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RESUMO

Helena Morley é a instigante personagem do livro, em forma de diário, Minha

vida de menina,  escrito no final  do século dezenove e publicado em meados do

século  vinte  por  Alice  Caldeira  Brant.  A jovem  apresenta  uma  visão  de  mundo

singular para o meio patriarcal em que estava inserida, sendo uma garota que não

se cala, ou se contenta com seu destino de gênero. Para estudá-la, é necessário

então, aprofundar-se nos assuntos que remontem à literatura, história, memória e

condição feminina oitocentista sem desconsiderar a escrita e reflexão de si da autora

com a escrita do diário. 

Palavras-chaves: Helena Morley; Alice Caldeira Brant; Mulher oitocentista; História e

memória; Literatura e história; Escrita de si.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO……………………….……………………………………………………..08

1. Capítulo 1: Helena Morley: Modelo singular………………………………………….10

1.1. Quem é Helena Morley……………………………………………………….10

1.2. Sobre o diário e suas lembranças…………………………….................…11

1.3. A condição das mulheres oitocentistas……………………………….….... 19

2. Capítulo 2: o uso da escrita para conhecimento de si e de outrem………………..26

2.1. Pessoal e público: o diário de Helena………………………..……..………26

2.2. A memória para reconstrução do cotidiano………………………………...33

2.3. História e literatura: um exercício de reflexão……………………………...37

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS……………………………………………………………43

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………..46

ANEXO…………………………………………………………………………………...….49



8

INTRODUÇÃO

Minha vida de menina é um livro em forma de diário publicado em 1942 pela

José Olympio, escrito no final do século dezenove em Diamantina, Minas Gerais, por

Alice Caldeira Brant, assinado com o pseudônimo de Helena Morley, retratando sua

infância e visão de mundo. 

Helena  Morley  é  uma  personagem  autêntica  por  não  dobrar-se  às

convenções de sua época e torna-se real por emergir da história e ainda ser atual.

Ela cativa e instiga ao seu leitor com seu jeito espontâneo e carismático de ser. 

O século dezenove vivia uma supremacia masculina no cenário da literatura

nacional,  tanto que só houve a primeira autora brasileira  (publicada)  na letra  de

Maria Firmina dos Reis em 1859.  O gosto pela leitura e pela escrita não era um

projeto  social  muito  incentivado  às  mulheres,  pois  havia  uma  preocupação

moralizante em preservá-las em seu papel de submissão, como “senhoras” de seu

lar, e não como pensadoras/leitoras. Porém, em contrapartida, nas últimas décadas

desse século nascem preocupações com uma melhor qualidade de ensino dado a

elas, que se consolida em meados de 1920.

A questão é que no século dezenove escrevia-se sobre a mulher do ponto de

vista  masculino,  e  em geral,  pelos homens.  A arte  de escrever  para,  e sobre si

mesma estava nascendo, e alguns autores como Philippe Lejeune e Lygia Fagundes

Telles defendem a ideia de que foi a escrita de diários que incentivou as mulheres a

tomarem a iniciativa de fazer literatura, então um campo do masculino. 

É  importante situar a personagem Helena no final de um século em franca

transformação, tanto política e social quanto ideológica. Ela teve todo o apoio do pai

e do professor de português para desenvolver o hábito da leitura e da escrita, e isso

revela um panorama, de certa forma, singular em que ela se desenvolveu.

Como  um  espírito  livre,  de  certo  modo  desligada  das  convenções

conservadoras  que  a  rodeavam,  é  assim  que  é  possível  analisar  sua  visão  de

mundo no papel de uma menina de treze e quinze anos, uma pré-adolescente, na

concepção  contemporânea,  e  uma  quase  adulta,  na  concepção  oitocentista.  É

interessante, dentro desse panorama, situar sua inconformidade com o sistema, e
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sua forma crítica de conceber a sociedade. 

Helena movimenta-se por todos os problemas de sua  época, por todas as

imperfeições humanas, todos os seus preconceitos, seja pelo racismo, pela injustiça

social, pelas inconsequências e impunidades; ela trilha um caminho que não se tem

o direito de afirmar real, como será discutido mais adiante, mas fornece elementos

de reflexão que ajudam a compreender a época em que ela viveu.

Dado  isso,  é  imprescindível  analisar  essa  produção  textual  e  o  contexto

histórico que porventura possa vir a ser representado literariamente, uma vez que a

obra recupera, de forma esplêndida, a visão de mundo de uma categoria com pouca

representatividade na literatura, que é o caso das mulheres e das crianças. 

 Quando Helena Morley tornou-se a personagem de um livro baseado em um

diário dito real, pois os manuscritos nunca foram encontrados, ele abriu espaço para

que a autora pudesse refletir sobre si mesma através daqueles relatos, que ficaram

guardados até serem publicados em 1942. A autora afirma que esses escritos eram

cadernos e folhas avulsas, e que ela se pôs a organizá-los, implicando, então, em

uma seleção e categorização dos fatos a que ela apresenta ao seu leitor. 

Portanto, é uma discussão válida aprofundar o estudo da escrita de si, discutir

aspectos que englobam a reconstrução da história através da memória e situar a

literatura  versus a  história  como opositoras intimamente ligadas.  Essa discussão

ocorre no capítulo dois e o capítulo um é utilizado para explanar uma breve biografia

da autora e a apresentação do livro; aqui também será discutida a condição feminina

no século dezenove. 
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CAPÍTULO 1

HELENA MORLEY: MODELO SINGULAR

1.1 Quem é Helena Morley

— E você acha que eu sou mulher para ter uma opinião só a vida inteira1?

(Alice Brant) 

Helena Morley é o pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant que nasceu em

Diamantina, interior de Minas Gerais, no ano de 1880 e alcançou a morte em 1970,

no Rio de Janeiro. Em 1900 casou-se com Augusto Mario Caldeira Brant e juntos

tiveram seis filhos. Vera Brant, sua cunhada, conta que o casal sempre foi muito

apaixonado,  que Alice  o amou desde que colocou os  olhos nele,  quando Mario

regressou à cidade de Diamantina,  após concluir  os estudos em Direito em São

Paulo. Como ele era o assunto da pequena cidade, e várias moças tinham interesse

por ele, Alice

[…] decidiu sumir da vida dele, para evitar sofrimentos. Um dia, tendo ido ao
armarinho comprar botões e fitas, percebeu que ele a acompanhava. Andou 
mais rápido e ouviu o barulho de seus passos. Ouviu-lhe a voz, chamando-
a. Apertou os passos e saiu correndo, ele correu atrás. Quando chegou à 
porta de casa, já exausta, começou a subir as escadas, com dificuldade. Foi
quando ele, alcançando-a, puxou-a pelos cabelos e lhe deu um beijo. Ela 
ficou tonta, desnorteada, sem entender nada.
— Quer se casar comigo?, sussurrou ele.
— Agora, querendo ou não querendo, temos de nos casar, pois você já me 
beijou e estou desonrada, respondeu Alice.
Casaram-se. […] (BRANT, 2003).

A mãe  de  Alice,  Alexandrina  Batista  Dayrell2 era  mineira  com  família  de

origem portuguesa e casou-se com Felisberto Dayrell3, de origem nobre inglesa, que

teria vindo ao Brasil em busca de um clima melhor para a saúde do patriarca da

família, Dr. John Dayrell, cujo corpo não foi sepultado no cemitério, mas sim na porta

da casa de caridade, por ter sido protestante, evento que trouxe muitas atribulações

à  sua  jovem  neta.  “Na  escola  de  Mestra  Joaquina  eu  não  podia  ter  a  menor

1 BRANT, 2003
2 Carolina
3 Alexandre
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briguinha com uma menina, que ela não dissesse logo: “Meu avô não é como o seu

que foi para o céu dos ingleses” (MORLEY, 1998 [1942]: p.56)”.

Segundo  Vera  Brant,  Alice  era  uma  mulher  de  porte  elegante  com  uma

personalidade  fortíssima.  Ela  conta  que  sua  cunhada  era  muito  sincera,  sem

paciência para com os pouco inteligentes, amorosa com a família e apaixonada pelo

marido. Dotada de uma memória fantástica, constantemente agraciava a todos com

suas histórias de menina. 

Sempre  havia  imaginado  que,  naquela  época  [1890],  até  muitos  anos
depois, as mulheres eram umas bobocas, fazendo só o que os pais e os
maridos permitissem e dizendo amém a todos. Mas, não. Alice dialogava
com  os  pais,  dizia-lhes  o  que  bem  entendia,  discordava,  opinava,
concordava às vezes, não arredava um milímetro do que considerava ser o
correto (BRANT, 2003).

1.2 Sobre o diário e suas lembranças

O livro Minha vida de menina, foi um dos diários mais antigos publicados no

Brasil, pelo menos no que se refere à data em que foi escrito, acabando por ganhar

um grande destaque nacional e internacional. A própria Alice aponta em seu prólogo

que o diário foi publicado em memória de suas netas, e que era fidedigno. E Vera

Brant confirma esse depoimento: “Dotada de uma inteligência agudíssima e de uma

sensibilidade invulgar, ela foi anotando no seu caderno escolar os acontecimentos

que se desenrolavam ao seu redor, naquela cidadezinha mineira de gente simples e

extremamente bondosa (idem)”.

 Ainda segundo Vera Brant, a ideia da publicação surgiu da seguinte forma:

Em 1941 a família Brant morava num apartamento, enquanto a sua casa
estava  sendo  construída  na  Lagoa  Rodrigo  de  Freitas,  perto  do  Corte
Cantagalo onde existe, hoje, o Edifício Helena Morley.
Alice detestava morar em apartamento.
Certa  tarde  de  sábado,  para  distrair  os  filhos,  pegou  dentre  os  seus
guardados o diário que havia escrito quando menina e resolveu ler para eles
e para o marido.
Todos escutavam encantados.
Ao final da leitura o marido Augusto Mário, sugeriu:
_ Por quê não publicamos esse diário? Muita gente iria ter a oportunidade
que  estamos  tendo  de  ouvir  histórias  tão  interessantes  de  uma menina
inteligente numa cidadezinha mineira, no final do século passado.
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Alice não achou muita graça na ideia. Ignez, sua filha, adorou.
Depois de muita discussão, Alice concordou em transformar tudo aquilo num
livro, desde que fosse com pseudônimo, do contrário Diamantina inteira iria
brigar com ela.
Pensaram vários nomes.  Alice  preferiu  Helena porque  achava um nome
muito bonito. E o sobrenome Morley, de sua avó materna.
Assim nasceu Helena Morley (idem).

A grande  repercussão  nacional  e  positiva  da  obra  acabou  surpreendendo

Alice, que não esperava tamanho sucesso. A obra também ganhou traduções para o

francês por Marlyse Meyer, para o italiano por Giuseppe e Giovani Visentin e para o

inglês por Elizabeth Bishop. Em 2004 o livro tornou-se um filme denominado Vida de

Menina, dirigido por Helena Solberg e Elena Soárez, premiado com seis Kikitos no

32º festival de Gramado.

A obra  cinematográfica focou  na personagem Helena  Morley,  abordando
seus  conflitos  interiores,  retratando  seus  sentimentos,  seus  anseios,
dúvidas,  alegrias,  mostrando ao espectador uma personagem crítica que
vivia numa sociedade patriarcal  e capitalista, porém que era repreendida
constantemente por seu comportamento “rebelde”, considerado anormal às
garotas da época (REIS, 2013: p.12). 

Publicado na década de 1942, sob a forma de diário,  Minha vida de menina

foi datado entre 1893 e 1895. Escrito na cidade de Diamantina, em um momento em

que o  Brasil  estava  dando  seus  primeiros  passos  para  se  constituir  como uma

república e um país não escravocrata. 

Nessa época, a voz da mulher não se sobressaia na literatura, uma vez que a

figura feminina era, em geral, apresentada dentro da ótica masculina. Os homens

escreviam, para si e para elas, o que seria e deveria ser a mulher oitocentista.

Roberto Schwarz (1997) diz da obra  Minha vida de menina que ela é “sem

literatice” e que Helena poderia ser a voz de Capitu no romance de Machado de

Assis,  Dom Casmurro  (1899). O que Capitu não diz, mas é expresso através da

visão  de  Bentinho,  analisa  Schwarz,  seria  dito  por  Helena  Morley,  caso  Capitu

tivesse  voz  própria  na  primeira  parte  do  livro  (divido  em  duas  por  Schwarz)

dominada por Capitu, demonstrando-se uma jovem vivaz e esperta.

