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A representação do trab alho feminino na ficção b rasileira d e autoria masculina 

no final do século XIX e início do XX é respons ável pela imagem de ócio e futilidade 
que cerca as person agens femininas e, por extensão , as mulheres da época. 
Constituindo-se o cas amento na úni ca carreira aceitáv el tanto para as bu rguesas 
enriquecid as quanto para as trab alhadoras pobres, o trabalho feminino, se remunerado, é 
representado  como um fardo e u m op róbrio. 

Nos romance u rbano ambientado no Rio de Jan eiro, cujo iniciado r é Joaqui m 
Manu el de Macedo , a única condição aceita para as heroínas burgu esas é o casamento, 
visto como u ma carreira, enqu anto para os ho mens ele seria u ma forma de colocação na 
vida – a caça ao dote feminino. As mulheres qu e emp reg am sua astúcia e inteligência 
para cons eguir o casamento de qualquer forma são recompensad as no fin al da narrativa. 
Assi m, embora exista crítica ao “carreiris mo matri monial”, co mo o deno minou Antonio 
Candido (1963:140), esta aparece ap enas no nível do discurso , uma vez que na solução 
final feliz, do cas amento, unem-se o interesse fin ancei ro e o amor. Vo zes disco rdantes 
de mulheres instruídas, ao contrário, são punidas com um final triste ou mes mo trágico. 
Um raro caso de pro fissional, como a p ro fesso ra D eolinda, d e Rosa, de 1849 , surge 
ridicularizado. 

E m José de Alencar tal crítica amplia-s e, estendendo-s e ao enredo e à estrutu ra 
da narrativa, co mo no conh ecido exemplo de Senhora, de 1875. Nesse ro man ce 
enfocam-se moças  pobres , como  a heroína Aurélia, que p erten cem à v asta tradição  de 
personag ens femininas  deslocad as n a cl asse soci al em qu e vivem, pois, p ela b eleza, 
inteligência e, prin cipalmente, educação aos moldes do tempo, pertenceriam à elite 
burguesa, mas o nasci mento as i mpede d e ascender a essa classe soci al, seja p elo 
casamento ou pelo trabalho. Esse estereótipo que s erá o conflito central de vários 
romances de Machado de Assis, cul minando com a personag em mais famosa da 
literatura brasileira – Capitu – , permanecerá em n arrativas de autoria feminina, co mo se 
verá adiante. Note-se qu e Aurélia, quando pobre, executa, em casa, trabalhos 
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insuficient es para o s eu sustento, so fre a hu milh ação  de expor-s e à j anela p ara arru mar  
marido e só virá a ascender social mente ao herdar a fortuna do avô. Outra heroína de 
Alencar, a Lú cia de Lucíola, de 1862, qu e se prostitui co mo  solução d e extrema 
pobreza, ao ap ai xonar-se p ela primeira vez, regenera-se, p assando a exercer o p apel de 
menagére, a perfeita e virtuosa dona de casa voltada ap enas para o bem-estar do marido, 
tão elogiada em toda literatura do século XIX, não só po r es critores co mo  também por 
escritoras . Lembre-se aqui a famos a frase de Proudhon , que via para a mulher da épo ca 
apenas duas funçõ es - prostituta ou menagére -, ambas co existindo na mes ma pessoa, 
Lúcia, a qual desprezava pro fund amente o pri mei ro aspecto, repelindo-o , enquanto 
enfatizava o segundo 
 No segundo romance de Mach ado de Assis, A mão e a luva, de 1874, a 
personag em Guio mar inicia n a obra do auto r o tema d as personagens femininas que 
pertencem a u ma classe pelo nasci mento e a out ra, superior, pel a edu cação, no caso 
financiad a pela madrinha, uma rica baron esa. Observ e-se o conceito negativo de 
trabalho remunerado quando, depois de Guio mar contar à madrinha seu intuito de ser 
pro fessora, segue-se o diálogo: 
 

“ -Não há outro recurso, disse ela à baron esa quando lhe con fiou esta 
aspiração. 

