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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo o estudo biográfico de Eufrásia Teixeira Leite a 

partir da análise de sua correspondência amorosa com Joaquim Nabuco e de sua 

casa natal, o Museu Casa da Hera. A articulação desses dois elementos nos 

permitiu uma leitura interdiscursiva, possibilitando o estudo da memória nas 

diferentes maneiras pelas quais se apresenta: tanto nas situações em que no 

arquivamento de si há intenção de que este se mantenha privado – como é o 

caso da troca epistolar – quanto quando a intenção é de tornar pública a memória 

pessoal – como no caso do Museu Casa da Hera. As diferentes imagens 

formadas de sua subjetividade são percebidas a partir das abordagens do público 

e do privado. Eufrásia foi uma mulher com a trajetória pouco comum para sua 

época, o final do século XIX. Aos 23 anos, após a morte de seus pais, ricos 

negociantes de café, muda-se para Paris, investe e multiplica sua fortuna em 

aplicações na bolsa de valores, em diversos países pelo mundo. Recusa casar-se 

com Joaquim Nabuco, aparentemente seu único amor, e deixa em testamento, 

sua fortuna para obra assistencial.  

 
 
Palavras-chave: Eufrásia Teixeira Leite, Museu Casa da Hera, Escritas de si, 
Memória.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this dissertation is to study the biography of Eufrásia Teixeira 

Leite analyzing her love letters to Joaquim Nabuco and the house where she was 

born, The Casa da Hera Museum. The articulation of these two elements allows 

us to make an interrelated reading, and to study the different ways that memory 

shows itself: even in situations when there is the intention that the self-profiling 

remains private – in the case of the correspondence - and when the intention is to 

make the personal memories public – like in the case of Casa da Hera Museum.  

The different images constructed from her subjectivity are perceived through 

public and private approach. Eufrásia was very different to the women who lived at 

the end of the nineteenth century. When she was twenty three years old, after her 

parents died, who were rich coffee merchants, she moved to Paris, invested and 

increased her fortune in the stock exchange, in different countries around the 

world. She refused to get married to Joaquim Nabuco, apparently the only man 

she had loved in her life and left her fortune for social assistance in her will.  

 

Key-words: Eufrásia Teixeira Leite, Casa da Hera Museum, Self-writing, Memory.  
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INTRODUÇÃO 

 

Mas eu nunca me pareci com isto! 
--- Como é que você sabe? Que é este “você”, com o qual você se 
pareceria ou não? Onde tomá-lo? Segundo que padrão 
morfológico ou expressivo? Onde está seu corpo de verdade? 
Você é o único que só pode se ver em imagem, você nunca vê 
seus olhos, a não ser abobalhados pelo olhar que eles pousam 
sobre o espelho ou sobre a objetiva (interessar-me-ia somente ver 
meus olhos quando eles te olham): mesmo e sobretudo quanto ao 
seu corpo, você está condenado ao imaginário. (BARTHES, 2003, 
p.48) 

 

O projeto para o Mestrado em Letras da UFSJ surge da necessidade de 

aprofundamento após a conclusão do curso de Letras, principalmente em relação 

aos Estudos Culturais, área de maior interesse de minha parte. A vontade de 

pesquisar o exílio e a fotografia, tendo como enfoque a crítica cultural, nasce do 

meu próprio sentimento de inadequação e não pertencimento à origem, a lugares 

vividos, à profissão. Este é o tema do projeto entregue para o ingresso no 

programa de Mestrado. 

Entretanto, com o início do processo de orientação pelo professor Alberto 

Ferreira da Rocha Júnior, e após algumas reuniões, ficou claro que teria de optar 

por um assunto que estivesse em maior consonância com sua área de pesquisa: 

arquivos e estudos biográficos.  

Partindo disto, foi preciso fazer uma escolha e iniciou-se um longo 

processo em busca do objeto de meu estudo. Com o desenvolvimento das 

disciplinas veio a leitura de “Mal de Arquivo – uma impressão freudiana”, texto 

que me marcou de maneira profunda, e que me fez desejar encaminhar minha 

pesquisa por este viés teórico. Mas qual seria o objeto? Várias possibilidades 

foram sugeridas pelo orientador, dentro de seu universo de pesquisa, relacionado 

ao teatro, mas que não me mobilizaram. O tempo corria e a indefinição começou 

a ficar insustentável.  