O  livro  de  Machado  de  Assis  retrata  um amor  puro  de  infância  entre  os

protagonistas Bentinho e Capitu que acaba em uma crônica de casamento feliz e

posterior, ou possível, adultério de Capitu. Mas a isso há ressalvas, sob a luz do
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ciúme  do  introvertido,  enigmático  e  dominador  narrador  Bentinho,  como  uma

releitura de Otelo de Shakespeare, ele  rememora sua história em uma perspectiva

totalmente  parcial.  A  obra  atua  como  reconstrutora  da  sociedade,  e  com  ela,

Machado de Assis fez uma crítica ao patriarcalismo oitocentista. É visível: Capitu fala

através da percepção de Bentinho, já Helena não tem intermediários. 

Schwarz, em entrevista a Fernando de Barros e Silva para a Folha de S.

Paulo (1997) explica como lhe surgiu comparar as duas obras: 

as  duas  obras  tornam  tangível  o  que  se  poderia  chamar  de  matéria
brasileira:  um conjunto  de relações altamente problemático,  originário  da
colônia,  solidamente  engrenado,  incompatível  com  o  padrão  da  nação
moderna,  ao  mesmo  tempo  que  é  um resultado  consistente  da  própria
evolução do mundo moderno, a que serve de espelho ora desconfortável,
ora grotesco, ora utópico (nos momentos de euforia). 

Vale ressaltar que apesar de Helena ser uma voz que não se cala, há um

aspecto  que  passa  silencioso  pela  narrativa.  A  jovem  está  em  uma  idade

“casadoura” para a época, e passa pelas transformações corporais decorrentes da

pré-adolescência (ela  escreve o diário  entre seus 13 e 15 anos),  porém não há

grandes  menções  sobre  isso  na  trama;  no  máximo,  queixas  sobre  sua  falta  de

beleza e magreza. É um pouco mais prolixa ao mencionar questões morais, próprias

da idade, como o desejo de se casar por amor, como seus pais, e uma reclamação

sobre as amigas se intrometerem em sua vida, querendo saber de suas intenções

com os garotos, ao que ela diz: “Não se incomodem tanto comigo, minhas amigas;

lembrem-se  do  ditado:  Casamento  e  mortalha  no  céu  se  talha  (MORLEY,  1998

[1942]: p.106)”. É possível especular, contudo, que ela tanto poderia não ter escrito

sobre isso, como poderia ter suprimido ou restringido posteriormente esses relatos

sobre a puberdade, para remeter o livro a uma condição de pureza da personagem;

ou seja, o título remete à vida de uma menina, e não a de uma adolescente.

Não obstante, aos olhos da velhice, todos os que lhe precedem são jovens,

assim, convém apenas especular o que Alice realmente entenderia por ‘menina’,

pois dadas as condições de tempo, espaço e ressignificação cultural, quatorze anos

pode ser visto de forma completamente diferente de uma geração para outra; dessa

forma, “o velho se impõe sobre o novo, o passado informa o futuro e essa definição

cultural  da  ordem moderna define,  também,  as  relações entre  adultos  e  jovens,
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estabelecendo o lugar no mundo de cada idade da vida (Silva; 2009: p.92)”. 

“Eu acho que se fosse má seria mais feliz do que sou”

(Helena Morley)

Incentivada pelo pai a escrever um diário4, Helena abre Minha vida de menina

em cinco de janeiro de 1893, quinta-feira, o bom dia da semana, quando a família –

Carolina, a mãe, Helena e seus irmãos, Renato, Luisinha e Nhonhô vão lavar roupas

no Beco do Moinho, banhar-se e colher frutas. No final desse primeiro contato é

possível ver que a personagem será uma protagonista forte, criticando, nas linhas

finais da primeira sentença, a decadente busca de diamantes.

Que economia seria para mamãe, agora que a lavra não tem dado nem um
diamantinho olho-de-mosquito, se pudéssemos ir à ponte todos os dias, pois
Renato  e  Nhonhô  vendem  tudo  que  trazem,  no  mesmo  dia.  Ainda  se
pudéssemos ficar na lavra com meu pai, ela não precisava trabalhar tanto
(MORLEY, 1998 [1942]: p.10).

Helena não tem falsos pudores. Com relação à Escola Regular, diz-se uma

garota vadia e preguiçosa que não gosta de estudar, porém orgulha-se quando seu

pai, sua tia Madge e a avó dizem ser ela uma garota inteligente, apesar de afirmar

que prefere as atividades braçais5 e em alguns momentos chega a invejar a vida das

negras, que se fazem para o trabalho do lar. Em todo caso, diz ser boa em decorar!

Porém, para a decepção da parte inglesa da família, no período de tempo em que o

diário é escrito, falha em aprender o inglês. 

A mãe de Helena é uma mulher  religiosa,  resignada de que a vida neste

mundo seria só de sofrimentos, vive em prol do marido e dos filhos. No entanto,

assim como Helena, tem um riso franco e solto. Foi uma das duas irmãs que se

casou por amor, e não por determinação do pai, isso porquê o fizeram após a morte

do mesmo. Como nutre um forte sentimento pelo marido, sofre por ele estar sempre

distante de casa.

4 “Escreva o que se passar com você, sem precisar contar às suas amigas e guarde neste caderno
para o futuro as suas recordações (MORLEY, 1998 [1942]: p.39)”.

5 “Eu gosto é de serviço de mexer com as mãos e me deixar o espírito livre para pensar no que eu
quiser e fazer os meus castelos. Adoro fazer castelos e cada dia faço um mais lindo… Os que
tenho feito ultimamente são tão bons, que até gosto de perder o sono só para pensar neles. Não
me importo de realizá-los e nem penso mesmo nisso. Fazê-los me basta (MORLEY, 1998 [1942]:
p.187)”.
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Meu pai está na Sopa; foi abrir um serviço novo. Ele escreveu a mamãe que
o Dr. Vincent, o engenheiro que está provando a lavra, trabalha até nos
domingos e por isso ele não poderia vir esta semana. Mamãe foi fazendo
logo cara triste e eu lembrei por que ela não ia vê-lo. “Como?” - disse ela.
“Eu  poderei  deixar  vocês  três  sozinhos?”  Eu  respondi:  “Por  que  não
mamãe? Precisamos ir aprendendo a nos dirigir. A senhora pode ir e deixe a
casa por minha conta, que eu afianço que porei Renato na linha”. Mamãe
concordou:  “Vocês são  todos  bonzinhos mesmo e eu vou ter  confiança.
Também eu sei que quem guardará vocês é Deus” (ibidem: p.131).

A família de Helena é a parte pobre do conjunto familiar e vivem em constante busca de como

prover-se financeiramente; a garota, inclusive, criava galinhas para lhes vender os ovos, inspirada

pela leitura de Samuel Smiles6. Também a mãe, Carolina, tentava aumentar a renda da família,

porém acabava, com frequência, fracassada, fosse vendendo doces, salgados ou verduras. 

Meu pai, vendo que o dinheiro não estava chegando para nada, resolveu
fazer as contas dos negócios de mamãe. Quando viu o prejuízo, ele virou
para ela  com sua pachorra  e  disse:  "Carolina,  minha filha,  não fique se
matando tanto assim à toa. Esses seus negócios estão nos dando prejuízo.
É melhor você ir passear na casa de sua mãe e suas irmãs e deixar de
negócios (ibidem: p.116).

Não é possível negar que Helena é muito amada pela sua família7, pela sua

avó e algumas tias, em especial, tia Madge, porém todo esse cuidado acaba por

perturbá-la:  “É sina minha todo o mundo que gosta de mim me infernar  a vida”

(ibidem, p.13). E nesse processo, quem mais faz sacrifícios por ela é sua avó. As

amigas de Helena dizem: “Sua avó parece mais um namorado seu” (ibidem, p.149)

pelo fato dela estar sempre na sacada, observando Helena ir  e voltar da Escola

Normal.

Dona Teodora é uma matrona carola apaixonada pela neta, a ponto de fazer

distinção  entre  todos  os  netos  em favor  de  Helena;  bem ciente  dos  problemas

financeiros de sua filha Carolina, não se furta em ajudar. 

Hoje,  depois do jantar,  fomos à Chácara antes de mamãe, que meu pai
estando em casa ela vai sempre mais tarde. Glorinha8 estava lá e fomos as
duas para a frente brincar. Vovó me chamou, e Glorinha, pensando que era

6 Escritor reformista inglês do século dezenove, famoso por suas obras de autoajuda e biografias.
7 Se se pode colocar empecilhos na vida de Helena, além de sua situação financeira, talvez sejam

algumas de suas primas. Quando Dona Teodora vem a falecer, nota-se em meio à tristeza da
garota, uma preocupação: “Quem mais se lembrará de me dar um vestido bonito para não ficar
inferior às primas? (MORLEY, 1998 [1942]: p.164)”.

8 Prima de Helena
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para eu ganhar alguma coisa, foi atrás. Vovó me perguntou: “O que é que
vocês comeram hoje,  minha filha?”.  Glorinha,  antes de eu responder,  foi
logo dizendo: “Eu, vovó,  comi só tutu de feijão”.  Vovó disse:  “Eu não te
perguntei nada. Se vocês comem só feijão é porque querem. Seu pai tem
muito boi. Perguntei à Helena, coitadinha, porque o pai dela está sem nada”.
Depois vovó me deu, sem Glorinha ver, um papel dobrado para entregar a
mamãe. Quando mamãe abriu era uma nota de cinqüenta mil-réis (ibidem:
p.41). 

Se por um lado a matrona se vê no poder de mando de seu lar, por outro é

contrariada pelo filho que controla seus gastos, principalmente no que tange à ajuda

prestada à mãe de Helena9. Dessa forma, vê-se o tio Geraldo, irmão de sua mãe,

pelos olhos da garota como um homem frio e calculista, e totalmente sem expressão

dentro de seu mundo, exceto pelo antagonismo que lhe causa, tanto que rivaliza

com ela o amor da avó, posto que ele é dela seu filho preferido. 

Dona Teodora  também é muito  caridosa,  e  todo sábado senta-se com os

desafortunados em sua casa para lhes distribuir sua riqueza e, assim, alcançar um

pedaço do céu. Como diz Helena: “Vovó diz que quem dá aos pobres empresta a

Deus. Ela já deve ter no céu um dinheirão guardado, pois empresta tanto!” (ibidem,

p.16). 

A boa senhora considera a escrita de Helena com muito orgulho. Como a

garota diz,  a  mãe não fazia  caso de seus escritos,  mas a avó sim,  ficava toda

“inchada de alegria” e sempre pedia para que ela lesse em voz alta o que escrevia.

Helena  explica  que  a  avó  era  muito  inteligente,  mas  pouco  aprendeu  a  ler  ou

escrever, então, “ela pensa que escrever é mais custoso” (ibidem, p.66).

Maria Salete Alves de Aguiar, em sua dissertação de mestrado, conclui: 

Considerando  o  analfabetismo  da  população  brasileira,  naquele  período
histórico, os saberes da Escola causavam admiração e respeito. Por isso o
embevecimento da avó diante da menina escrevendo, pois aos seus olhos o
traçado das letras requeria habilidade especial que talvez mãos calejadas
não o pudessem fazer. Os princípios e pressupostos escolares extrapolam
os  muros  da  mesma,  infiltrando-se  nas  famílias  e  na  própria  sociedade
(AGUIAR, 2004: p.42).

Em se falando de mulher letrada, é necessário dar destaque à sua querida tia

9 “Estou convencida de que, se vovó dirigisse o dinheiro dela, nós não passaríamos necessidade e
mamãe e meu pai não ficariam tão amofinados como ficam às vezes, por falta de um pedaço de
papel sujo, a que a gente tem de dar maior valor do que a muita coisa boa na vida” (MORLEY,
1998 [1942]: p.40).
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Madge. Ela é irmã de seu pai, uma perfeita inglesa no seio da sociedade mineira,

sempre instruindo Helena quanto às boas maneiras e à economia, sempre tentando

limar de Helena seus modos caipiras. Independente e muito contente da sobrinha,

dirigia  uma escola onde lecionava para crianças negras e sua intenção era que

Helena seguisse seus passos na carreira, mas a garota não se inclinava para tanto.

Foi ela que com seus ensinamentos deu à Helena, assim que ela aprendeu a ler,

livros tais como O Poder da Vontade, O Caráter e o mais importante de todos, o livro

de Samuel Smiles,  que ensinou Helena a economizar os ovos de sua galinha e

também a não consumir seus presentes de uma vez, para não ficar com vontade

depois.

Já Luisinha é uma personagem apagada na história. Ao mesmo tempo que

Helena gosta muito dela, afirma que a irmã é muito “mole” em tudo que faz, mas

também é um “anjo de bondade”. É uma garota sossegada que “nunca sai de casa

sem ir empencada no braço de mamãe. Não reclama nada. Se eu disser que já a vi

reclamando um vestido novo, minto. E se ganha um vestido e eu quiser lhe tomar,

ela não se importa” (MORLEY, 1998 [1942]: p.45).  Com isso, é quase irresistível

para Helena não se aproveitar da sua bondade. 

