
  
 
 
 
 

VOZES DISSONANTES NA LITERATURA DE AUTORIA FEMININA NA 

BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA 

Anna Faedrich (CAp-UERJ)1 
 

Resumo: Examino diferentes manifestações da dissonância na literatura produzida por escritoras 
brasileiras na belle époque. Obras de autoria feminina expressam inquietações e questionamentos, 
tanto na esfera social, quanto na existencial. A voz da protagonista de Exaltação (1916), de 
Albertina Bertha, é dissonante por demonstrar inconformidade com o papel atribuído à mulher. 
Intelectual, questionadora, avessa às expectativas de uma sociedade conservadora e machista, 
Ladice não quer ser mãe, deseja casar por amor e prefere se dedicar à escrita e à leitura de literatura 
e filosofia. Outras tantas escritoras manifestam vozes transgressoras por meio da literatura. 
Apresento algumas dessas vozes e os instrumentos desencorajadores de uma crítica hostil. 
Palavras-chave: Vozes dissonantes; Literatura de autoria feminina; Literatura Brasileira; Belle 
époque; Crítica literária. 
 

Este texto é um esboço das ideias que estou desenvolvendo em minha pesquisa 

sobre escritoras brasileiras oitocentistas e seus repertórios de exclusão. Abordo, aqui, um 

recorte dos resultados de um estudo mais amplo, que pretende dar conta da análise de 

parte da produção de autoria feminina deste período e do estudo sociológico acerca do 

apagamento contínuo de escritoras mulheres da história e memória literárias.  

O cenário intelectual e literário da belle époque brasileira é dominado por homens. 

Em publicações de livros, jornais e revistas, conferências, saraus, reuniões, composição 

da Academia Brasileira de Letras e demais registros em espaços onde a atividade literária 

se manifesta, quase não se tem notícia sobre a escrita e a atuação de mulheres. Este padrão 

tem uma razão de ser e pode ser arqueologicamente reconstruído pela investigação 

criticamente orientada sobre como havia mecanismos diversos, velados ou explícitos, de 

desencorajamento ou pura exclusão de mulheres desses ambientes. Este texto tem por 

objetivo apresentar tanto as vozes femininas dissonantes na literatura brasileira – aquelas 

que adentraram o espaço interdito da literatura e que transgrediram às expectativas em 

relação à autoria feminina –  como os exemplos dos instrumentos e mecanismos de 

desencorajamento, desincentivos e exclusões das mulheres em posições de protagonistas 

no cenário literário do período.  

                                                           
1 Anna Faedrich é Doutora em Letras (PUCRS). Professora Adjunta do CAp-UERJ e professora 
colaboradora do Programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Literatura Brasileira (UERJ). Foi 
Pesquisadora Residente da Fundação Biblioteca Nacional (2014-2015), onde realizou pesquisa sobre 
escritoras brasileiras do entresséculos (1870-1930). Organizou a reedição do romance Exaltação (1916) de 
Albertina Bertha, e do livro de poemas Nebulosas (1872), de Narcisa Amália, pela Gradiva Editorial em 
coedição com a Biblioteca Nacional. E-mail: anna.faedrich@gmail.com. 
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A expectativa do campo da literatura brasileira do final do século XIX espera da 

mulher escritora um certo tipo de atitude em relação à escrita. Apenas as mulheres 

oriundas de famílias abastadas recebiam educação refinada, em casa, por preceptoras. 

Como são os casos das escritoras cariocas Albertina Bertha de Lafayette Stockler e Júlia 

Lopes de Almeida. Mesmo educadas, na maioria das vezes não se esperava que elas 

escrevessem literatura (ou literatura “de qualidade”) e muito menos que a publicassem. 

