido a radiosa 9 

imagem de havia pouco?... Suspeitaria ela de alguma coisa?... 10 

 Supus que sim nessa mesma tarde. 11 

 Com um modo naturalmente mais embevecido
86

 do que seria prudente aparentar, 12 

eu tinha conduzido Lucrécia para um recanto do jardim e falávamos os dois 13 

isoladamente, quando minha mulher apareceu rindo e, pondo-se entre nós, perguntou, 14 

levantando para mim o seu rosto afogueado
87

: 15 

 _ Repara bem, meu marido, e dize-me: qual é a cor dos meus olhos? 16 

 Fixei com espanto as pupilas castanhas que se dilatavam, raiadas de luz dourada. 17 

Não afirmo ainda hoje que, tendo adivinhado a minha paixão pela amiga, minha mulher 18 

viesse lembrar-me que só para os seus olhos eu deveria olhar, porque o seu gesto era tão 19 

infantil e ao mesmo tempo tão fino e alheio à grosseria do ciúme, que parecia nascido 20 

da mais cândida
88

 inocência. 21 

 Fosse qual fosse o motivo de tão intempestiva
89

 pergunta, o certo é que desde 22 

esse dia quando eu fixava os olhos negros de Lucrécia pensava subitamente nos de 23 

minha mulher. 24 

 Lucrecia era muito perspicaz para não temer o perigo da nova situação e para 25 

modificá-la preveniu-nos de que viria passar uns dias conosco. Tremi à ideia do duelo 26 

que se ia travar e de que eu deveria ser testemunha e causa única. Foi minha mulher, 27 

sempre com os seus gestos de felicidade, quem achou jeito de evitar a hospedagem 28 

                                                                                                                                                                          
82

 (s.m.) Botânica: planta herbácea, da família das compostas, de flores que têm a característica de voltar-

se para o Sol. 
83

 (s.m.) Botânica: planta geraniácea. 
84

 (v.) Movimentar-se como uma serpente ao andar.  
85

 (v.) Apagar, extinguir, destruir; atenuar. 
86

 (adj.) Encantado; extasiado ou enlevado. 
87

 (adj.) Ardente; afrontado. 
88

 (adj.) Puro; inocente. 
89

 (adj.) Que no acontece no momento inapropriado. 
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inventando motivos tão naturais que a própria Lucrécia, com toda a sua astúcia, 1 

acreditou neles e eu também... 2 

 Sem dizer uma palavra, sem fazer uma recriminação, a minha ingênua ia-se 3 

assim defendendo das garras da leoa... E eu, calado, a sentir o drama mais por instinto 4 

do que pela evidência dos fatos, delicadamente dissimulados, comecei a ter uma imensa 5 

admiração por ela. Desgraçadamente essa admiração não fazia enfraquecer em nada a 6 

veemência
90

 da minha paixão pela outra. 7 

 Estávamos casados havia uns seis meses quando uma tarde minha mulher teve 8 

uma síncope
91

. Quando voltou a si, confessou-me e à Lucrécia, que estava a nosso lado, 9 

o motivo da indisposição, prometendo-me que dentro de uns oito meses me daria um 10 

filho... A viúva olhou para mim com uma alegria tão insolente
92

, que eu estremeci. Toda 11 

a combinação abominável reviveu na minha memória aterradoramente
93

. Desde então, 12 

ao mesmo tempo que eu vivia numa agitação tremenda, Lucrécia se mostrava de uma 13 

solicitude
94

 admirável! Queria fazer-se indispensável. Não nos entrava em casa que não 14 

trouxesse as mãos carregadas de toucas ou de sapatinhos e oferecia-se para enfermeira 15 

dos piores dias, como se fora mãe ou irmã de minha mulher, que eu sentia por vezes 16 

isolar-se de mim por uma nuvem de melancolia, sem explicação... 17 

 Teria ela percebido tudo ou não teria percebido nada? Martelou-me por muito 18 

tempo este estribilho
95

 na cabeça. 19 

 Esperei por muito tempo que minha mulher repudiasse os oferecimentos da 20 

amiga, mas vi com espanto que, pelo contrário, ela parecia recebê-los agora com 21 

alegria. Dissimulação?... Teria sido ilusão minha, quando antes supusera que ela se 22 

defendia de Lucrécia, tentando atrair-me a si, delicada e deliciosamente, ou haveria 23 

algum plano oculto que a minha miopia moral não me permitia lobrigar
96

? Essa dúvida 24 

punhava-me doente. 25 

 Num dia de desespero, procurando dar um pouco de paz à minha consciência, 26 

resolvi ir a casa de Lucrécia, disposto a pedir-lhe que renunciasse ao nosso pacto. 27 