Também é imprescindível citar aqui Siá Ritinha, '‘carinhosamente’' apelidada

de “a ladrona de galinhas da Cavalhada”. De fato, a mulher tinha a fama de roubar

galinhas e, segundo Helena, por gostar muito de Carolina, evitava levar as galinhas

dos Morleys; ela inclusive fazia às vezes de mãe de Helena, posto que, quando

pequena,  Helena  a  obedecia  a  contragosto10.  Por  exemplo,  Siá  Ritinha  estava

sempre a ralhar  com ela para que não brincasse com suas amigas “negrinhas”.

Helena conta que assim que cresceu, passou a não considerar mais as vontades

dela, porém a Siá conseguiu mesmo o afeto de Helena quando Carolina caiu doente

e, enquanto a garota estudava, Siá Ritinha ministrava o caldo à sua mãe. Depois

disso, Helena decidiu não mais acreditar nas histórias do roubo das galinhas.

São indispensáveis as demais mulheres que aparecem na história de vida de

Helena  Morley.  Suas  tias,  as  empregadas  negras,  as  mulheres  pobres  que

rondavam a família Morley, que estava inserida na sociedade de forma, nem rica

10 “Eu ficava com raiva do governo de Siá Ritinha, mas mamãe dizia: Eu gosto muito dela olhar
vocês para mim, porque eu não posso ficar na janela tomando conta. Além disso ela é enérgica e
eu não sou” (MORLEY, 1998 [1942]: p.58).
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(mas com prestígio), nem totalmente pobre (por receberem ajuda de Dona Teodora).

Helena circula entre esses dois mundos e talvez isso lhe permita uma visão mais

“realista” e crítica da sociedade. Ela mesma afirma que não se devia manter presa

dentro de casa, como era costume das mulheres de então, de viver pelo marido e

pela família; defende que é necessário ir à rua e ver pessoas, falar com elas. 

Encontra-se ainda, na casa de Dona Teodora, a folgada agregada de nome

Fifina, que segundo Helena, só mesmo a bondade da avó para aguentar. Aliás, para

a garota, as negras constituíam mais um “peso” para a avó, a quem a Lei Áurea

viera para “libertar”, não aos escravos, hipótese confirmada pela felicidade de Dona

Teodora quando uma de suas negras se casavam. 

Pode-se sentir na voz de Helena, ao mesmo tempo o racismo, natural para a

época, mas também o respeito por essas mulheres e homens negros. Gostava de

bancar a babá das crianças negras, embora preferia as brancas, mas também se

admirava da capacidade das mulheres negras em parir um filho e não ficarem sete

dias  de  cama  tomando  caldo  para  se  recuperar,  igual  era  comum às  mulheres

brancas de então. 

Gravitam em torno  da  família  uma gama  de  pessoas,  de  conhecidos,  de

amigos, parentes, inimizades, mistérios, histórias engraçadas narradas pela língua

solta de Helena, da qual fazem parte seu bom humor, sua inveja, seus temores, sua

sagacidade  e  esperanças.  Em seus  relatos  podem-se  coletar  outras  vozes  que

corriam em surdina no século dezenove, e da mesma forma ter uma perspectiva

singular  dessa  sociedade  em  decadência  econômica.  Vê-se  que  o  sonho  da

mineração  é  francamente  ironizado  por  Helena,  vivenciando  as  necessidades

financeiras por que passava a família, e no auge de sua perspicácia, adivinhando

que aquela atividade não se constituía mais como fonte de renda confiável.

Helena, justamente e talvez, por escrever para si própria, não se cala diante

de nenhum aspecto da sociedade brasileira. A jovem é uma voz que transita por

questões  e  tipos  sociais,  política,  costumes,  idiotias,  religiosidade,  racismo  e

escravidão;  superstições,  lendas  e  causos,  hábitos,  comidas  típicas,  morte,

esperanças, planos de futuros e desejos. Vivaz e de riso frouxo, por hora mimada e

por hora antagonizada,  Helena vai  narrando seu cotidiano de forma franca, sem

muitas  pretensões… construindo  castelos  imaginários:  “A esperança  é  a  melhor
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coisa da vida. Dá-nos coragem para tudo. Eu faço castelos maravilhosos nos poucos

instantes em que espero o sono (ibidem, p.179)”.

1.3 A condição das mulheres oitocentistas

Eu sempre desejei ter nascido homem e só certas horas gosto mais de ser mulher. Ontem, por
exemplo, fazia um frio! Pois meu pai teve de chamar meus irmãos para levarem a besta para o pasto
de Pedro Falei, que é muito longe! Os dois foram tiritando de frio e eu fiquei na minha cama quente,

contente de ser mulher. (Helena Morley)

Ser mulher no século dezenove era saber colocar-se em seu lugar, em casa,

cuidando dos filhos, não se intrometendo nas atividades masculinas. Ser mulher e

criança  era  não  ter  representatividade  alguma.  Historicamente,  segundo  Phillipe

Ariès (2006), a criança sempre fora ignorada, apenas tinha um certo destaque nos

primeiros anos de vida, logo era misturada aos adultos para aprender a vida na

prática. As meninas cresciam e casavam-se, procriavam e permaneciam na sombra

masculina. Respeitavam seu destino de gênero.

É  inegável  que  essa  condição  está  fundamentada  em  uma  realidade  de

época; contudo, muitas vezes, percebe-se sua vigência ainda no século vinte e um11.

O  discurso  machista  modifica-se,  mas  não  abandona  as  prerrogativas  da

masculinidade, superioridade afirmada por preceitos religiosos e culturais.

Fala-se  de uma sociedade oitocentista  onde discursos de cunho religioso,

com a conivência do Estado Português, serviam como patamar para situar o papel

feminino na sociedade. Tradicionalmente, a mulher era vista como um mal a ser

controlado. 

O pensamento católico tridentino, assim como a mentalidade barroca, – e
ambos  frutos  da  era  moderna  –  herdaram  uma  tradição  misógina  e
androcêntrica  que  remontam ao universo  clássico,  à  moral  judaica  e  ao
pensamento medieval. Do mito grego de Pandora às cartas de Paulo, das
leis mosaicas à escolástica e Santo Agostinho, a figura feminina sempre foi
encarada  como  um  recipiente  de  um  mal  latente  pronto  a  explodir  e
expandir-se no seio social (Gomes, 2003: p.59).

11 Não nos convém entrar no âmbito do machismo do século vinte e um, porém é factual que ele
ainda não foi extinto. Seja na violência contra mulheres e crianças, estupros, agressões físicas
justificadas por “ela mereceu”, ou então violência moral;  diferenciação de salários pagos para
homens e mulheres pelo  mesmo posto.  As  mulheres lutam por  seus  direitos,  e  ainda  assim
continuam relegadas a serem somente as donas de seus lares, isso não seria um problema se
não representasse uma opinião debochada do lugar feminino na sua concepção de gênero.
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Logo,  “o ideal de mulher difundido na metrópole através dos manuais e das

falas  dos  eclesiásticos  disseminou-se  na  colônia  e  fomentou  algumas  práticas

sociais  específicas  […]  (SAMPAIO,  2008:  p.03)”.  A mulher  era  subordinada  ao

homem e era assim que tinha que ser. Cuidadora do lar, religiosa, voltada para a

família, criadora dos filhos, enquanto o homem era o provedor da família, de posse

da sua liberdade.

Helena está inserida no final de um século em franca transformação, mas que

conservava ainda muitas daquelas características. Através das suas palavras, vê-se

uma dura crítica à condição das mulheres que a rodeia.  Ela está dentro de um

panorama familiar diferenciado no que concerne a ausência de uma figura masculina

que fosse forte a ponto de influenciá-la, pois seu pai está quase sempre ausente,

nas lavras de diamantes, seus tios são inexpressivos, e o mesmo vale para seus

irmãos  e  os  demais  homens  que  vão  surgindo  ao  longo  da  trama.  É  possível

observar que a sua admiração repousa nas figuras femininas da avó, da mãe e das

tias inglesas. 

Por muito que ela não seja rigidamente controlada por um cotidiano marcado

pela  égide  patriarcal,  ela  ainda  está  restrita  aos  costumes sociais,  inferências  e

contantes atenções dos seus, motivo, aliás, de queixas no diário: 

É sina minha todo o mundo que gosta de mim me infernar a vida. Todas as
minhas primas são  governadas só  pelos  pais.  Ah,  se  eu  também fosse
assim! Meus pais é que menos me amolam. Não tivesse eu o governo de
vovó e tia Madge, teria ido ao baile de máscaras do Teatro (MORLEY, 1998
[1942]: p.13).

É notável o contraste de Helena com as mulheres de sua família materna, em

especial sua mãe, no modo de viver e ver o mundo. Carolina é basicamente voltada

para a família. Quase não saia de casa, senão para visitar a casa de sua mãe, dona

Teodora, ou seguir o marido, nas minas de exploração de diamantes. Ela segue o

cultural padrão feminino de mulher submissa, mesmo na ausência do marido. Vive

para ele e para os filhos. A bem da verdade, quase todas as mulheres da trama

carregam essa sina. Na voz da própria garota:

Ninguém  na  família  se  preocupa  consigo.  Todas  as  minhas  tias  só  se
ocupam dos maridos e dos filhos. A pessoa delas não vale nada. Nunca vi
mamãe ou qualquer de minhas tias comer uma coisa antes dos maridos e
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dos filhos. Se alguma coisa na mesa é pouca, elas nem sabem o gosto
Mamãe eu ainda acho que é mais abnegada que as outras, porque além
dos cuidados com os filhos, é a que tem mais agarramento com o marido. É
até falado na família. Quando eu reclamo o pouco caso que ela faz em si e
a preocupação conosco e com meu pai, ela responde: “Você verá quando
for mãe. Você não sabe o ditado: 'Desde que filhos tive nunca mais barriga
enchi? É a pura verdade. Minha vida são vocês e seu pai. Se vocês comem,
eu fico mais satisfeita do que se fosse eu”. 
[…]
Vovó não é como as filhas, mas é porque as filhas só vivem para cuidar
dela, pensar na comida dela e evitar-lhe aborrecimentos. Os cuidados dela
são só comigo. (ibiden, p.127).

Helena parece estar um passo à frente das concepções sobre a posição da

mulher na sociedade, concepção essa, partilhadas pelas suas parentes. Rebelde e

observadora, discorda que as meninas devam ficar presas dentro de casa, afinal,

“quem não é visto não é lembrado”12.

Poucas são as vezes que entro em casa que mamãe não repita o verso:

A mulher e a galinha
Nunca devem passear,
A galinha bicho come,
A mulher dá que falar.

E depois diz: “Era por minha mãe nos repetir sempre este conselho, que
fomos umas moças tão recatadas. Vinham rapazes de longe nos pedir em
casamento pela nossa fama de moças caseiras”.
Eu  sempre  respondo:  “As  senhoras  eram caseiras  porque  moravam na
Lomba. E depois, a fama foi o caldeirão de diamantes que vovô encontrou.
Moça  caseira,  a  senhora  não  vê  que  não  pode  ter  fama?  Como?  Se
ninguém a vê?” (ibidem, p.134).

No  trecho  acima,  ela  não  apenas  faz  uma  avaliação  da  instituição  do

casamento por  interesse,  como da posição subalterna feminina.  Ela é autora de

muitas ideias transgressoras e vivaz nas suas acepções, criticando, por exemplo, o

seu pai  sempre ser considerado um “bom marido”,  mas sua mãe não receber a

alcunha de “boa esposa”. 

Quando vejo mamãe se levantar às cinco horas da manhã, passar para o
terreiro com este frio e ir para a cozinha acender o fogo, pelejando com
lenha verde e molhada para nos dar café e o mingau às seis horas, eu fico
morta de pena. Começa o trabalho a essa hora e vai sem descanso até a
noite, quando nos sentamos no sofá da sala.
[…]
E mamãe nunca ninguém diz que é boa mulher (ibidem, p.152).

12 Provérbio português.
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Nas Minas Gerais da época, o trabalho feminino voltava-se basicamente para

mercados menores e para a prostituição13. As mulheres estavam presas à condição

que a distinção de sexo lhes impunham, não participavam da política, administração

ou igreja, por exemplo. Restritas ao trabalho doméstico, ou então de gênero, como

doceiras, rendeiras, costureiras; o trabalho ficava mesmo nas mãos dos negros e

negras14.  Consequência,  aliás,  de  uma  visão  preconceituosa  do  trabalho  para

sustento de si, dando margem para que existissem muitos agregados, fim comum

daqueles que não tinham mais a quem assegurar-se, o caso de Fifina15 na trama.