- Co mo assim? perguntou a madrinha. 
 -Não há, rep etiu Guio mar. Não  duvido, nem posso n egar o  amor que 

a senhora me tem; mas a cada qual cabe uma obrigação, que s e dev e cu mprir. 
A minha é... é ganhar o  pão . 
 Estas últimas palav ras pass aram-lh e pelos lábios como qu e à fo rça. O 
rubor subiu-lhe às faces; dissera-s e que a al ma cob ria o rosto de vergonha.” 
(1993:35) 

 
 A mais anti-ro mântica das heroínas deslocadas social mente da erroneamente 
chamada fase romântica de Machado , Guiomar será recompens ada com o casamento de 
seus sonhos, assim co mo Iaiá G arci a, do ro mance do mes mo nome, de 1878, tamb ém 
ascenderá social mente com um casamento aci ma de sua cl asse soci al. H elena, tamb ém 
de ro man ce ho mônimo, d e 1876, no  entanto , é punida co m a morte por fazer-se passar 
por quem não é para obter a mesma ascens ão, di ferindo no caráter das já mencionadas, 
pois, meiga e delicada, apro xi ma-se do ideal romântico de mulher. 
 As atividades permitidas às mulheres desta literatura – do minar a língua 
fran cesa para ler ro mances da mod a, tocar piano, cantar, costurar e bord ar – somavam o 
que se constituía em “ fina educação ”, a qual visava a dois objetivos: aperfeiçoar tarefas 
do lar e b rilhar em salões elegant es. Como exemplo, cite-se a d escrição  de Helen a:  

 
 “ Além d as qualidades naturais , possuía Helena algu mas prendas da 

sociedade, que a torn avam aceita a todos. ( ...) Não falo da magní fica voz de 
contralto, nem da correção co m qu e sabia usar dela ( ...) Era pianista distinta, 
sabia desenho, falava corret amente a língua fran cesa, um pouco a inglesa e a 
italiana. Entendia d e costura e bordados e toda a sorte d e trabalhos feminis. 
Convers ava co m g raça e lia admiravelmente. “  (1992:25) 
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A descri ção do local de trab alho cas eiro, em A mão e a luva, não p rescinde d a 
ironia depreciativa: “ saleta de trabalho, eu femis mo eleg ante, que queria dizer 
literal mente - sal a d e conversação ent remeada de crochet.” (1993:63) 

E m conclusão , a i magem d a mulher em ro mances de autoria masculina na 
segunda metade do século XIX, limit ando-se a aspectos fúteis da educação voltada p ara 
o lar, no Brasil, segue ap enas em parte os estereótipos divulgados por textos de não-
fi cção , co mo os d e Michelet, que viam n a mulher a reserva moral  de u m século cujas 
conquistas cientí ficas e técni cas conduziam p erigosament e ao  materi alismo e ao 
ateís mo.  

Coube à literatura de autori a feminina, do final do século XIX e inícios do XX, 
abraçar os valo res mais sérios da “ reserva moral”, tent ando idealizar u m tipo de mulher 
no qual as qu alidades d a m enagére  e a edu cação voltada para artes  co mo a músi ca e a 
literatura surg e co mo a fó rmul a infalível de p render o ho mem ao lar, tornado aprazível, 
e de formar os filhos co mo  os ho mens do futuro. 

E mbora tal propósito da literatura feminin a venha a enobrecer as mes mas 
tarefas consideradas irrelevantes ou fúteis pelos ro mancistas, ela não é isenta de 
contradiçõ es, como se pode veri ficar na obra da mais importante escritora do p eríodo, 
Júlia Lop es d e Al meid a (1862-1939).  