A educação recebida tinha um fim muito claro, funcionava como mais uma prenda para 

facilitar o casamento. Das mulheres que escreviam, se esperava textos com fins didáticos 

e morais, manuais de comportamento para outras mulheres, linguagem fácil, bom 

mocismo, ficção doméstica e certo recato literário. Como observa Gilberto Araújo, “os 

livros escritos por mulheres não deveriam ultrapassar o cerco do lirismo cheiroso e bem-

comportado. Melancolia, tristeza e languidez eram qualidades preferencialmente 

esperadas, devendo a alegria e o viço serem canalizadas para o lar e a família” (ARAÚJO, 

2014, p. 115).  

Nadilza Martins de Barros Moreira (2003), ao revisitar a condição de mulher e de 

escritora em Júlia Lopes de Almeida e Kate Chopin, mostra o desprestígio da atividade 

intelectual feminina, o casamento e a maternidade como principais negócios na vida das 

mulheres, bem como sua condição de marginalizada e a falta de profissionalização:  

[...] situar, sociologicamente, essa mulher que vai ser chamada de 
escritora, num momento da história ocidental em que a atividade 
feminina, mesmo a intelectual, era completamente desprestigiada, e a 
condição feminina não dava acesso à profissionalização. Acrescente-se 
a esse quadro que o destino da mulher era o casamento e a maternidade; 
atribuições, ou melhor, funções que em nada ou quase nada mudavam 
a condição feminina, uma vez que a mulher continuava tutelada pelo 
marido e mantida como uma ‘menor’, uma ‘marginalizada’, diante do 

poder constituído. No início do século XIX, a mulher brasileira, 
genericamente falando, pois sempre houve exceções, era destituída de 
qualquer instrução. Seu universo resumia-se aos afazeres domésticos 
comezinhos e aos trabalhos de agulha, uma vez que, sendo branca de 
classe média ou da aristocracia, deixava os demais cuidados domésticos 
entregues às escravas negras, que formavam a base da pirâmide social 
das mulheres brasileiras (MOREIRA, 2003, p. 52). 

Em 1926, Monteiro Lobato observa, em tom de lamento, a mudança de perfil das 

escritoras no início do século XX:  
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Outrora, no Brasil de anquinhas, ser poetisa era suspirar. [...] Hoje tudo 
mudou. Se há suspiros, é em casa das doceiras: clara de ovo batida com 
açúcar e assada no forno aos pingões. Suspiro poético, arrancado ao imo 
da alma à força de contrações do diafragma e sibilo de nariz, isso 
morreu, saiu de moda, acabou. E é pena (LOBATO, 2008, p. 193).  

O lamento de Lobato deixa revelar a condição feminina à época, o casamento 

como o negócio supremo da vida das mulheres e o fato de não poderem sequer escolher 

seus maridos: “Se não tinha graça num marmanjão de cabeleira que morria hético aos 20 

anos, tinha-a demais nas representações do sexo hoje ex-frágil, cujos corações não eram 

consultados nem para o negócio supremo das suas vidinhas: casar” (LOBATO, 2008, p. 

193). Considero importante a análise crítica do lamento de Lobato. Aparentemente, o 

comentário é favorável às escritoras, uma vez que Lobato afirma que há mais graça “nas 

representações do sexo hoje ex-frágil” do que “num marmanjão de cabeleira”. Entretanto, 

quando Lobato afirma que a poeta “emparelhou-se com o poeta moderno” e, por isso, se 

elevou a nível superior, fica nítida a concepção de uma literatura de autoria feminina 

inferior, feita por “poetisas”2, em contraposição à literatura escrita pelas “demais criaturas 

de elegância mental, distinção e sobriedade de maneiras”: “A poetisa de hoje emparelhou-

se com o poeta moderno. [...] Compuseram-se. Alçapremaram-se a nível superior. 

Emparelharam-se às demais criaturas finas de elegância mental, distinção e sobriedade 

de maneiras” (LOBATO, 2008, p. 193). 