Quando um dia, em uma situação que parece totalmente aleatória, passou 

por minhas mãos o romance da escritora Claudia Lage (2009), intitulado: “Mundos 

de Eufrásia – A história do amor entre a incrível Eufrásia Teixeira Leite e o notável 

Joaquim Nabuco”. Imediatamente lembrei-me da minha primeira visita ao Museu 
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Casa da Hera, na cidade de Vassouras, em 1995. A chácara estava localizada em 

uma das ruas do centro de Vassouras, uma subida. Logo após o portão de 

entrada, um jardim muito florido e o casarão, todo coberto de hera. Na área 

externa, um imenso túnel de bambu chamado de túnel do amor. Não eram muitas 

as recordações da casa, mas tinha nítido na memória o rosto de sua moradora, 

pintado em um retrato pendurado na parede de seu antigo quarto, a exposição de 

algumas de suas roupas e as palavras do guia: foi amante de Joaquim Nabuco 

por muitos anos. Nunca se casaram. O silêncio. 

Pensei, em pleno final do século XIX e início do século XX? Mas, por quê? 

O que aconteceu? Apesar de já não saber quais foram as respostas do guia, 

lembro-me que nenhuma me satisfez e fui embora com a questão em aberto. 

A partir do contato com o livro e de minhas recordações, começo um 

levantamento por mais informações e fico sabendo da existência de uma 

correspondência amorosa existente entre Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim 

Nabuco. Cartas de amor. Imediatamente sou seduzida pela possibilidade de 

estudar tais manuscritos. 

Em comum acordo com o orientador, inicio o contato com a Fundaj – 

Fundação Joaquim Nabuco, para aquisição das cópias das cartas que se 

encontram nos arquivos da referida fundação.  

Passados todos os trâmites como depósito bancário e envio de um termo 

de responsabilidade no qual me comprometo a utilizar as cartas exclusivamente 

como fonte de pesquisa para a dissertação e a registrar que o arquivo faz parte 

do Acervo Fundação Joaquim Nabuco, finalmente recebo as cópias da 

correspondência digitalizada. 

Ao primeiro olhar, admiro sua caligrafia, o timbre com suas iniciais, as 

marcas do tempo no papel. Divago... 

Penso no que significa escrever e receber cartas de amor. Intimidades. O 

segredo, o sussurro. Um bilhete escondido dentro de algum livro, ou, quem sabe, 

uma carta guardada dentro da roupa, junto ao corpo. A palavra-corpo.  A palavra 

em contato com a pele, memória da pele. A escrita como que inscrita no corpo. A 

palavra-pele como limite, fronteira entre o dentro e o fora, entre o eu e o outro. 

Penso nas mãos que tocaram o papel, na espera. Após semanas percorrendo 
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caminhos e cruzando oceanos, ainda estariam perfumadas?  Qual seria a 

sensação ao recebê-las? Estariam tremendo as mãos?  

O inconfessável, impublicável. Pode haver algo tão íntimo quanto as cartas 

que escrevemos ao objeto de nosso amor? Haverá maior desnudamento? Quanto 

de nós está presente ali?   

Retorno às cartas. Com o desenvolvimento da transcrição, a excitação 

prévia ao recebimento da correspondência cede lugar ao incômodo, a um mal- 

estar. Surpresa foi a minha ao constatar que, das 28 cartas, apenas um bilhete 

falava de amor, de fato. As demais mostravam entre desentendimentos e 

desencontros, uma mulher aparentemente frágil, muitas vezes doente, talvez até 

submissa. 

Mas o que eu realmente sabia desta persona? Novamente tento 

rememorar as impressões da minha primeira visita ao museu. Tento identificar se 

haveria algum rastro da mulher das cartas na casa que outrora fora sua.  O 

retrato, pintado a mão, revelava uma mulher morena, de cabelos curtos, magra 

para os padrões da época. Um olhar marcante. Parecia forte, ou teria sido esta 

uma característica com a qual o pintor a contemplara? Uma mulher forte.    