Alberon Lemos (2003) ressalta que, historicamente, havia uma preocupação

em manter a mulher como um ser não letrado, como forma de manutenção de seu

papel  submisso.  Na  América  Portuguesa,  por  exemplo,  foi  somente  na  segunda

metade do século dezoito que a educação feminina institucionalizada começou a ser

aplicada,  não  obstante,  “o ensino  feminino  deveria  direcionar-se  a  aprendizados

específicos  como  ler,  escrever,  cozinhar,  fiar  e  aprender  a  Doutrina  Cristã

(SAMPAIO, 2008: p.08)”. 

Assim, às mulheres, além do papel familiar, era também assegurado um papel

autossuficiente  e  ‘digno’  como  professora  da  Escola  Normal16,  caso  elas  assim

optassem; umas que talvez não mais acalentassem o sonho do casamento, outras

exercendo a profissão até que o casamento lhes arrebatasse para a vida voltada aos

seus. Um exemplo disso são as tias inglesas de Helena, Quequeta e Madge, que

não se casaram e graduaram-se como normalistas já maduras; Madge com idade

em  torno  dos  quarenta  anos,  segundo  Helena.  “Não  só  as  mulheres  de  Minas

Gerais,  mas  também  as  outras,  espalhadas  pelo  Brasil,  souberam  aproveitar  a

oportunidade da Escola, mesmo cultivando ainda os papéis de zeladora do lar e da

13 Luciano Figueiredo, 2004.
14 Como Helena aponta na frase: “Meu pai diz que na Inglaterra não há negros e são os brancos

que trabalham (MORLEY, 1998 [1942]: p.52)”. 
15 “Fifina tinha ido para a casa de umas primas dela, porque chegou à Chácara um hóspede com a

mulher. Iaiá mudou-se para um quarto pequeno e aproveitou para dizer a Fifina que não tinha
mais cômodo para ela. Todos nós ficamos contentíssimos com a saída de Fifina. Ela foi passar
um dia com tia Aurélia e de noite aconteceu a mesma coisa que na Chácara; caiu uma chuva e
ela teve de dormir. Como era por um dia, tia Aurélia lhe preparou uma boa cama no quarto de
hóspedes e tratou-a muito bem. Ela gostou do cômodo e foi ficando (ibidem, p.55)”.

16 A Escola Normal surge no Brasil na primeira metade do século dezenove, depois do Ato adicional
de 1934. Em Minas, a primeira Escola Normal é datada em 1840. (Heller, 1997).



23

família, marcos imprescindíveis para sua época (AGUIAR, 2004: p.93)”.

Helena tinha pretensão de dar  aulas  como forma de ajudar  a  sua família

financeiramente,  e não por gostar da profissão.  Apesar de tudo, não deixava de

albergar a esperança de se casar com algum bom moço, o que tornaria esse destino

evitável, conforme mostra sua conversa com Julia, professora em vias de se casar e

a quem Helena planejava substituir profissionalmente um dia: 

Hoje, quando chegamos à casa de Júlia, ela disse a mamãe: “Os planos de
Helena já se vão por água abaixo, Dona Carolina. A senhora já soube que
vou me casar breve? Já arranjei até substituta. Agora vai  ser mais difícil
para Helena”.  Respondi:  “Eu também não tenho esperança de tirar  meu
título  tão cedo,  Júlia.  Se no primeiro  ano já  encalhei,  avalie  nos outros.
Também a gente não sabe do futuro. Quem sabe se eu também, quando
ficar moça, não vou encontrar, como você, um rapaz de quem eu goste e
não vou ter precisão de dar escola?”. Júlia disse: "Isto é que vai ser o mais
certo" (MORLEY, 1998 [1942]: p.68).

Embora  essas  escolas  fossem  abertas  tanto  para  homens  quanto  para

mulheres, levando em conta que a educação deveria dar-se em classes separadas

por  gêneros,  havia  mais  mulheres  tomando  o  magistério  como  profissão,

possivelmente pelo fato dos homens terem mais liberdades de emprego fora desse

campo, sobretudo pelo crescimento industrial e urbano17.

Barbara Heller (1997) em sua dissertação de doutorado defende a ideia de

que a educação que era dada às mulheres no período de tempo compreendido entre

1870 e meados de 1920 não era mais do que o básico, para que pudessem ensinar

as primeiras letras e operações matemáticas à geração seguinte.  Assim,  Helena

encontra-se bem afinada ao século vinte, uma garota branca com condição social

relativamente boa, que teve acesso à escola primária e à Escola Normal.

Acabei  de  traduzir  a  fábula  de  La  Fontaine  da  rã  que  queria  ficar  do
tamanho do boi e não tive tempo para as outras lições. Fiquei pensando por
que exigem estas coisas de nós na Escola, se todas ali só estudamos com
tenção de ser professora. Que precisão eu teria de fábula de La Fontaine se
for professora no Bom Sucesso, Curralinho ou mesmo em Diamantina?
Passei  quatro  anos  na  escola  de  Mestra  Joaquininha,  que  é  uma  das
melhores e não me lembro de ter visto lá nada que nos esforçamos para
aprender na Escola Normal.  (ibidem, p.129).

Na  dúvida  da  garota  parece  que  ela  faz  um  questionamento  sobre  a

17 Vania Santos e Maria da Piedade Oliveira, 2010.
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importância de um estudo mais aprofundado sobre literatura. Ela dá a entender que,

na  posição  de  professora,  ensinaria  às  crianças  coisas  básicas,  tal  qual  tinha

aprendido com a escola de Mestra Joaquininha. Seu posicionamento parece tanto

uma crítica à grade de ensino da Escola Normal, quanto um reflexo internalizado do

pensamento de que não se deve estudar demais. Por outro lado, deve-se considerar

suas idiossincrasias, pois, como a própria jovem afirma, não era uma boa aluna, só

passava de ano por ter boa memória e não estudava mais, nem menos do que o

necessário, talvez apenas por causa de sua preguiça. Não obstante, ela não deixa

de  afirmar  ser  importante  frequentar  a  escola:  “não  pensam que  eu  preciso  de

estudar qualquer coisa para não ficar ignorante? Enfim vamos esperar até ver onde

esta vida vai parar. Sempre espero um dia depois do outro (ibidem, p.135)”.

Ainda segundo Heller (1997), também era uma preocupação da Igreja e da

família  tradicional  a  leitura  de  romances  por  mulheres,  um  contraponto  às

reivindicações  do  feminismo  brasileiro  do  século  dezenove.  Essas  instituições

consideravam  a  leitura  uma  atividade  perigosa  à  moral  feminina.  A igreja,  por

exemplo, tinha receio que certas leituras pudessem “comprometer a fé dos leitores e

estimular mudanças de papéis que não interessavam a Igreja, como mulheres mais

independentes,  sensuais e profissionais (p.14)”.  Muito  embora vale ressaltar  que

essa particularidade, aparentemente, não se reflete dentro do mundo de Helena.

Dessa forma, é possível levantar um questionamento que toca a premissa de

aceitar  o  livro  como verídico  e  não  manipulado  posteriormente  para  publicação.

Apesar de Vera Brant, cunhada de Helena, confirmar a ideia de que ela realmente

era uma mulher com visão bem crítica da posição do gênero feminino na sociedade

em que vivia, seria esse o real posicionamento da jovem? Os escritos nunca foram

vistos, e a autora, no prefácio do livro, nega qualquer manipulação. 

Independentemente das  considerações  sobre  a  autenticidade  do  diário,  o

importante a ser notado é que ela é uma personagem bastante verossímil dado o

contexto  das  transformações  da  época  e  das  peculiaridades  do  seu  ambiente

familiar.  Logo,  negar  que  uma  jovem  não  pudesse  ter  total  discernimento  para

criticar a época em que viveu seria incorrer em preconceito contra a figura da mulher

e da pré-adolescente.

Os escritos de Alice Caldeira Brant revelam, pois,  uma garota perspicaz e
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inteligente. Dona de frases engraçadas e pensamentos sábios. Escreve sobre si,

para si e dá ao seu leitor a chance de conhecê-la pelas páginas de seu diário. Dá a

oportunidade de que se encante com ela. Helena escreve, reflete e faz refletir. 
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CAPÍTULO 2

O USO DA ESCRITA PARA CONHECIMENTO DE SI E DE OUTREM

2.1 Pessoal e público: o diário de Helena

“Se eu não tivesse este caderno poderia guardar na memória o caso tão engraçado que vi ontem?”

(Helena Morley)

Os diários são mais do que apenas reflexões íntimas de quem o escreve;

além de representar a busca de si mesmo, podem apresentar ansiedades e uma

nova forma de ver o mundo do escritor. Um entendimento entre a caneta, a memória

e a vida social. Não obstante, a leitura do diário também conecta quem escreve com

o leitor, seja por identificação ou recusa da condição humana ali presente. 

Michel Focault afirma que a escrita de si pode ser vista como uma forma de

atenuar  a  solidão,  onde as  anotações poderiam ser  posteriormente  consultadas,

revisadas,  refletidas.  Analisando  a  escrita  da  antiguidade,  o  autor  fornece  o

conhecimento sobre as  hypomnematas18,  e o quão importantes elas foram para a

subjetivação do discurso.

Para tanto, o autor ressalta, não apenas vale a escrita como também a leitura

desses escritos, podendo tanto ser feita de forma pública ou íntima. Nesse sentido,

apesar do diário de Helena distinguir-se dessa forma clássica das  hypomnematas,

pelo  caráter  exclusivamente  pessoal  da  concepção  moderna  do  mesmo  como

intimista e confidencial, parte de seus escritos não deixavam de ser públicos 19, uma

vez que ela os lia para a sua avó, e mais, eles tornaram-se enfim públicos, ou, pelo

menos, a seleção feita pela autora, com a publicação em forma de livro. 

Focault ainda esclarece,

O papel  da escrita  é  constituir,  com tudo  o que  a  leitura  constituiu,  um
“corpo”  […].  E,  este  corpo,  há  que  entendê-lo  não  como  um corpo  de

18“podiam ser livros de contabilidade, registos notariais, cadernos pessoais que serviam de [135]
agenda. O seu uso como livro de vida, guia de conduta, parece ter-se tornado coisa corrente entre um
público cultivado (Focault,1992: p.135)”. 
19“Vovó é muito inteligente. Ela nunca estudou e nunca a vi abrir um livro; só de orações. Depois de
velha é que ela veio para a cidade e como ela compreende tudo bem! Interessa-se por tudo que eu
lhe conto; olha minhas notas, coisa que mamãe nunca fez (MORLEY, 1998 [1942]: p.69)”.
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doutrina, mas sim – de acordo com a metáfora tantas vezes evocada da
digestão  –  como  o  próprio  corpo  daquele  que,  ao  transcrever  as  suas
leituras,  se  apossou  delas  e  fez  sua  a  respectiva  verdade:  a  escrita
transforma  a  coisa  vista  ou  ouvida  “em  forças  e  em  sangue”  […].  Ela
transforma-se,  no próprio  escritor,  num princípio  de ação racional  (1992:
p.143). 

E é dessa forma que aquele que escreve pode montar sua própria identidade.

A leitura do livro Minha Vida de Menina faz notar que a escritora não apenas retrata

seus sentimentos para o diário, como também o recheia com as impressões dos

acontecimentos cotidianos. Certamente desses eventos sobressai a visão da jovem

garota, e por conseguinte, sobressai sua individualidade, sua forma de ver os fatos.

Toda representação que ela dá aos eventos passa por sua ótica de menina. 

Há  de  se  considerar  que  o  hábito  da  escrita  biográfica  funcionou  desde

sempre como um instinto de preservação de si20, no entanto, a literatura íntima só se

estabelece a partir do movimento mercantil burguês e da noção de individualismo

iluminista, quando indivíduos “comuns” passam a escrever sobre si.

Na medida em que a sociedade moderna passou a reconhecer o valor de
todo indivíduo e que disponibilizou instrumentos que permitem o registro de
sua identidade, como é o caso da difusão do saber ler, escrever e fotografar,
abriu  espaço  para  a  legitimidade  do  desejo  de  registro  da  memória  do
homem  “anônimo”,  do  indivíduo  “comum”,  cuja  vida  é  composta  por
acontecimentos cotidianos, mas não menos fundamentais a partir da ótica
da produção de si (GOMES, 2004: p.13).

Apesar  da  escrita  de  diários  estar  mais  difundida  no  século  dezenove21,

diferente  do século  antecessor,  é  no  final  do  século  vinte  que ela  se  consolida.