Comentários como esses acabam naturalizando a produção poética de mulheres 

como “a arte de suspirar”, bem como a sua inferioridade. São mecanismos subliminares 

de dominação masculina, que perpetuam distinção valorativa entre a escrita literária e a 

produção intelectual de homens e mulheres. Estes mecanismos acabam se transfigurando 

e manifestando de outras formas, como nos processos de seleção dos nomes a constar nas 

histórias da literatura. As ementas das disciplinas de literatura brasileira, sobretudo no 

período do Romantismo, reproduzem o cânone de escritores homens. Naturalizamos a 

ausência de escritoras, de tal forma que desconhecemos a possibilidade de existência 

delas. O discurso é imperceptivelmente excludente, uma vez a ausência é justificada pela 

                                                           
2 O termo “poetisa” acabou se tornando pejorativo, tanto quanto “literatura de mulher”, utilizado sobretudo 

no século XIX para menosprezar a poesia feita pelas mulheres. Se analisarmos as críticas à época, 
comprovamos que o termo foi utilizado para diferenciar, em termos valorativos, a poesia escrita por homens 
e mulheres. Neste texto, lanço mão de alguns exemplos esclarecedores.  
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falta de direitos à época, como o direito das mulheres à educação, facilitando a sua 

naturalização.  

Este texto apresenta exemplos que, em seu conjunto, contribuem para entender 

mecanismos de exclusão das mulheres no meio intelectual e literário brasileiro e a 

necessidade de se rediscutir a história da literatura brasileira. Quando questionamos o 

consenso sobre os integrantes eleitos para figurar a História Literária brasileira, 

percebemos que os historiadores sofisticam, consciente ou inconscientemente, os 

mecanismos de exclusão das mulheres. Apresento algumas vozes femininas que destoam 

do que é esperado de uma mulher, ou seja, vão contra o ideal requerido pela ordem 

dominante e, por isso, são punidas.  

 

Albertina Bertha e Gilka Machado 

Em carta a Monteiro Lobato, Lima Barreto revela insatisfação com a pouca venda 

de seus livros. Neste excerto da carta, o escritor comenta o sucesso de vendas de Albertina 

Bertha e Gilka Machado, demonstrando rivalidade ao se comparar com elas. A forma 

como Lima Barreto justifica o sucesso das duas escritoras cariocas é por meio do 

menosprezo dos livros delas e dos próprios leitores do Rio de Janeiro, pois associa 

indiretamente o sucesso de ambas à tendência erótica e à falta de critérios do leitor 

carioca: 

O meu Policarpo do qual tirei 2.000, há dois anos, está longe de 
esgotar-se, apesar de tê-lo vendido (a edição) quase pelo preço da 
impressão. A Dona Albertina Berta foi mais feliz e a D. Gilka Machado, 
com seus livros de versos, a 5$000 a plaquete, ainda mais. Isto dá a 
medida da inteligência do leitor do Rio. [...] Além disso, uma outra 
coisa influi poderosamente no sucesso do livro: a tendência erótica, com 
uma falta total de pensamento próprio sobre as coisas e homens do 
meio. O leitor carioca não quer julgamento... (BARRETO, 1956, p. 57) 

 Tanto Albertina Bertha quanto Gilka Machado são vozes discordantes entre as 

mulheres da belle époque, uma vez que têm a ousadia de tratar de temas considerados 

tabus, como o desejo feminino. Exaltação, romance de estreia da autora carioca Albertina 

Bertha de Lafayette Stockler (1880-1953), publicado em 1916, apresenta uma 

protagonista inconformada com o papel atribuído à mulher e com a hipocrisia e 

preconceito da sociedade. Ladice quer abolir os costumes arraigados na ignorância, quer 
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uma sociedade em que a inteligência da mulher possa ser reconhecida, dando, assim, a 

oportunidade de ela interagir ao nível dos homens. O excerto selecionado apresenta o 

diálogo entre Ladice, personagem transgressora, e sua prima Dinah, protótipo da mulher 

pura e bem-comportada. É interessante reparar no contraste entre esses dois perfis 

femininos, enquanto Dinah é passiva e obedece ao status quo, Ladice sente-se 

inconformada com a “trilha comum” que espera das mulheres um comportamento sem 

inclinações e opiniões. O caráter transgressor da protagonista é associado à forma como 

ela fora educada, às leituras clássicas e fortes: 