Vestimentas, um par de sapatos, adornos, o cheiro de café vindo da cozinha... A 

visita terminava na cozinha, onde uma funcionária encenava uma mucama que 

aguardava os visitantes com um cafezinho passado no coador de pano. 

Certamente havia mais traços de feminilidade, em contraste com o destaque dado 

a área masculina que percebi quando retornei à Casa da Hera, antes de dar início 

ao trabalho. Sim, seu retrato continuava na parede, mas já não havia tantos 

objetos de uso pessoal nem o aconchego na cozinha. Maior destaque foi dado ao 

escritório, aos salões de jantar e de festa, à biblioteca. Era o retrato da mulher 

independente, financista, que não se intimidara em transitar e negociar em 

ambientes masculinos. O que mudara? A administração do museu e gestão do 

acervo em um sinal dos tempos, ou fora meu olhar, que já não era o mesmo? 

Quantas mulheres teria sido? Quais máscaras usara? 

Neste momento, a partir do material que dispunha, questiono se seria 

possível traçar um perfil, uma vez que a escrita, enquanto produto do sujeito, 

partilha de seus silêncios, espaços vazios, de sua incompletude. Outra questão 
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levantada foi se existiria um perfil a ser traçado, já que, as pessoas estão em 

constante transformação, dependendo do momento em que se encontram e de 

seu interlocutor, revelando suas outras faces na medida em que se relacionam. 

Ou seja, se as relações comportam projeções, identificações e intenções, e uma 

vez que o que é revelado depende do outro em uma constante reinvenção da 

subjetividade, o perfil real passa a ser um mito, o eu absoluto o eternamente 

buscado. De que forma acontece esta procura? 

Dos mais de onze anos de correspondência, muitas cartas haviam 

desaparecido. Entre o início da correspondência – a primeira carta existente data 

de 1876 - e seu fim, em 1887, há anos dos quais não restou nenhuma palavra. A 

tentativa de um perfil biográfico teria que ser traçada a partir de fragmentos, de 

partes perdidas no tempo. E considerando a infinita distância temporal que me 

separa de Eufrásia, como compor este mosaico? Parto em busca de respostas, 

mas estas respostas dizem respeito à Eufrásia/outro ou a mim?  

O caráter fragmentário das cartas pode ser considerado o que Roland 

Barthes (2003, p.126) definiu como biografema: uma anamnese factícia: aquela 

que atribuo ao autor que amo, destruindo o mito de totalidade do sujeito e da 

narrativa. Pode-se perceber que ao trilhar esse percurso biográfico, muitas 

lacunas serão preenchidas através de minha subjetividade e da subjetividade dos 

que, até hoje se ocuparam em gerir o museu, sua correspondência e as de 

Joaquim Nabuco. É pertinente desconfiar se, em algum momento, uma forma de 

censura subtraiu informações ou destacou alguns fatos e aspectos em detrimento 

de outros.  

Ao dar início ao desenvolvimento do trabalho torna-se necessário delimitar 

o campo de estudo, e decido que tanto as cartas quanto o museu farão parte do 

espaço biográfico. Leonor Arfuch define o espaço biográfico como:  

 

... coexistência intertextual de diversos gêneros discursivos em torno de posições de 
sujeito autenticadas por uma existência real (...). O espaço, como configuração 
maior do que o gênero, permite então uma leitura analítica transversal, atenta às 
modulações de uma trama interdiscursiva que tem um papel cada vez mais 
preponderante na construção da subjetividade contemporânea. (ARFUCH, 2010, 
p.131-132) 
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A abordagem contemporânea, principalmente por seu método analítico e 

por seu caráter interdiscursivo, nos permite estudar a memória nas diferentes 

maneiras pelas quais se apresenta: tanto nas situações em que no arquivamento 

de si há intenção de que este se mantenha privado – como é o caso da 

correspondência – quanto quando a intenção é de tornar pública a memória 

pessoal – como no caso do Museu Casa da Hera. 