Na sua vasta produção, é possível veri fi car como el a se atribuiu a missão de 
criar a identidade da mulher brasileira que ao mes mo t empo  acomp anhasse as 
tendências dos "p aíses mais cultos e adiant ados " (1933:42) e s e ad aptasse às 
especi fi cidades das condiçõ es do país. Tal foi a motivação pri meira ao longo de 43 anos 
de produ ção de literatura tanto  ficcional quanto didática. 
 E mbora d efendesse o  pap el da mulher de menagér e perfeita mas  culta, u m 
problema sempre a preocupou, desde os pri meiros textos escritos para a Gaz eta de 
Campinas: o que faria a mulher que não tivesse co mo provedor u m ho mem, co mo as 
viúvas e as ó rfãs? 
 O caso d a viúva pode ser exempli ficado , pri meiramente, co m o romance d a 
autora mais prestigiado pela crítica, A falên cia, d e 1901. Nele, d epois da ruína 
financei ra e do suicídio de Teodoro , sua mulher, Camila, cujo luxo excessivo é causa 
dessa ruína, p recis ando trabalhar, aos 40 anos reconh ece os defeitos de sua formação 
“ feita só para o amor”. (1977:236) Da fortuna salva-se ap enas u ma casinha que havia 
sido dada de presente a Nina, u ma pobre moça agreg ada da casa, filha n atural de u m 
irmão d e Teodoro . Lá, vão morar Camil a e as duas filh as gêmeas , além de Nina e a 
criada No ca.  Forma-se assi m u ma co munidade de mulheres que se s alvará p elo 
trabalho. 
 Essa solução, que se desenvolverá plenamente em Correio da roça , de 1913 , é 
u m desdobramento da temática d a ami zad e feminina também constante d a obra da 
autora desde o seu início. Dos laços humanos con figu rados na obra de Júlia, são os mais 
fortes os  estab elecidos entre mulheres. 
 Correio da roça co meça por onde A falência termina: cinco mulheres, Maria, a 
mãe, de quarenta anos, e qu atro filhas entre a adol escência e a mo cidade encontram-se 
numa fazenda ant eriormente abandonada pelo marido que faleceu empobrecido, 
forçando-as a abandonar o luxo do Rio de Janei ro. Note-se que o afastamento da capital 
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agrav a a situação d essas mulheres em relação às outras co munidad es de Júlia: trat a-se 
da co mpleta inad aptação a u m ambiente desconh ecido  e, d e início, detest ado. 
 E m fo rma epistolar, a ação s e desenvolv e a partir dos exemplos de uma amig a 
que permaneceu no Rio, Fernand a, a qual começa por aconselh ar as amigas a que 
trabalhem no campo . Membro da co munidad e à distância e p ela palav ra escrita, 
Fern anda é facil mente decodi fi cada, por um leitor da obra de Júlia, co mo u m alter-ego 
da autora, e u ma represent ação emblemática da sua condição de escritora eng ajada na 
trans formação da mulh er brasileira. Da mes ma forma pod e-se considerar o livro a 
síntese do pensamento e d as técnicas narrativas de Júlia. 
 Assi m, embora o tom didático de aconselhamento seja direto, é suavizado 
pelos arti fícios das cartas, entremead as de muitas açõ es que se revel am como as teorias 
de Júlia postas em prática. Daí as mulheres trabalharem "p ela civilização dessa gent e do 
povo, que lhes rodeia a fazend a e que veg eta mais do que vive, sem prov eito nem glória 
para o Brasil nem para si ". (1933:57)Para isso os conh ecimentos adquiridos - inglês, 
fran cês, piano , desenho, literatu ra -  serão mais úteis do  que no sal ão do  Rio . 
 Correio da ro ça pode ser considerado u ma síntese d a obra d e Júlia porqu e 
final mente el a en contra u ma conciliação para as duas  tendên cias que sempre a 
dividiram, a manuten ção de v alores antigos e a renov ação voltada para um futuro 
utópico em qu e a mulher en contrass e o seu p apel  de agent e.  
 No desenrolar do ro mance, as transfo rmaçõ es da fazend a vão ocorrendo à 
medida em que as mulheres também se trans formam e trab alham, acab ando o lugar por 
tornar-s e bonito e lucrativo, u m o ásis de felicidad e para as prop rietárias e para os 
emp regados. 
 Exemplo das contradições é Memórias de Marta, o segundo ro mance 
publicado pela autora, em 1899, em que a protagonista narra sua história ambientada no 
Rio de Janeiro: a mort e do pai, o empobreci mento, a mud ança para u m cortiço , cujos 
habitantes são descritos em vários episódios, a vida de p rivaçõ es da mãe engo madeira, 
os es forços n a es cola pública, a formatura co mo p rofessora, a saída do cortiço , a 
frustração do pri meiro amor, o casamento sem amor co m u m homem mais velho, 
fregu ês de sua mãe, a mort e da mãe oito dias  depois. 
 A contradição emerge ao analisar-se que Mart a, representando a mulh er 
idealizad a por escritoras do século XIX: sem beleza, pob re, mod esta, culta, não 
consegue atingir a suprema realização p roposta por tais escritoras: o casamento feliz. 
Ao contrário, Marta so fre pela "dor de viv er, de ser fei a, d e ser pob re, de ser triste. 
(1899: 137) Faz u ma reflexão amarg a sobre o fato de o marido t er-se apaixonado p elo 
seu espírito e intelecto, quando a mãe lhe lia as cart as mandadas de Pal meiras, p ara 
onde tinha viajado co m D.Aninha. As cartas tinham sido escritas sob a in fluên cia da 
paixão por Luís, rapaz encantado r e inconseqüente, pri mo da mestra, que faz versos para 
Marta mas ab andona-a, pri meiramente por uma ingles a linda, ri ca e liberad a, p ara 
depois cas ar-s e co m outra jovem igu almente linda e rica, mas da própria família. 
 O destino da órfã pobre, mas bem nas cida e educada, de A Intrusa, de 1908, no 
entanto, é di ferente. E mpregando-s e co mo governanta na casa de u m viúvo, co m u ma 
filha reb elde, Alice acaba conquistando-os pelas qu alidades de dona d e casa, pela 
bondade, pelo intelecto e alguns dons artísticos. En frenta a maledicência que via nela 
“ mulher de aluguel”, ou seja, que recebia por trabalho remunerado e casa-s e com o 
patrão, por quem estav a ap ai xonada.  
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Comp arando-se as trajetórias  de Marta e Alice, é possível dedu zir qu e o 