– Como me irrita essa tua passividade, aprendida em um convento. 
Aqui, em casa, esqueceu-se de que sou mulher... Querem-me sem 
inclinações, sem opinião, igual a todos. Meu Deus! É preciso que eu 
siga a trilha comum, que diga sim, após o sim de toda uma geração, que 
tenha o pensamento que vinte mil cérebros já elaboraram...  
– Bem se vê que foste educada por uma estrangeira protestante; se 
soubesses mais de religião, não serias assim... Há instantes em que me 
fazes medo – observou sua prima timidamente. 
– É simplesmente efeito de uma natureza tropical e de leituras clássicas, 
fortes. Qu’importa, Dinah, que seja a primeira a rasgar os preconceitos 

e as hipocrisias? Querida, tudo evolui. Mulher hoje é espírito até nos 
gestos; é breviário dos deuses, entendes? (BERTHA, 2015, p. 20) 

  Intelectual, questionadora, avessa às expectativas de uma sociedade conservadora 

e machista, a protagonista não quer ser mãe, não quer casar sem amor, prefere se dedicar 

à escrita e à leitura de literatura e filosofia: 

[...] Creio não possuir qualidade alguma que me recomende como futura 
mãe de família... Adoro a paz, a solidão, as coisas estranhas... Sou 
extremamente independente. Gastarei dias a ler, estudar... Rio-me 
muito, digo tolices; mas também tenho melancolias impenetráveis, que 
me roem as próprias fontes de existência; é-me um mal ingênito 
(BERTHA, 2015, p. 68). 

Por reconhecer a hipocrisia da sociedade, sente-se em desacordo com os preceitos 

desta e quer ser livre, agir de maneira fiel às suas vontades. A ousadia do romance está 

presente sobretudo nos encontros amorosos dos amantes Ladice e Teófilo. Ambos são 

casados, mas se apaixonam enlouquecidamente e se encontram de forma escondida para 

a realização do amor: 

— Não te deixarei partir, ficarás aqui comigo, ao meu lado, não nunca 
mais me abandonarás... Nunca mais... – Dizendo isso, ele apertava-a 
loucamente, cingi-a com os braços, numa exaltação extraordinária. 
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Ladice, ainda vencida pela veemência de sua sensibilidade, não podia 
falar, e retribuía esses excessos de amor com afagos lentos, com beijos 
longos, deliciosos, que nunca acabavam, beijos ardentes que deixavam, 
de cada vez, um pouco de seu coração, de sua alma, de sua ternura. [...] 
Ladice, ao seu lado, como uma grande sombra, ninava-o, cantava 
baixinho, apertava-o, rosto contra rosto, beijava-lhe silenciosamente, 
pausadamente, o canto dos olhos, das orelhas, os cílios, os cabelos, 
espalmava-lhe as mãos pelo dorso, como se este gesto quisesse abrange-
lo por inteiro, absorvê-lo em si [...] (BERTHA, 2015, p. 143-144).  

A leitura de Exaltação era proibida entre os familiares da escritora e não à toa as 

mulheres da Liga das Senhoras Católicas condenaram o romance por seu “caráter 

corrompedor”: 

Só nos resta, portanto, fazer um apelo às mulheres criteriosas, para que 
lhe fechem as portas, para que lhe neguem lugar em sua estante, onde a 
sua presença só pode acarretar-lhes o descrédito. Sobretudo pedimos às 
mães de família que proíbam as suas filhas a leitura de um livro tanto 
mais perigoso quanto tem o falso brilho que deslumbra, o perfume 
inebriante que estonteia. 
Estendemos este apelo aos homens sensatos e creio que eles são ainda 
bem numerosos. Proíbam os pais de família a suas filhas essa leitura 
corruptora, elemento de destruição para a família (BITTENCOURT, 
1916). 