A intenção do arquivamento de si explicitada em testamento por Eufrásia 

Teixeira Leite em relação a sua casa natal foi decisiva para a inclusão desta como 

objeto de estudo. Este fato me fez deparar com uma imagem de Eufrásia já 

construída e que, muitas vezes, entrou em contradição com o que pude perceber 

ao longo da pesquisa, principalmente após a leitura da correspondência, uma vez 

que esta, todavia, não foi amplamente divulgada.  

O presente trabalho foi dividido em dois capítulos. Com o objetivo de 

empreender uma análise das fragmentações, divergências e dúvidas encontradas 

a respeito da vida de Eufrásia Teixeira Leite, da imagem que ela construiu de si, 

no primeiro capítulo busquei traçar um panorama histórico do século XIX no 

Brasil. Contextualizei também a situação da mulher nesta época e no princípio do 

século XX, período decisivo no que diz respeito às primeiras conquistas do que 

posteriormente se estabeleceu como o movimento feminista. Partindo disto, 

apresento a história da vida de Eufrásia e de sua família. Foram encontradas 

algumas versões diferentes para fatos específicos de sua vida, uma vez que o 

livro no qual me baseei, de Ernesto J.C.R.Catharino (1992), é uma espécie de 

coletânea de artigos, reportagens de jornais, documentos e alguns depoimentos 

reunidos posteriormente à morte de Eufrásia. Também porque seu 

comportamento tão diferente para os padrões da época inspirou admiração e 

muitas histórias incríveis, às vezes exageradas, que fazem parte do imaginário 

local e que são transmitidas oralmente. Procurei considerar todas as hipóteses. 

Após grande parte do trabalho desenvolvida, no final do ano de 2012, outra 

biografia foi lançada sobre sua vida, das autoras e pesquisadoras Miridan Britto 

Falci e Hildete Pereira de Melo (2012), mas ao fazer um estudo comparativo, 

pude notar que a maioria dos pontos discordantes, todavia permaneceram. 
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Ainda no primeiro capítulo, faço uma discussão sobre as teorias 

relacionadas às escritas de si. Após um breve histórico, baseado em Foucault 

(1992), foi possível contextualizar como a correspondência é uma das formas 

mais antigas das escritas de si. Para discussão sobre os arquivos e arquivamento 

do eu, o tempo e a memória, utilizei a teoria desenvolvida por Jacques Derrida 

(1994; 2001). 

As escritas autobiográficas estão intimamente relacionadas às questões 

identitárias. Para discussão sobre identidade e alteridade presentes tanto na 

escrita quanto no sujeito e na relação com o outro, e para a desconstrução do 

mito do eu, optei pela teoria de Emmanuel Levinas (1980) e Derrida (1994; 2002a; 

2008).  

Finalizando o primeiro capítulo, faço uma análise do testamento de 

Eufrásia Teixeira Leite, e o que ele nos diz a respeito de sua vida e de seu 

legado. Para isto, utilizando os estudos de Philippe Ariès (2001) sobre a morte, 

traço um panorama das diferentes maneiras pelas quais esta tem sido encarada 

ao longo da história.  

No segundo capítulo analiso a correspondência e o Museu Casa da Hera, a 

partir das teorias discutidas anteriormente. 

A análise das cartas e do discurso amoroso que as compõe não foi feita 

individualmente, uma a uma, mas por meio de eixos narrativos comuns presentes 

na escrita de Eufrásia, e que apresentam como a construção da individualidade 

ocorreu. Para o estudo deste material fragmentado, uma vez que não possuímos 

as missivas dele para ela, o modelo da análise foi baseado na obra Fragmentos 

de um discurso amoroso, de Roland Barthes (1994). Para contar a história do 

romance, também utilizei o diário de Joaquim Nabuco (2006), com o objetivo de 

estabelecer um diálogo entre o material disponível. 