Segundo  Toledo  (2011),  a  venda  de  livros  para  um  público  interessado  em

acontecimentos  pessoais,  alimentado  por  um  desejo  voyerista,  deram  grande

destaque à vida íntima como literatura: “O desejo de o sujeito narrativo revelar-se ao

leitor  desencadeou  a  publicação  de  diários  íntimos  que  passaram  a  ser

comercializados  e,  vorazmente,  adquiridos  como  as  memórias,  biografias,

20 “A narrativa do diário procura escapar do silêncio e do esquecimento, mero capricho vaidoso de
quem considera a finitude do corpo, e para isso faz dele o lugar da memória, visto que registrar
um dia  (ou  um período de dias)  é  vivê-lo  duas vezes  –  a  primeira,  na ação;  a  segunda na
recordação registrada (CHAGAS, 2007: p.35)”.

21 “No século XIX, as pessoas já se tornaram “objetos de consumo” e, em decorrência disso, as
autobiografias  atingiram o  seu  auge  máximo,  chegando a  ser  encomendadas pelas  pessoas
célebres que não escreviam, mas queriam ter sua história nas prateleiras das livrarias (TOLEDO,
2011: p.27)”. 
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autorretratos e autobiografias (p.28).

Habermas (2003)  posiciona a  escrita  das cartas  como uma das primeiras

formas de exposição do escritor para a esfera pública, isso no século dezoito. Assim

a escrita de diários íntimos do nascente homem moderno “torna-se uma carta íntima

endereçada ao seu leitor;  a  narrativa  em primeira  pessoa,  um monólogo interior

dirigido a receptores ausentes: experiências equivalentes à subjetividade descoberta

no interior da intimidade das relações familiares (p.66)”.

O autor ainda afirma que o capitalismo demanda por uma estrutura moderna

que pede por mais e mais informações, e dessa forma, todas as publicações, sejam

literárias ou filosóficas, que são produzidas e intermediadas pelo mercado, acabam

tornando-se mercadorias acessíveis a todos os públicos. É factível que isso termina

por  estimular  as  produções,  ou  então,  reproduções de  obras,  por  exemplo,  que

estejam no gosto popular; esse processo de popularização de uma esfera pública

teve por consequência  “profanar” a pureza das obras tornado-as comum.

Segundo o banco de dados do acervo online da Biblioteca Nacional, SophiA22,

no período que se compreende entre 1935 e 1945, há registros de aproximadamente

setenta publicações de gênero confessional no Brasil. Um número pequeno levando

em conta que as publicações do ano de 2005, por exemplo, contempla em torno de

seiscentas  publicações,  mas  na  década  em  que  Alice  publicou  seu  diário,  a

produção de biografias ainda era nascente e em franca ascensão no país. Só o ano

de 1955 já compreende praticamente metade dessas publicações dadas em dez

anos. 

Isso levanta uma questão: poderia Alice, imersa nesse cenário de crescimento

das biografias,  retomar seus escritos  e também publicá-los como uma forma de

preservação de si? Duas fontes parecem confirmar que ela “conformou-se” com a

ideia:  Vera  Brant,  como  citado  mais  acima,  contando  como  surgiu  a  ideia  da

publicação,  e  a  própria  Alice  em “Nota  à  primeira  edição”  (p.09).  Conformar-se

poderia representar exatamente isso, uma forma de preservação de sua memória

reconstrutora da infância. Outra proposição a que se chega é, publicado como diário,

poderiam seus escritos serem memórias moldadas a posteriori como diário? A essas

perguntas não se têm como respostas mais do que especulações.

22 http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html
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Para tanto, é importante fazer uma breve distinção entre memórias e diários,

escritas confessionais, mesmo que não se possa afirmar que o caráter original do

livro fosse travestido em memórias, principalmente pelo fato deles nunca terem sido

revelados.

A memória como reconstrução da história e de si será discutida mais adiante,

porém em contraponto com o diário, sua escrita centra-se num retorno do autor ao

passado para reescrever o fato, sendo assim, uma escrita posterior. O diário, por

outro lado, é escrito pouco tempo após os acontecimentos, por serem, normalmente,

uma prática diária. Em suma, a memória pode ser entendida como “uma volta ao

passado, os diários são uma tentativa de guardar o presente (MACIEL, 2004: p.01)”.

Porém, é inegável que toda forma de escrita pessoal remete-se às lembranças, e

elas centram-se na memória, seja recente ou não.

Dessa forma, “a literatura intimista do século XX é uma voz que se faz ouvir

na sociedade, uma voz extremamente particular e subjetiva, que carrega consigo

traços de sua época e de sua cultura (RECCHIA, 2008: p.41)”. Indubitavelmente,

Maciel  afirma que “o século XX foi  o século das memórias.  Neste período,  uma

gama de textos foi escrita e publicada segundo a forma da escrita autobiográfica, na

qual um ‘eu’ faz um relato de sua própria existência (p.06)”. 

Ou seja,  os  diários  são autobiográficos  e  normalmente  servem para  usos

futuros de autorreflexão. Para tanto, 

a escrita em forma de diário tem como característica primordial a presença
do cotidiano,  marcado não só pelo fato do conteúdo narrado centrar-se no
vivido,  como  também  por  sua  organização  em datas,  apresentadas  em
ordem  sucessiva.  Tal  escrita  acaba  por  estabelecer  uma  linearidade  e
continuidade a eventos muitas vezes díspares (JOVIANO, 2011: p.02).

Alice  não  faz  uma  minuciosa  descrição  de  seus  dias  no  livro.  Ele  é

configurado de forma que salta dias, e gira em torno dos eventos que ela considera

mais marcante do mesmo, porém, o livro como um todo, permite que se entenda sua

linearidade  e  continuidade.  A  própria  autora  esclarece  que  (nesses  dias)  não

escreveu nada, pois nada de importante havia acontecido23. 

23 “Eu estava com a pena na mão pensando o que havia de escrever, pois há dias não acontece
nada. Tem chovido a semana toda, só hoje esfriou. Fui à janela para ver se olhando o céu e as
estrelas me vinha alguma coisa à cabeça. Nada. Passa um enterro que subia do Rio Grande.
Pensei: Vai me dar assunto? Não, pois se não sei quem é (MORLEY, 1998 [1942]: p.99)”. 
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A filha de Alice, Sara Caldeira Brant (Sarita), em entrevista concedida à Cristal

Recchia, afirma que os escritos foram datados por seu pai, Mario Brant. “Mamãe

copiava  dos  cadernos  velhos  e  amarelecidos,  nem  data  tinha,  as  datas  foram

colocadas depois, pelo papai. Papai pesquisou e quis colocar datas, mamãe achava

isto sem importância (RECCHIA, 2008: p.93)”.

O ato de datar os eventos demonstra uma preocupação de finitude com o dia

que acaba em si mesmo. Da data que marca um evento, lhe concedendo um efeito

de veracidade e valor, funcionando como forma de preservação da memória linear e

cronológica. Porém o fato de Alice considerar a datação sem importância, remete à

questão  levantada anteriormente,  sobre  o  diário  ser  uma memória  travestida  de

diário. 

A título  de  especulação,  datar  talvez  implique  em  um  ato  que  tocaria  a

autenticidade do próprio  texto  original,  já  escrito  sem datas.  E dada uma prévia

seleção da  autora,  e  a  censura  prática,  como troca  de nomes,  e  supressão  de

circunstâncias  que  se  referissem  às  pessoas  que  ainda  viviam  (uma  forma  de

preservar a intimidade da família), datar talvez não fosse importante para a autora

por,  possivelmente,  remeter  a  uma  padronização  de  seus  escritos  a  um molde

específico, o de diário.

O século  dezenove é  cenário  de um Brasil  católico,  colonial,  imperial  e  o

hábito da escrita de diários chega a ser, de certa forma, inexistente, diferente da

França oitocentista, por exemplo, ou países protestantes. Na França as jovens eram

incentivadas à escrita do diário como forma de lhes incutir valores domésticos. 

Philippe Lejeune (1997) afirma que o diário foi a primeira forma de protesto

das mulheres francesas, que só tinham três opções “de vida”: casar-se, tomar os

votos religiosos ou permanecer solteira.  Competiam com os homens apenas nas

letras e nas artes, pois ainda não tinham os meios de competir profissionalmente.

Lygia Fagundes Telles (2002) também afirma que a escrita de diários seria a

primeira  forma  de  identificação  de  si,  uma  quebra  com  a  tradicional  visão  do

feminino ser demonstrado pela lente do olhar masculino, tendo aí o nascimento da

literatura feminina. “Os diários foram e são um importante lugar onde as mulheres

podem se expressar é um território permitido por onde a mulher pode transitar e
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assim produzir um discurso (JOVIANO, 2010: p.04)”.

Roger  Bastide  (2010)  defende  uma  ideia  que  converge  com  a  de  Lygia

Fagundes,  inferindo  o  trabalho  de  Alice  como  uma  obra  despretensiosamente

literária, mas como um lugar de produção de si. Em seu livro não se encontram as

impressões  dos  homens  sobre  as  mulheres,  mas  bem,  numa  narrativa  sem

rebuscamentos e preocupações estéticas, uma carta em que a mulher conta a si

própria.

A igreja católica francesa ditava certas regras para a educação feminina, e era

dúbia sobre o uso de diários como educativo, posto que o mesmo poderia incentivar

pensamentos independentes.  Logo,  os diários de muitas garotas francesas eram

públicos, corrigidos/lidos por seus familiares e/ou preceptores (LEJEUNE, 1997). 

Esse papel da Igreja não se reflete no Brasil. A confissão é uma prática ainda

vigente na Igreja Católica, mas no século dezenove vem acompanhada de uma forte

supressão  social  feminina.  A  baixa  escolaridade  da  população  em  geral,  e  o

ambíguo  incentivo  ao  ensino  da  escrita/leitura  tornaram  a  sagrada  confissão

substitutos a uma necessidade de manter diários.

Por tabela,  a confissão oral  poderia ter estimulado o gosto da confissão
escrita nos países católicos. Se não o fez, isso de se deveu provavelmente
à inexistência de duas outras condições indispensáveis, também presentes
nos  países  protestantes.  A primeira,  produto  igualmente  da  Reforma  ao
exigir o conhecimento direto das Santas Escrituras: um nível educacional
mais elevado tanto entre os homens quanto entre as mulheres. A segunda,
o aparecimento precoce de uma cultura da vida privada, em cuja invenção
os  países  protestantes  também  se  anteciparam  aos  católicos,  mais
apegados  às  formas  de  sociabilidades  extradomésticas  (NOVAIS,  2010:
p.386).

O pai de Helena era inglês, proveniente de uma família protestante, portanto,

talvez a isso se deva o fato dele incentivar a filha no hábito de escrever um diário.

Como ela mesma conta: “Escrever não me vai ser difícil, pelo costume em que meu

pai me pôs de escrever quase todo dia. Duas coisas eu gosto de fazer, escrever e

ler histórias, quando encontro (MORLEY, 1998 [1942]: p.14)”.

Porém, Helena não deixa de exaltar os prós e os contras desse conselho

paterno. Conforme segue: 
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Este conselho que meu pai me deu de deixar de contar às amigas a minha
vida e os meus segredos e escrever no caderno é, na verdade, bom por um
lado e ruim por outro. Bom porque depois do desapontamento que Glorinha
me fez passar contando a vovó que eu apanhei o pêssego do saquinho, que
eu lhe contei em segredo, não precisei de lhe contar mais nada. Escrevo
tudo neste caderno que é o meu confidente e amigo único. Mau porque me
tem tomado tempo que eu não podia  perder.  Eu sou a única menina da
Escola que escreve tudo que pensa e que acontece, nas cartas e redações
para Seu Sebastião. Sei que ele não se incomoda e até gosta, mas, mesmo
assim, há muita coisa que eu não tenho coragem de levar para ele. E depois
que tomei  este  hábito  de pôr  no caderno o que me  acontece tenho que
escrever, mesmo sem preparar as lições (ibidem: p.117).

E não é que ela fosse uma aluna excepcional, mas agradava muito a seu

professor as “redações” que fazia. Aliás, ele foi um dos que também a incentivou na

arte  de  escrever,  posto  que  ela  e  as  demais  alunas  deveriam  lhe  levar  uma

“redação” como lição de casa. 

Nós na Escola  poderemos sair sem saber Geometria, Francês, História e
tudo mais; mas sairmos sem saber escrever uma carta, eu duvido. Eu gosto
muito de escrever; e a única coisa em que cumpro os deveres da Escola.
Também Seu Sebastião depois  da aula  fica  na porta  à  espera,  e  todas
temos de ir  saindo e entregando o exercício e a redação. Nenhuma tem
coragem de afrontar o professor de Português, porque vemos que ele se
esforça o mais que pode em nosso benefício (ibidem: p.127).