                                                           
90

 (s.f.) Eloquência comovente. 
91

 (s.f.) Medicina: delíquio; desmaio. 
92

 (adj.) Inconveniente ou imprudente; petulante; ousado. 
93

 (adv.) Atemorizadamente. 
94

 (s.m.) Cuidado atencioso, afetuoso; zelo 
95

 (s.m.) popular/coloquial: coisa muito repetida. 
96

 (v.) Ver com dificuldade; entrever; enxergar. 
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 Não sei com que palavras lhe poderia exprimir tal ideia, pelo medo de que essa 1 

renúncia a afastasse para sempre de mim... Por fortuna
97

 não a encontrei em casa, fui 2 

recebido pela governante
98

, que me fez entrar para a sala para escrever algumas linhas à 3 

ama
99

. Logo ao sentar-me à secretária vi sobre a pasta uma brochura
100

 cujo título gordo 4 

me saltou aos olhos: VENENOS. 5 

 Peguei nervosamente no livro e abri-o na página marcada por uma pequena 6 

espátula
101

. Estava anotada à margem
102

 pela letrinha aguda
103

 de Lucrécia... Um suor 7 

gélido correu-me pelo corpo e tornei a sair sem nada lhe escrever. 8 

 Voltei como um alucinado. Se eu tentasse afastar Lucrécia da nossa convivência, 9 

ela se vingaria esclarecendo tudo, mostrando as minhas cartas, perdendo-me para 10 

sempre aos olhos de minha mulher; mas se eu a deixasse continuar abandonaria a um 11 

destino injusto uma criatura inocente e a quem eu já amava... 12 

 Faltavam ainda quatro meses; os dias voavam, deixando em mim sulcos
104

 de 13 

inenarrável
105

 amargura... Às vezes percebia que o olhar de minha mulher se fixava em 14 

mim com uma seriedade grave, sem que eu tivesse coragem de lhe perguntar em que 15 

estaria pensando... 16 

 Faltavam só três meses, só três meses, e eu já não sabia que fazer para tornar 17 

feliz e longa a vida de minha mulher! 18 

 Receando a minha fraqueza, Lucrécia evitava a minha presença, espreitava os 19 

momentos em que a amiga estivesse só para vê-la, aconselhá-la, fazer-se 20 

indispensável... 21 

 Eu debatia-me. 22 

 Faltavam só dois meses, só dois meses... 23 

 Uma noite minha mulher disse-me que tinha resolvido aceitar o oferecimento de 24 

Lucrécia para a sua enfermeira. Era o seu primeiro filho, tinha medo de estar só com 25 

gente estranha. Não sei se respondi alguma coisa, mas saí tonto pelo parque onde andei 26 

até tarde de um lado para o outro, numa pusilanimidade
106

 de cão batido. 27 

                                                           
97

 (s.m.) Acaso, eventualidade; destino. 
98

 (s.f.) O mesmo que governanta; aquela que governa ou administra a casa. 
99

 (s.f.) Patroa; senhora. 
100

(s.f.) Livro de capa mole, principalmente aqueles que possuem poucas folhas. 
101

 (s.f.) Instrumento de metal, madeira em forma de pequena pá achatada ou de faca sem corte, usado 

para abrir livros, estender e diluir massas, unguentos etc. 
102

 (s.f.) O espaço em branco de cada um dos lados das páginas de um livro. 
103

 (adj.) Fina. 
104

 (s.m.) Traço. 
105

 (adj.) Aquilo que não é possível narrar. 
106

 (s.f.) Qualidade atribuída à pessoa covarde; covardia ou frouxidão. 



502 
 

 Quando altas horas entrei em casa vi que minha mulher ainda me esperava. 1 

Havia vestígios de lágrimas nos seus olhos já enxutos, mas não murmurou nem uma 2 

palavra de queixa. Fui eu então que lhe caí aos pés a soluçar, e com tamanha dor que ela 3 

baixou para mim o rosto iluminado, exclamando: 4 

 _ Até que enfim!... Partamos!... Partamos sozinhos, sem dizer a ninguém para 5 

onde... 6 

 Partimos. Desde então, nos dez anos em que temos vivido unidos e felizes, 7 

nunca ouvi minha mulher proferir o nome de Lucrécia, mas já a ouvi uma vez chamar o 8 

filho – Redentor! 9 

  10 
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Primeira crônica de Júlia Lopes – Gazeta de Campinas 
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Homenagem à Dona Júlia 
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D. Júlia em família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O casarão de Santa Tereza 

 

Dona Júlia e seu marido o escritor Filinto de Almeida 
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Dona Júlia e seus filhos Afonso, Albano, Margarida e Lúcia 
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Dona Júlia em seu escritório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O famoso tinteiro de Dona Júlia 
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Dona Júlia – reproduções em arte 
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