Também Gilka Machado foi vítima do conservadorismo de uma crítica literária 

preconceituosa à época. Segundo a própria poeta, o primeiro golpe foi realizado por um 

crítico famoso que a chamou de “uma matrona imoral”. Em relato pessoal, Machado 

revela os prejuízos desses golpes: “Aquela primeira crítica (por que negar) surpreendeu-

me, machucou-me e manchou o meu destino. Em compensação, imunizou-me contra a 

malícia dos adjetivos” (MACHADO, 2017, p. 18). Quando o marido, o poeta e jornalista 

Rodolpho Machado, morreu, Gilka precisou procurar trabalho e encontrou um ambiente 

extremamente hostil: “A má fama é indelével. Todas as portas se me fecharam, ficando 

aberta uma que não consegui transpor por invencível repugnância” (MACHADO, 2017, 

p. 15). Araújo (2014, p. 117) observa que Gilka Machado problematiza a condição da 

mulher sem, no entanto, filiar-se à dicção agressiva e ao insulto contra dogmas sociais 

presentes na prosa do início do século XX. O estudioso insere a poeta na geração 

neossimbolista por conta da “valorização ostensiva do corpo feminino”, do “forte apelo 

sinestésico e [d]a atmosfera erótica” (2014, p. 117). Mulheres e escritoras como Gilka 

Machado e Albertina Bertha pagaram um preço alto pelo desejo de liberdade e pelas 

consideradas ousadias temáticas.  

3675



  
 
 
 
 

 

Júlia Lopes de Almeida  

Caso paradigmático das manobras excludentes do preconceito de gênero é o do 

impedimento da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) na Academia 

Brasileira de Letras. Júlia participava ativamente da vida literária no final do século XIX, 

escrevia para jornais de prestígio como O Paiz, realizava saraus literários em sua casa 

localizada no bairro Santa Teresa, era casada com o poeta e intelectual influente Filinto 

de Almeida, e ajudou na fundação da Academia Brasileira de Letras (inaugurada em 

1897), tendo seu nome na lista daqueles que seriam os seus imortais. Entretanto, Júlia não 

pode integrar à Academia por conta de uma regra que seguia à risca a da Académie 

Française – assim como todo o modelo da Academia, incluindo o fardão, a arquitetura 

do prédio Le Petit-Trianon, o número de quarenta integrantes etc –  regra esta que impedia 

a candidatura e a entrada de mulheres. Os relatos sobre o episódio indicam que, no lugar 

de Júlia Lopes, entrou seu marido, o poeta português – a essa altura naturalizado brasileiro 

– Filinto de Almeida3: 

O poetastro Filinto de Almeida, outro fundador daquela casa injusta, 
acadêmico mais famoso por causa do tamanho de seus pés do que pelos 
seus versos, era casado com uma escritora de talento, Júlia Lopes de 
Almeida, mas como esta, pelo fato de pertencer ao sexo feminino, não 
tinha condições de virar ‘imortal’, ele foi eleito para ocupar a cadeira 

número 3. Filinto recebeu então este apelido: ‘O Acadêmico Consorte’. 
Quando ele entrava na sala da Academia, exibindo o seu corpanzil e os 
seus grandes pés, o irreverente Carlos de Laet fazia este comentário: — 
Lá vem ‘O Acadêmico Consorte’, que como poeta está sem sorte... 
(JORGE, 1999, p. 25). 

Em entrevista a João do Rio, Filinto, grande admirador da esposa escritora, afirma: 

“Não era eu quem deveria estar na Academia, era ela” (RIO, 1994). Demorou 80 anos 

para que uma mulher pudesse se candidatar a uma vaga na Academia. Em 4 de agosto 

1977, Rachel de Queiroz foi eleita à Cadeira 5.  