Segundo a autora,  as  “redações”  poderiam ser  de escolha pessoal,  como

“uma descrição, ou carta ou narração do que se dava com cada uma” (ibidem: p.09).

Alice afirma: “Eu achava mais fácil escrever o que se passava em torno de mim e

entre a nossa família, muito numerosa (ibidem: p.117)”. 

Isso é interessante, pois levanta a questão da intimidade da autora. Apesar de

que gostasse de fazer “redações” sobre a própria família, ela mesma coloca que

havia coisas que não tinha coragem de contar ao professor. Isso é óbvio: há ideias,

pensamentos e dúvidas que nunca passam do âmbito pessoal, e talvez somente

venham a constar nos escritos que não passaram pelo crivo do professor, e quem

sabe, nem por ninguém que não tivesse acesso aos escritos originais.

Se se considerar o diário como uma visão fidedigna da história de Alice, pode-

se dizer que a autora, incentivada pela família,  quase cinquenta anos depois da

escrita, fez de si uma reflexão que achou conveniente publicar. Ademais, publicar o

diário é uma forma de relegar a si próprio ao não esquecimento.

Há suspeitas de que o diário  poderia  ter  sido editado – apesar  do que a
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autora  afirma  em  nota  à  primeira  edição  –  por  Augusto  Mário  Caldeira  Brant,

Augusto Meyer e Cyro dos Anjos, justamente pelo fato dos escritos originais não

terem sido divulgados. 

[…] em entrevista a O Globo, Alice Brant dizia: ― O livro só tem bobagens,
bobagens de menina.  […]  Não sei  como é que tanta  tolice  obtém essa
repercussão. Eu nunca pensara em publicar o que quer que fosse, mas meu
marido e Sarita [uma das filhas]  teimaram que não houve jeito.  O Mário
procedeu  uma  censura  severa,  suprimindo  muita  coisa  que  parecesse
indiscreto, por atingir, através de críticas, pessoas ainda vivas. (MACHADO,
2000 apud REIS, 2013: p.18). 

No entanto, com relação a essa confirmação da suspeita de que Alice poderia

ter lapidado sua história, e então não seria apenas as palavras da jovem Alice, mas

também da Alice adulta e seus familiares, Guimarães Rosa tem algo a dizer, que não

reconhece na literatura “mais pujante exemplo de tão literal reconstrução da infância

(MORLEY, 1998 [1942]: p.03)”.

A escrita  de  si  em um diário  reflete  uma dimensão  intimista;  a  mão  que

escreve transita livremente pelas agruras, sensibilidades, sentimentos e emoções. A

escrita desempenha uma forma de busca do eu interior.  Como a própria Helena

conta ao seu leitor, em seus momentos de paz, tinha alento de “fazer castelos”.

Os diários,  desse modo,  são fragmentos de uma vivência,  produzidos a
partir da relação da pessoa com o seu entorno, trazendo a marca da sua
subjetividade, tornando-se lugares privilegiados de encontro em relação aos
horizontes culturais sob os quais foi elaborado (JOVIANO, 2010: p.12).

Apesar do livro de Alice não poder ser compreendido como um diário factual e

comum, ele não foge das características básicas que um diário se propõe ter. Faz

uso da primeira pessoa, e “o indivíduo assume uma posição reflexiva em relação à

sua história e ao mundo onde se movimenta (MALATIAN, 2012: p.64)”. 

2.2 A memória para reconstrução do cotidiano

Não importa se só tocam
O primeiro acorde da canção

A gente escreve o resto em linhas tortas
Nas portas da percepção
Em paredes de banheiro

Nas folhas que o outono leva ao chão
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Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão
Se é que eles virão

(ENGENHEIROS DO HAVAII, O exército de um homem só)

O ato de contar uma história, um causo, conto ou qualquer evento requer um

exercício de reconstrução da memória, de análise onde os acontecimentos díspares

são rememorados e alinhados em um discurso lógico para fazer sentido à quem

escreve e ao interlocutor, quando e se da publicação. 

Para  se  escrever,  antes  é  necessário  o  ordenamento  das  ideias,  e  por

conseguinte é dada uma linearidade a elas. Uma construção que não deixa de se

assemelhar ao processo de montagem histórica, conforme aborda Bourdieu: 

Essa vida organizada como uma história transcorre, segundo uma ordem
cronológica  que  também  é  uma  ordem  lógica,  desde  um começo,  uma
origem, no duplo sentido de ponto de partida, de início, mas também de
princípio, de razão de ser, de causa primeira, até seu término, que também
é um objetivo (2005: p.184).

Logo esse processo infere uma ressignificação dos fatos, infere um ponto de

vista que não pode deixar de ser pessoal e subjetivo, uma vez que o passado é

sempre  deformado  e  reinterpretado  face  o  presente.  “Assim  também,  há  uma

permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. E essas

constatações se aplicam a toda forma de memória,  individual e coletiva, familiar,

nacional e de pequenos grupos (POLLACK, 1989: p.07)”. 

Heymann, citando Bourdieu, alerta que 

o  indivíduo,  ao  contar  sua  vida  ou  expor  suas  memórias,  atuaria  como
ideólogo  de  sua  própria  história,  selecionando  certos  acontecimentos
significativos em função de uma intenção global e estabelecendo entre eles
conexões adequadas a  dar-lhes  coerência,  gerando sentidos  a  partir  de
uma retórica ordenadora da descontinuidade do real; trata-se de um esforço
de representação, ou melhor, de produção de si mesmo (1997: p.03).

Segundo Pollack (1989), com base no trabalho de Halbwachs24, a memória

pode tornar-se coletiva a um determinado grupo/sociedade, pois, ao definir o que

lhes  seria  familiar,  e  o  que  lhes  diferenciaria  de  outros  grupos,  ela  “reforça  os

sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais (p.01)”. De certa forma,

24 Maurice Halbwachs foi um sociólogo francês, discípulo de Durkheim que escreveu os principais
trabalhos entre as décadas de 1920 e 40.
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o escritor apropria-se de fragmentos do passado e do presente, os seleciona e dá

sentido.

Também baseando-se no trabalho de Halbwachs, Malatian (2012) define a

memória da seguinte forma: 

A memória consiste em uma dimensão temporal da cultura e sua coerência
aparente remete aos quadros que sustentam o conjunto, conferindo-lhe um
sentido.  Seus  diversos  registros  (orais,  festas,  monumentos,  escritos,
gestos,  rituais  etc.)  possuem  em  comum  a  característica  de  reunirem
lembranças  escolhidas,  valores  e  regras  de  ação  das  quais  não  está
ausente a  dimensão afetiva associada a  procedimentos de identificação,
garantidores da coesão grupal tanto dos autores, como dos receptores das
lembranças (p.65).

Já o trabalho de Pierre Nora (1993) apoia-se na ideia de que, “fala-se tanto de

memória porque ela não existe mais (p.07)”. Assim, o presente transforma-se em

passado  e  ao  passado  relega-se  as  impressões;  ele  estará  morto  se  não  for

lembrado/rememorado. Ou seja, na impossibilidade de lembrar de tudo para sempre,

conta-se a história como meio de preservação da mesma. Por isso ele contrapõe

memória e história, por exemplo: 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido,
ela  está  em permanente evolução  aberta  à  dialética  da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos  os  usos  e  manipulações,  susceptível  de  longas  latências  e  de
repentinas revitalizações. A história é reconstrução sempre problemática e
incompleta  do que não existe  mais.  A memória  é  um fenômeno sempre
atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do
passado (ibidem: p.09).

E ao  se  (re)contar  essa  história,  busca-se  apoio  na  memória  dos  que  a

sobreviveram, e nesse processo, manifestam-se aspectos que são “esquecidos”, ou

“não-ditos”,  como  afirma  Pollack.  “Essa  tipologia  de  discursos,  de  silêncios,  e

também de alusões e metáforas, é moldada pela  angústia de não encontrar uma

escuta, de ser punido por aquilo que se diz,  ou,  ao menos,  de se expor a mal-

entendidos (POLLACK, 1989: p.06)”.

Dessa forma, o  ato de contar,  ou escrever  sobre qualquer  acontecimento,

tanto  público  quanto  pessoal,  demanda  uma  tomada  de  consciência  do  que  o

escritor pretende passar adiante. Ele pode ocultar fatos que não deseja que mais



36

alguém saiba, ou então, que considere irrelevante. 

Já  que  a  escrita  aqui  estudada  é  a  de  um  diário,  e  não  a  da  história

institucionalizada, por exemplo, e que o diário pode vir a ser considerado um local

seguro onde se escreve o que é secreto, isso não significa que ele não esteja sujeito

aos mesmos desígnios de “esquecimentos”. 

Não obstante, o ato de gerenciar a escrita, e de preservá-la, torna-se para

além do passado, um projeto de futuro. “O passado longínquo pode então se tornar

promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à ordem estabelecida (POLLACK,

1989: p.10). Logo, o escritor não consegue contar sua história desvinculando-se do

seu meio social. 

Os  acontecimentos  biográficos  se  definem  como  colocações  e
deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes
estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de
capital  que  estão  em  jogo  no  campo  considerado  (BOURDIEU,  2005:
p.190).

O escritor faz uma construção de si mesmo imerso nas linhas de seu próprio

tempo. A essa dimensão social se junta a vivência do escritor e o seu passado, que

lhe confere coesão e identidade. 

Conforme  alerta  Nora  (1993),  “o  dever  de  memória  faz  de  cada  um  o

historiador de si mesmo (p.17)”. Nas próprias palavras da autora de Minha vida de

menina, nota-se o empenho em tornar o passado linear e uma proposta de futuro:

Esses escritos,  que enchem muitos cadernos e  folhas avulsas,  andaram
anos  e  anos  guardados,  esquecidos.  Ultimamente  pus-me  a  revê-los  e
ordená-los para os meus, principalmente para minhas netas. Nasceu daí a
ideia, com que me conformei, de um livro que mostrasse às meninas de
hoje a diferença entre a vida atual e a existência simples que levávamos
naquela época (MORLEY, 1998 [1942]: p.09).

A construção que Helena faz de si dentro do diário não se atém aos ditames

da boa conveniência, não é uma personagem muito polida, sequer afetada. Helena

não esconde as suas emoções e, aparentemente, nem seus defeitos, escancara sua

alma aos leitores e com isso, ela reconstrói seus dias, ou os eventos como forma de

preservação de seu cotidiano, sua infância e sua identidade. Ela seleciona o que vai

contar ou não ao seu diário confidente, e essa seleção já demanda uma escolha que



37

pode centrar-se no “esquecimento”. Cada dia narrado conta um episódio específico,

um evento díspar, sujeito à lembrança e memória da autora.

Alice, afirmando deixar seu livro como uma forma de suas netas contraporem

sua contemporaneidade com o final do século dezenove parece fazer do seu diário

um  livro  memorialístico.  E  para  tanto,  não  apenas  as  netas  de  Alice  puderam

comparar suas infâncias com a dela, mas todo e qualquer que tiveram o prazer da

leitura de Minha vida de menina. Não obstante, esse argumento da autora se vale de

um posicionamento do diário como uma verdadeira reconstrução histórica. 

A relação entre história e literatura será discutida a seguir, mas acontece que

esse ponto é válido,  uma vez que Alice viveu no final  do  século  dezenove.  Ela

estava lá, presenciou eventos, situações e conviveu com pessoas reais. Tudo pode

ser  dito  a  partir  da  ótica  dela,  por  certo,  talvez  algumas  coisas  tenham sofrido

aumentos ou diminuições de importância, mas são eventos, se não todos, muitos,

reais, como  a estiagem que atingiu a região de Diamantina no começo de 1890,

devido às “ações do homem [que] agravaram os efeitos do ciclo de secas no Norte

de Minas, e particularmente no Vale do Jequitinhonha” (MARTINS, 2008: p.724). 

Sobre isso ela escreve:

Nunca nada me impressionou tanto como a fome daquele ano. Lembro-me
até hoje das velas que mamãe acendia no oratório, pedindo a Deus que
mandasse  chuva.  Não  havia  nada  na  cidade  para  se  comprar.  Os
negociantes  punham  gente  nas  estradas  para  cercar  os  tropeiros  para
comprar o pouco que eles traziam e vender pelo dobro ou triplo. Quem tinha
pouco dinheiro passava fome. Cada dia tudo subia mais. Chegavam todo o
dia notícias de gente morta na redondeza (MORLEY, 1998 [1942]: p.36).

2.3 História e literatura: um exercício de reflexão

Como só de escrever eu nunca tenho preguiça, venho aqui contar a história do tempo antigo, para o
futuro, como diz meu pai. Quem sabe lá se no tal futuro não haverá ainda mais novidades do que

hoje?
(Helena Morley)

Conforme dito anteriormente, o diário é uma escrita considerada confessional.