relativo fracasso da pri meira se dev e ao s eu nasci mento pobre? Si m, caso se faça ainda 
outra co mparação, desta vez co m a escritora campineira Ângela da Cunh a, de quem não 
se en contram dados biográficos , e que, sob o  pseudônimo  de Brasiliana, publicou três 
romances entre 1878 e 1883, em folhetim, no Diário de Campinas: Rosa mineira, 
Margarida e Alguns chefes de família . Trata-se de t rês jovens heroínas -  Rosa, 
Margarid a e Marta – em que se veri fi ca a inadapt ação entre nasci mento , fortuna e 
educação . Mes mo hav endo grande es forço por parte delas , seu destino final, quando não 
é trágico, é si mplesmente triste, co mo em Margarida, em que a heroína é u m espírito 
mais sub misso e casa-se po r conveniência. A  punição mais  grave, a d a loucura, cab e a 
Rosa, jovem humilde educada no Rio de Janeiro por u ma mad rinha, e que n ão se adapta 
à ro ça para ond e volta.  
 Contrastando o  ambiente d a co rte entre 1850 e 1880 com o  do interior d e São 
Paulo e Minas, há descrições preciosas, sob ótica elitista, do  trab alho das “ fazendeiras 
ricas na provín cia de São Paulo, cuja doença nervosa é causada pela falta d e ocupações 
e de distraçõ es ou prazeres ", co mo em Margarida. Embora muito ricas, tais fazendeiras 
são, na maior parte, ignorant es, abo rrecem-s e mo rtal mente por n ão saírem nun ca das 
suas propriedades e não terem o que fazer, cercad as de escrav as de quem d evem cuid ar. 
Para agravar a situação, têm qu e entreg ar, muito cedo, su as ocupações às filh as, que 
deverão aprender a ser boas donas de casa e, depois, “ mo rrer de tédio, co mo elas 
morrem”.   