                                                           
3 Vale notar que o neto Claudio Lopes de Almeida está escrevendo a biografia do avô Filinto de Almeida e 
desmente essa versão da história, defendendo a importância política e literária do avô, o que justificaria a 
sua entrada na ABL por mérito próprio. Para Claudio, Filinto lamenta o fato de Júlia não poder fazer parte 
da ABL porque ele era a favor do ingresso de mulheres. 
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Outra faceta da obra de Júlia Lopes foram textos dirigidos às mulheres, momento 

em que se autodenomina “D. Júlia”, uma espécie de conselheira sabida, que desempenha 

a atribuição tipicamente esperada ou prescrita às escritoras daquela época. Estes textos 

foram publicados na forma de manuais. O primeiro, Livro das noivas (1896), é voltado 

para as jovens inexperientes prestes a se casarem. O segundo, Livro das donas e donzelas 

(1906), é dirigido às mulheres mais maduras, mães e esposas, para as quais – 

aparentemente – D. Júlia faz prescrições de vestuário, vida social, cultivo de flores, 

educação dos filhos etc. 

Essa orientação dual não se perdeu com Júlia Lopes e foi atualizada com Clarice 

Lispector, que também escreveu textos neste estilo em sua fase inicial, desempenhando o 

papel típico atribuído às escritoras mulheres. Não sem estranhamento, o leitor dos 

complexos e inovadores romances e contos de Clarice Lispector se depara com essa faceta 

da escritora. Sob diferentes pseudônimos – Helen Palmer, Teresa Quadros e Ilka Soares 

–, Lispector publicou textos na imprensa periódica brasileira (nos jornais Comício, 

Correio da Manhã e Diário da Noite), destinados às mulheres, com receitas, dicas 

domésticas, de etiqueta e de beleza, conselhos variados, como o que fazer para manter o 

casamento, agradar ao marido, educar os filhos etc. Esses textos foram reunidos, 

recentemente, em dois livros: Correio Feminino (2006), e Só para mulheres (2008). 

Pode-se pensar que diferença entre ambas talvez seja o fato de Clarice Lispector se 

submeter a esse ofício por necessidade financeira, enquanto Júlia Lopes e outras escritoras 

provavelmente o fizeram por adesão normativa, por pertencer a uma geração de escritoras 

mulheres que não se autorizava o abandono completo dessa orientação no ofício de 

escritora. É curioso notar que a crítica nos faz acreditar que os livros de D. Júlia eram 

dicas e receitas bobas para mulheres – noivas, casadas ou mães. Entretanto, a leitura 

acurada de Livro das noivas e Livro das damas e donzelas mostra-nos que, apesar de seus 

títulos, as obras são muito diferentes do que a crítica nos sugere. A hipótese que levanto 

é a de que Júlia soube manipular a ordem vigente de forma astuciosa a ponto de não causar 

recepção adversa, protegendo assim seu ofício de escritora. Como bem observa Ana Luiza 

Martins, 

Sua produção – ainda que veiculada por órgãos inofensivos à ordem 
vigente e em princípio reforçando valores femininos secularmente 
predeterminados pelo viés masculino – veio com uma carga de coragem 
e transgressão incomuns para a época (MARTINS, 2008, p. 462). 
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Antonio Candido, em “Esquema de Machado de Assis”, observa que a crítica 

demorou a entender a inteligência de Machado de Assis e o valor de sua obra. Candido 

analisa a técnica sofisticada de Machado de Assis, que “consiste essencialmente em 

sugerir as coisas mais tremendas da maneira mais cândida” (1970, p. 23). A minha 

hipótese é de que tal reflexão é válida para se pensar a escrita e a persona de Júlia Lopes 

de Almeida. Por trás da imagem cândida que se construiu, da mulher-mãe-esposa 

cuidadosa, Júlia escrevia sutilmente sobre questões polêmicas à época. Nestes livros 

destinados às leitoras, a escritora levanta a bandeira da educação para as mulheres, 

incentivando-as a estudar, pensar, criticar, ler livros de qualidade, se profissionalizar e 

lutar pela emancipação. Tema recorrente na obra de Júlia é o da mulher recém viúva que 

se vê sem condições básicas de vida porque não sabe exercer nenhum ofício para se 

sustentar: 