Através do tempo, o  gênero confessional  não foi  muito  bem quisto na categoria

literária,  considerados como não ficção (MACIEL,  2004:  p.01).  Porém os relatos
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intimistas não deixam de estar sujeitos aos desvios normativo da literatura, assim

como a literatura não está proibida de conter elementos da realidade. 

O ponto inquietante está em que classificação se dá a esses desvios, pois,

não podendo negar que há uma fluidez entre o que se pretende real e factual, e o

que se pretende imaginário e ilusório,  na sua consistência,  é uma realidade que

“tanto  os  gêneros  confessionais,  quanto  as  outras  formas  literárias  sejam  duas

maneiras expressivas de contar a experiência humana (ibidem, p.02)”.

É  necessário  ter  cuidado na leitura para aceitar  os  relatos biográficos,  ou

autobiográficos como verídicos, não ilusórios, e os fatos ali  narrados. Como toda

escrita pessoal está sujeita à interpretação do indivíduo, ela será limitada pela visão

do  escritor.  E  com  isso,  inferir  a  história  desse  processo,  requer  uma  nova

interpretação/leitura dos acontecimentos. 

A Literatura  tradicional  e  a  História  traçam  uma  clara  distinção  entre  a
narrativa  em  prosa  ficcional  e  os  relatos  históricos  e  biográficos,  pois
acreditam  que,  no  caso  da  ficção,  encontra-se  uma  grande  coloração
imaginativa, delineada pela subjetividade do escritor […] (JOVIANO, 2010:
p.02).

 Albuquerque  Júnior  (2005)  afirma  que  nos  últimos  anos,  um  grande

movimento acadêmico tem se desenvolvido a partir da temática história e literatura.

É premissa dos historiadores debater sobre a importância do uso desse discurso

narrativo que reconstrói sua própria noção de temporalidade. Alguns teóricos como

Michel  de  Certeau  e  Hayden  White  passaram a  defender  a  separação  total  da

literatura e da história, uma vez que

aos historiadores caberia a abordagem dos fatos e só aos escritores seria
permitida  a  ficção,  entendida  como  invenção  dos  eventos  que  narra.  A
história teria como compromisso a procura da verdade, a literatura poderia
ser fruto da pura imaginação (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2005: p.01).

E interessante observar  com isso  que a ideia centra-se  no fato de que a

história contaria a realidade exata, como ela aconteceu de fato, enquanto a literatura

não  se  ateria  a  esse  compromisso.  Mas  isso  não  deixa  de  ser  uma  ideia

superestimada, de forma que, o historiador,  ao escrever sobre os fatos, faz uma

seleção de documentos para sua fonte, e nesse processo ele já está selecionando o
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que entra ou não nos acontecimentos históricos assumidos como verídicos. Logo, é

um processo parcial, embora seja premissa do historiador ser imparcial.

Esse ordenamento historiográfico “tem tido receio de encarar a realidade tal

como ela é, caótica,  turbilhonante, proliferante (ibidem, 2005: p.04)”, já a literatura

não teria esse receio, de imergir pelas incompreensões humanas. “A história […]

nasce  como  cúmplice  deste  pensamento  que  recusa  o  sombrio,  o  negro,  os

abismos, que também fazem parte da realidade, que é o real dos homens, da vida,

realidade que a literatura continua a procura de figurar (ibidem, 2005: p.05)”.

De  certa  forma,  a  história  poderia  se  sentir  ameaçada  pela  literatura

exatamente por ela se propor a contar os fatos que aproximam o homem da sua

humanidade; a literatura, da inumanidade, dos delírios e sensações. Não obstante,

Albuquerque Júnior teoriza que isso pode vir  a ser considerado uma questão de

gênero, logo que a escrita da história ficaria no campo masculino, enquanto a escrita

literária ficaria no campo feminino. 

A história  masculinamente escavaria  os mistérios do mundo exterior,  iria
para a rua ver o que se passa, a literatura, ficaria em casa, prescrutando a
vida íntima, o mundo interior, femininamente preocupando-se com a alma,
um mundo informe que está próximo do inumano (ibidem, 2005: p.08).

Ainda nessa questão de gênero, há uma tradição literária que se pode pensar

marginalizante sobre o gênero biográfico em geral. Os diários acabam por serem

vistos como uma especificidade que também pendem para o campo do feminino,

mas há nessa ideia  uma visão preconceituosa perpetuada pelo  próprio  discurso

dominante,  sendo  conduzido  por  e  para  os  homens,  uma  vez  que  há  uma

quantidade muito maior de diários/jornais masculinos que femininos publicados. E

dentro dessa ótica, o diário estaria relegado aos desígnios do lar, do domínio da

mulher. 

Isto  mostra  o  quanto  os discursos  dominantes tendem a silenciar  a  voz
feminina  quando  tomam  o  diário  como  um  campo  do  feminino  e  o
marginalizam  no  auge  de  sua  popularização,  e,  ao  mesmo  tempo,  os
estudos  da  tradição  igualmente  marginalizam  ou  elidem  os  diários  de
mulheres da História (CHAGAS, 2007: p.31). 

De fato, parece que as escritas confessionais habitam a literatura de forma
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deslocada,  como  “paraliterária”,  ou  ao  lado  dela.  Conforme  aponta  Maria  Inês

Marreco (2007):

Isto, para Deleuze, é o lugar da “desterritorialização” ou da noção de uma
“literatura menor”. Mas não no sentido pejorativo da palavra “menor”, e sim,
como marca de singularidade, de deslocamento, que o escritor imprime à
sua obra. Assim como, desterritorializada, no sentido de ser feita por uma
minoria  em relação  à “grande literatura”.  Dessa  forma,  fazer  a  literatura
memorialística não significa fazer uma literatura inferior, e sim, marcar uma
singularidade que além de questionar, tenta buscar a consagração. (p.02)

Para  tanto,  a  maioria  dos  diários  femininos  publicados  no  Brasil,  que

remontem aos séculos anteriores, sobretudo o século oitocentista,  não fogem da

ótica da escrita voltada para o cotidiano, tanto porquê poderão estar escondidos em

papéis velhos ou perdidos, quanto porquê a condição social das mulheres não lhes

dava  margem  de  grandes  aventuras,  possibilidade  essa,  dada  à  maioria  dos

homens, e narradas em seus diários. Nesse aspecto, a produção masculina acaba

por  ser  considerada  superior  à  feminina25,  que  era  basicamente  centrada  no

cotidiano.

Essa  questão  da  superioridade  masculina  é  uma  posição  verificada  por

Elizabeth  Marchant  (2003)  ao  que  ela  afirma,  as  publicações  assinadas  por

mulheres  tendem a  ser  vistas  como relatos  íntimos,  ganhando,  portanto,  menor

importância  que  as  masculinas,  mesmo  que  essas  sejam  publicações

autobiográficas também.26

Têm-se  notícias  de  poucos  diários  femininos  escritos  no  Brasil  no  século

dezenove. O de Alice configura-se como um dos pioneiros, ademais, têm-se, por

exemplo, a obra de Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1892-1930),  Longos serões

do campo, publicado como memória em 1992, ou então, Maria da Glória Quartim de

Moraes (1850-1937),  Reminiscências de uma velha, publicado como memória em

1981. Ainda, Maria Eugênia Torres de Ribeiro de Castro (1863-?),  Reminiscências,

obra  com primeira  edição  em 1893,  e  publicado  em 1975,  por  seu  filho,  como

memória27.

O diário de Helena é um exemplo dessa condição, no que tange estar perdido

25 Jurema Chagas, 2007.
26 “Texts marked as masculine, even autobiographical  texts, are more likely to be understood as

having public significance than those marked as feminine (p.87)”.
27 Lilian de Lacerda, 2003.
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e não ser “interessante” para publicação, pelo menos por um período de cerca de

cinquenta anos, entre a escrita e a publicação dele. Como já mencionado, a própria

autora  afirma  que  seus  cadernos  encontravam-se  relegados  ao  esquecimento

quando decidiu lhes dar atenção, e mais, apesar de Helena ser um modelo feminino

singular,  ela também traz em seu diário  a  sua vida doméstica e cotidiana. Suas

aventuras, tirando seus castelos imaginários, não são para além da condição social

a que estava imposta. 

É inegável que a literatura desperta uma espécie de encantamento, se não,

um desejo de que o que se leu seja real, principalmente se a publicação tocar o

âmago do leitor. Há um desejo natural em se crer real o que é imaginado. Apesar

desse imaginado poder se assemelhar com a realidade, ou fazer uma crítica a ela,

sociologicamente é inviável tomar a literatura como um espelho fidedigno do real,

uma vez que o eu lírico28 está  imerso em seu meio  social,  mas têm autonomia

interpretativa para ser transgressor e pensar a realidade como distinta de si mesmo.

Não é próprio do homem imaginar o que ele desconhece. De algum modo,

todo o imaginado têm raízes no real,  mesmo que seja uma realidade distorcida.

Antonio Candido (1993) defende a ideia de que a obra deve ser tratada como um

“sistema simbólico de comunicação inter-humana”, logo a vida dentro da obra é um

novo mundo criado sem perder sua raiz fundamentada na realidade.

Segundo Both, “a realidade social não está diretamente refletida na Literatura:

existem processos mediadores, que alteram conteúdos originais, entre uma e outra.

(p.02)”. Portanto, a literatura não deve ser vista como um espelho social, nem como

abstração soberana do mundo das ideias, ela deve ser vista, sim, como parte que

constrói esse mundo social. Howard Becker (1976), por exemplo, afirma que a arte,

qualquer que seja, não pode ser desvinculada da sociedade, por ela simplesmente

ser a vida social.

Dessa forma, Antonio Candido (1965) ao apresentar o esquema dialético de

ordem e desordem, afirma que as bases da realidade interferem na obra da mesma

forma que a obra pode interferir na realidade, e para tanto, a forma estética/artística

é autônoma para mostrar o contexto social.

A obra de Helena Morley, segundo Schwarz (1997) consegue se consolidar

28 Expressão  da  criatividade  do  autor  (disponível  em:  http://portugues.uol.com.br/literatura/eu-
lirico.html).
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como uma análise da sociedade oitocentista, pois, se o livro pode internalizar alguns

aspectos e formas da sociedade, Helena, ao descrevê-los com seu olhar crítico e

afinado, consegue exprimir toda a sociedade patriarcal de então, assim como a sua

decadência e desprestígio da cidade de Diamantina.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu nunca esperei ficar velha mas agora estou convencida que vou até os 100 anos. 

(Alice Brant)29

O livro  Minha vida de menina acaba em trinta e um de dezembro de 1895,

mas a curiosidade sobre quem foi Helena Morley, não. Capaz de cativar seu leitor

com sua simplicidade, suas palavras sem rebuscamentos e sem grande “literatice”,

como afirma Schwarz, Helena não se finda com o final do livro, não, ela transcende

um centenário de risos frouxos e observações afiadas. 

Por isso não é infundada a pergunta: até onde Helena Morley foi Alice Brant, e

até onde não foi? E para tanto, apenas três anos de escritos lineares não satisfazem

a curiosidade do leitor. Um questionamento apontado por Marlyse Meyer (2006) se

faz  presente  no  ideário  de  grande  parte  dos  leitores:  ela  realmente  parou  de

escrever? Eis um questionamento que assombra aos leitores mais entusiasmados,

afinal de contas, por que não ter mais de Helena Morley? 

Cristal Recchia (2008), baseando-se na tese de doutorado de Maria Tereza

Machado informa que Alice, em entrevista ao  Tribuna Impressa,  disse manter os

diários até a idade adulta, levantando assim, a dúvida sobre algumas passagens de

Minha Vida de Menina, de que elas poderiam ter sido escritas a posteriori do tempo

compreendido e datado no livro. 

Acontece que as cartas30 trocadas entre Alice e Vera Brant,  sua cunhada,

conservam a graça e o frescor da menina Helena Morley do século dezenove em

uma  Alice  madura,  mais  experiente,  por  certo,  mas  nem  por  isso  menos

interessante; portanto, mesmo que o diário seja de uma edição posterior, ou tenha

sofrido modificações para se adequar a um estilo mais literário, não deixa de ser um

livro brilhante, afinal de contas, citando novamente Guimarães Rosa, Minha vida de

menina é uma grandiosa reconstrução da infância

A bem da verdade,  é difícil  para o leitor  diferenciar Alice Brant de Helena

Morley, tanto porque a autora afirma que são uma só, quanto porque, de certa forma,

elas são mesmo, ainda que o livro não seja a publicação exata dos escritos originais.