U m últi mo exemplo d e olhar elitista, qu e, entret anto, co mo  o ant erior, vem 
des mentir a visão mas culina do ócio d a mulher deste período, pertence à Amélia de 
Resende Martins (1877-1948) – con ferencista, historiado ra, ensaísta e musicóloga – em 
obra de não-fi cção de 1939, a biografia de seu pai, o Barão Geraldo de Resend e, Um 
idealista realizador. Interessa aqui a figura d a mãe d e A mélia, Maria Amélia Barbosa 
de Oliveira, nas cida em 1853, no Rio de Janeiro . Muito culta, excelent e pianista, 
dominava o al emão, além do francês e do inglês, e, como missivista, foi apelidada em 
família d e Mme. Sevigné. Sua correspondência infelizmente se p erdeu, mas a 
reprodução de uma carta escrita aos dezenov e anos, quando aind a era solteira, atesta seu 
trabalho e estudo dentro  de casa: 
 

"Passou-s e hoje o  dia di ferente dos  outros; ordinariamente venho às sete 
horas para o piano; às 6h30 m estou de pé, apesar do escuro; estudo, 
quando muito, três horas por dia, e às vezes menos; coso na máquina qu e 
tem estado muito boa - muitas saias já estão p rontas - , to mo ponto de 
meias etc; de noite trabalhamos enqu anto uma lê em voz alta David 
Copperfield. Meu tempo está to mado d e modo t al, qu e n ão me resta u m 
minuto para ler; apesar disso, meu Oliver Twist não tem sido desp rezado; 
fez-me co mp anhia até meia noite; creio que aqui em casa sou a última que 
apaga a luz p ara do rmir. (p. 218) 

 
 Casad a, Mari a Amélia não  somente será a perfeita dons de casa e mãe, co mo 
trabalhará sempre, cortando , po r exemplo, toda a roupa dos es cravos .  
 Se há tantos exemplos do trab alho feminino na época, por que a i mag em d e 
futilidade da literatura de autoria masculina? A resposta parece estar já no pioneiro Um 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 860-865, 2004. [ 864 / 865 ]



  
teto todo seu, de Vi rgínia Woolf. Co mo o p roblema dos valo res repres entados na 
literatura relacionados à questão de g ênero correspondem, numa certa medid a, aos 
valores da vida real, e di ferindo ess es valores para o homem e para a mulher, a 
tendência é preval ecerem os masculinos não pelo seu valor intrínseco, mas porque se 
referem à es fera mas culina de dominação. D aí questionar a autora se seria importante 
u m livro que trata d a guerra e insignificante u m que lida com os senti mentos das 
mulheres nu ma sal a de visitas. Essa recepção crítica à literatura d e autoria feminina no 
século XIX causou a alteração dos valores femininos em respeito à opinião alheia, 
determinando dois tipos de atitude nas autoras: de conciliação às críticas recebidas, e 
então a escritora escreveri a "ap enas co mo u ma mulher", ou d e ag ressão  a elas, em que 
tentaria s er "tão bo a qu anto um homem" (1985:97-98 ). 

Como as escritoras aqui analisad as pert encem ao pri meiro grupo, seria preciso 
esperar que o século XX avançasse para se ter uma i magem sem precon ceitos da mulher 
que trab alha fora e qu e independe do casamento para sua sobrevivên cia. 
 
RESUMO: Diferenças na representação do trabalho feminino e do casamento na ficção 
de autoria masculina – Macedo , Alencar e Machado de Assis– e na produção literária 
de autoria feminina – Júlia Lopes d e Almeida, Ângela da Cunha e Amélia d e R esende 
Martins – no final do século  XIX  e início do X X 
 
PALAVRAS-CHA VE: ficção d e autoria mas culina; produção literária de autoria 
feminina; trabalho feminino; casam ento.  
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