Convenci-me hoje de que todas as mulheres devem ter uma profissão. 
Conheço duas senhoras desgraçadas. Uma ficou órfã, a outra viúva, e 
nenhuma está habilitada a bem ganhar a vida. Lembrei-lhes o comércio. 
Não sabem contabilidade. Lembrei-lhes a tipografia, a telegrafia, a 
gravura, a farmácia, mas de que expedientes se hão de valer para 
sustentar a família enquanto estudem? Este exemplo fez-me tremer. Se 
eu tiver filhas... por Deus! Que hei de prepará-las para poderem vencer 
estas dificuldades (ALMEIDA, 1914, p. 128-129). 

É este tipo de conselho que D. Júlia dá às suas leitoras: se profissionalizem e 

conquistem a independência financeira; leiam livros que valham a pena; tornem-se 

mulheres cultas, interessantes e interessadas; casem por amor e sejam parceiras de seus 

maridos: 

Ama sempre teu marido, sem humilhação, com sinceridade e alegria. 
Está nisto o segredo da ventura na terra. Que ele te ame igualmente, 
com o mesmo extremo, o mesmo carinho, e caminhem assim, fortes, 
unidos e serenos para os dias de risos ou de lágrimas que hão de vir 
(Grifo meu. ALMEIDA, 1914, p. 14). 

 Como podemos ver, muito diferente do que os comentários críticos nos levam a 

crer, os livros de Júlia não se centram exclusivamente no âmbito doméstico, mas tratam 

de outros assuntos, como os hábitos do natal brasileiro, o convento, a especificidade da 

mulher brasileira, o vestuário feminino – no sentido de mostrar que as mulheres não 

precisam se vestir como homens para serem respeitadas –, reflexões sobre a dona de casa 
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a partir da notícia de um suicídio, formalidades e envelhecimento. Muitas vezes, o que 

parece meio bobo é, na verdade, uma crítica de extrema relevância para defender as 

mulheres das acusações de futilidade e vaidade, desconstruindo papeis sexistas e lutando 

por igualdade de gênero. O texto de Júlia sobre o envelhecimento, por exemplo, intitulado 

“A arte de envelhecer”, mostra de forma leve que sentimentos face à velhice são comuns 

a homens e mulheres, e rebate com elegância e sutileza os argumentos típicos de homens 

como Arthur Schopenhauer4. 

Outras tantas vozes femininas dissonantes ousaram transgredir a ordem vigente e 

enfrentar a hostilidade do meio intelectual e literário para com as mulheres. Não foram 

poucas as intempéries no percurso das mulheres que se assumiram enquanto escritoras. 

Graças a essa forte resistência, foi possível compreender melhor a naturalização da 

exclusão das escritoras do século XIX e início do XX no ensino de literatura brasileira e 

nas histórias da literatura a ponto de se tornar imperceptível.  

Este texto apresentou alguns exemplos que fazem parte dos resultados iniciais de 

um estudo mais amplo. Existe, ainda, uma agenda de pesquisa por ser feita, que mapeie 

e analise outros mecanismos, novos exemplos, em toda sua complexidade, sutileza e 

implicações. Se, por um lado, a história da literatura reproduziu até hoje seleções 

arbitrárias; por outro lado, a reconstrução – literária e política – dessas narrativas é 

possível e vem sendo feita por críticos literários, sociólogos e pesquisadores. 
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