29 BRANT, 2003.
30 Ver uma das cartas em anexo.
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A falta dos manuscritos da década de 1890 levantam uma suspeita e uma aura de

mistério em torno da veracidade dos mesmos, e da mesma forma, conservam um

sentimento de incerteza que torna a história ainda mais fascinante. 

Marlise  Meyer  (2006)  conta  que  esteve  em  Diamantina  em  1994  para

participar do encontro de comemoração ao centenário de  Minha vida de menina e

que  esse  seminário  abordou  o  diário  como  real,  não  como  o  livro  que  é.  Um

encontro acadêmico que contou com professores, críticos, especialistas e a família

de Alice e em primeiro momento foi cientificamente neutro, mas acabou entrando na

questão da autenticidade da obra, justamente pela falta dos escritos originais, o que

instalou uma tensão entre os presentes, gerando um embate entre os teóricos e a

família, suspeitas negadas por Sarita (filha de Alice), que alegava ter os manuscritos;

no entanto, nunca nada deles vieram a público31.

As  pesquisas  realizadas  trazem  uma  massificante  gama  de  informações

sobre Helena Morley, a personagem do livro, mas de Alice Brant, a mulher que não

se ateve aos três anos do mesmo não há tantas informações,  não mais que as

básicas já  mencionadas.  Tirando os  relatos  de Vera Brant,  pouco mais se  sabe

sobre ela; que lecionou um pouco depois que acabou a Escola Normal e morou na

França e em Buenos Aires durante a ditadura de Getúlio Vargas.32

Vera Brant  conta de Alice que ela nunca deixou de ter  o espírito  daquela

garota esperta e de riso fácil. Sempre fora inteligente e carismática, no comando de

uma família numerosa, unida e culta. Aos domingos sentavam-se para o almoço e

Helena os presenteava com suas histórias, donde faziam silêncio para ouvi-la.

O livro  se  faz  cativante  por  ser  despretensioso.  Um cotidiano  narrado  de

forma simples, Helena faz do nada um objeto de reflexão. Também é cativante por

ter sido escrito,  ou então, ser uma imagem de uma época em que as mulheres

tinham pouca expressividade na vida social, tinham pouco estudo, eram destinadas

a serem mães e donas de seus lares, resignadas a uma vida voltada para a família. 

A jovem Helena inserida nesse cenário não se conforma totalmente com esse

destino de gênero,  questiona sua posição feminina,  movimenta-se com liberdade

31 Em entrevista a Cristal Recchia (2008), Sarita disse que não tinha mais os escritos originais, que
sua mãe deveria tê-los passado a editora e perdido.

32 Disponível em http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2666,1.shl
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pela decadente cidade de Diamantina e não se cala sobre nenhum aspecto social.

Sua obra, se não se pode considerar um documento histórico, pode ser vista como

uma representação da história daquele século, na visão de uma garota branca e

relativamente pobre no interior da cidade mineira.

É importante ressaltar que a literatura não pode ser medida como forma de

enxergar a realidade, ou vice-versa. Há vertentes que utilizam a literatura apenas

como uma forma de ver a realidade exageradamente, e não inferindo dela o relato

histórico, mas considerando-a como a internalização de alguns preceitos pontuais da

época e admitindo que uma poderia exercer influência sobre a outra.

De toda forma, escrever um diário implica uma tomada de consciência do

escritor sobre os eventos que registrará, e esse ato permitirá uma futura reflexão do

“eu”. É uma forma de preservação de si, aliás, do passado para o futuro. Escrever é

reforçar  a  lembrança,  é  trazer  ao  escritor,  futuramente,  uma  nostalgia  do  seu

passado; afinal, o que for escrito nunca será esquecido. 
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ANEXO

Augusto Mario Caldeira Brant (“Leontino”) e Alice Dayrell (“Helena Morley”)33 

33 Disponível em http://www.radiantefilmes.com/vidademenina_livro.htm.



50

Carta de Alice Brant para Vera Brant em 05 de junho de 195834

Verinha, querida:

Como você não compreendeu bem a minha filosofia de vida, venho hoje explicar-lhe.
A vida é  sempre cheia  de problemas para todos nós,  desde a infância.  Quando eu me refiro  à
inteligência para a vida, refiro-me à pessoa que sabe se afastar de todos os problemas e tirar proveito
das coisas boas; que nasce com juízo para se afastar dos perigos, que guarda um pouco do que
ganha para não passar necessidades, que evita as doenças, as más companhias e sabe tirar proveito
da inteligência, como Churchill, por exemplo.
Tenho conhecido homens de nenhum dom intelectual que se transformaram em grandes homens,
somente pelo trato, talvez adquirido na infância.
E conheço outros, que todos nós sabemos, cujas inteligências só serviram para desmoralizá-los.
Quanto a saber viver, você sabe melhor do que eu. A diferença é que você está vivendo o presente, e
eu só vivo, hoje, o passado.
Mas eu sei que você, como nenhuma de suas companheiras, poderá, no futuro, viver o passado,
porque não o terão tido.
A vida na infância só é agradável no campo, com a natureza, os animais, as aves e, acima de tudo,
com a liberdade.  E quem é que  cria  filhos,  hoje,  com liberdade? A vida das crianças em casa,
enquanto pequenas, e nos colégios, quando vão crescendo, cheia de trabalhos e obrigações, é vida?
Não, não é vida. E nada disso vai servir para lembrar, depois de velha.
Mas eu,  com toda a pobreza de meus pais,  vivi  a minha infância.  E,  depois  de casada,  ensinei
Augusto Mário a viver.
Hoje quero lhe descrever alguns episódios na minha vida, depois de casada.
Não me cansava de obrigar Augusto Mário a fazer aventuras. Imagine nós dois viajando a cavalo,
com uma família de doze pessoas e uma grande carga, com colchões, travesseiros e mantimentos!
Isso, com mais três filhos pequenos e mais uma menina que eu criava.
A viagem era de dois dias, dormindo-se no caminho, em ranchos abertos.
Uma  vez  em que  íamos  a  Santa  Bárbara  e  nos  arranchávamos  para  dormir,  a  empregada  foi
afastando uma pedra para fazer a cama dos meninos, quando viu, embaixo, um ninho de escorpiões.
Eu estava, nessa hora, no rio, dando banho nos meninos, por isso não vi. Augusto Mário proibiu que
me contassem e passou a noite sentado à beira da cama, lendo e vigiando os pequenos.
Hoje estou sem ocupação e vou passar algumas horas me distraindo, recordando o passado.
Para estação de Santa Bárbara nós tínhamos o hábito de ir uma vez por ano. Aconteceu que, numa
das vezes, várias pessoas de Diamantina resolveram ir também fazer uso das águas.
Foram Alcides, Belinha, Dr. Telles com a Donana e duas filhas, Serafim Libano e Dona Augusta e os
dois filhos rapazes e Padre Manoel Alves com uma amiga minha, Catarina Neves.
Além desses, foi também um industrial de Montes Claros, com a mulher e dez filhos.
Nossa família, Alcides e Belinha, ficamos no Arraial numa fazenda abandonada. O Dr. Telles, numa
única casa que havia no arraial. Os outros companheiros fizeram rancho de sapê, próximo das águas,
que formavam um grande poço, espécie de piscina de água quente.
O padre, além do rancho, mandou construir uma capelinha com um altar e todo o necessário.
Todos os domingos nós, do arraial, tínhamos que assistir à missa. Como era longe, íamos a cavalo.
Para assistir à missa, vinha todo o pessoal da redondeza e ia se acampando por fora da Igreja.
Não havia um só domingo que não houvesse casamentos. Lembro-me de uma vez que foram quatro
casais e todas as moças se casaram com um só vestido e um só véu. Acabava um casamento e a
noiva tirava o vestido e o véu e entregava à outra noiva. E todas nós, animadas com a novidade,
ajudando as moças a se vestirem.
Quando ajudávamos a última do grupo, chega na porta do rancho do padre um rapaz e grita: Ô
donas, não vistam a Maria que eu não caso com ela! Que tragédia! A pobrezinha caiu no pranto.
Eu fui lá fora implorar ao João para se casar com a Maria. E ele respondeu: Se a senhora faz questão
de me casar, então me case com a Joana.
Ele havia viajado com as duas e, no caminho, verificou que a Joana era mais bonita que a Maria.
Não posso, também, deixar de contar as originalidades da mulher do industrial, minha xará: ela criava
todos os filhos amamentados por uma cabra, que atendia ao choro da criança, subia na cama e lhe
colocava a teta na boca. Um dia, quando chegamos ao poço, ela estava terminando um forno de

34 Disponível em: http://verabrant.com.br/1/principal.htm
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barro, para assar o pão. Engraçado é que ela manejava tudo com uma cuia. Cuia para encher de
barro, cuia para amassar o pão, cuia para lavar a roupa. E era cada cuia do tamanho de uma bacia.
O industrial, marido dela, tinha uma fábrica de tecidos e uma grande fazenda. Mais de uma vez vimos
chegar carroça cheia de tudo para eles.  Apesar dessa fartura,  a mulher era muito miserável.  Se
jantávamos ou almoçávamos com eles, era sempre a convite do marido.
Um dia, Augusto Mário resolveu ir às águas palestrar com o industrial, que era muito simpático. O
homem prendeu-o para jantar. A mesa era debaixo de uma grande árvore e comprida, para caber
toda a família. Jantaram. Terminado o jantar, veio o café. O marido perguntou pela sobremesa e ela
respondeu: Não tenho. Um dos filhos, de uns cinco ou seis anos, gritou do meio da mesa: E aquelas
latas de doce que estão debaixo da sua cama?
A mulher foi ao quarto, trouxe uma lata, de uns dez quilos, de doce de leite, distribuiu para todos com
fartura.
Esse incidente foi um desapontamento para todos nós.
O rancho da dona Augusta era uma simpatia. Os filhos o colocaram num lugar bem agradável. As
mesas de jantar de todos os ranchos eram fora de casa, sempre debaixo de uma árvore. E nunca
chovia.
Um dia, chegando nas águas e indo ao rancho de dona Augusta, só encontramos um montão de
cinzas. Os filhos embeberam um maço de algodão no álcool, acenderam-no na ponta de um bambu
para acabar com uma caixa de marimbondos que estava sobre o rancho! Engraçado é que ninguém
comentou a estupidez. Os rapazes fizeram, numa só noite, outro rancho.
Um  episódio  também  marcante  em  Santa  Bárbara  deu-se,  um  dia,  comigo:  Donana  e  Belinha
descobriram um sítio onde havia frutas. Relacionaram-se com a família e foram lá duas vezes, sem
mim.
Quando eu soube, protestei, chamei-as de amigas ursas e me zanguei, deveras.
Donana, mais velha dez anos do que eu, explicou-me: Não te levamos porque sabíamos que, se você
fosse lá, inutilizaria o nosso passeio. Há coisas que dão vontade de rir e nós nos contemos. Mas você
não seria capaz de se conter. Você mesma sabe disso. Eu lhes disse que brigaria se fossem sem
mim, de outra vez.
Chegou o dia delas irem atrás das frutas e dos ovos. Chamaram-me e disseram: Hoje nós vamos ao
sítio do seu Juca, mas você fique sabendo que ele é assassino e que não pode rir na cara dele.
Eu respondi: Vocês estão me julgando uma louca que não pode conviver com os outros?
Donana retrucou: Se é assim, vamos.
Saímos as três pelo campo. O sítio era distante de nossa casa.
Durante a viagem pela estrada, Donana não fez outra coisa senão recomendar: Quando você vir que
vai cair nos seus acessos de riso, procure antes se lembrar de qualquer coisa triste.
Eu, então, reclamei: Chega, Donana!
Ela ainda teimava: Não ria, não ria! Estou temendo que você vá nos fazer perder este sítio.
Eu já estava indignada com tanta recomendação e já morta de vontade de rir vendo o medo da
Donana.
Fomos andando e chegamos ao sítio. Do lado de fora, próximo à porta, estava um homem gordo,
com uma grande barba, amolando um facão, numa pedra. Donana foi dizendo: Boa tarde, seu Juca!
O homem levantou a cabeça, com aquele enorme facão na mão e respondeu: boas tardes, madames!
Não foi preciso mais nada para que eu caísse no acesso de riso. As duas, que também caíram no
riso, dispararam a correr pelo campo afora me deixando sozinha com o homem. Eu, sem conseguir
parar de rir, larguei também o homem e fui brigar com as duas, por terem me abandonado. Mas as
encontrei iguais a mim, no mesmo acesso de riso.
Desta estação poderia, ainda, contar muita coisa engraçada.
Mas já escrevi bastante e sei que você não terá paciência de ler.

Um beijo.

Alice

Rio, 5 de junho de 1958
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