A respeito do museu, procurei utilizar duas abordagens. Na primeira, 

discuto como o museu é o cenário de disputas culturais simbólicas, uma vez que 

a casa, enquanto representativa da economia escravocrata é o abrigo de 

diferentes culturas que conviveram em conflito e que formaram o nosso país. Os 

teóricos e críticos da cultura escolhidos para esta discussão foram Nestor Canclini 

(1997) e Homi Bhabha (1998). Também utilizei a obra O abolicionismo, de 
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Joaquim Nabuco (2000), que aqui tem sua participação como autor, e não como 

personagem. Este livro é considerado “um dos textos fundadores da sociologia 

brasileira” por Evaldo Cabral de Mello (apud NABUCO, 2000), e foi escolhido por 

ser a obra referência sobre a formação sociocultural brasileira até a publicação, 

em 1933, de Casa-grande e senzala. Além disto, como foi escrito em 1882/1883, 

também ilustra as posições ideológicas profundamente divergentes presentes 

como pano de fundo do romance. 

Outro aspecto a ser analisado na casa é o que a intimidade tem a revelar. 

Nesta segunda abordagem, procuro desconstruir o mito da casa natal como 

representativa da mulher, da mãe, do feminino.  A análise do espaço é feita 

considerando os aspectos que encontrei relevantes e que demonstram a 

consolidação do individualismo crescente na época.  

Permeando o segundo capítulo encontram-se poemas de Hilda Hilst 

(2003), que não estão presentes dispostos à teorização, mas porque constituem 

um luxo narrativo. O que Barthes (2004) denominou de “pormenores inúteis”, pois 

embora totalmente dispensáveis, têm a capacidade de dialogar com o trabalho e 

de nos conduzir à atmosfera das emoções e intimidade de Eufrásia. A ausência 

do amado, a falta necessária para que o amor carnal torne-se transcendente ao 

ultrapassar a fronteira da morte, vencendo o tempo e o esquecimento, o eu 

espelhado no outro, as dualidades corpo/alma, amor/morte, eu/outro encontram-

se nos poemas tanto quanto na vida e escrita de Eufrásia. 

As poesias adquirem significado especial, pois funcionam como o fio de 

Ariadne1, o fio narrativo, fornecendo pistas e nos conduzindo pelo labirinto de 

suas contradições. 

Os tênues e móveis limites entre as esferas do público e do privado, e 

como estes espaços vêm sendo negociados ao longo do tempo são discutidos 

durante todo o desenvolvimento do trabalho. 

 

                                                           
1
 Na mitologia grega, Ariadne entregou a Teseu uma espada, para que este pudesse lutar contra o Minotauro, 

e um novelo de linha, para que ele o desenrolasse ao entrar no labirinto, e ao tentar sair, pudesse encontrar o 

caminho de volta. Este mito também aparece nos poemas de Hilda Hilst (2003) escolhidos para este trabalho, 

pois como conta o mito, depois de ser salvo por Ariadne, Teseu a abandona na Ilha de Naxos. Vênus ao ver o 

desespero de Ariadne, lhe promete um amante imortal ao invés do mortal que a abandonara. Naxos era a ilha 

favorita de Dionísio, que a encontrou e casou-se com ela. Mas Eufrásia, como Ariadne no poema I, só 

permanece imortal na memória pela ausência e pela eterna espera por Dionísio.  
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CAPÍTULO I: Eufrásia Teixeira Leite: biografia, arquivo e memória. 

 

1.1 - O retrato de uma época 

 

A necessidade de deixar rastros de sua existência. Para os estudos 

biográficos há que se destacar dois aspectos significativos e de interesse pela 

vida de Eufrásia Teixeira Leite: o Museu Casa da Hera, criado a partir de uma 

doação de Eufrásia e a pedido da mesma em testamento, numa intenção explícita 

de preservar a casa e a memória de seu pai e de sua família e a existência de 

uma correspondência amorosa, entre esta e Joaquim Nabuco.  

Eufrásia Teixeira Leite nasceu em Vassouras, dia quinze de abril do ano de 

1850. Foi filha de Joaquim José Teixeira Leite e Ana Esméria Pontes França, em 

um casamento realizado aos moldes de seu tempo e dentro de sua classe social: 

ele, um dos mais importantes comissários de café, filho do Barão de Itambé, 

proveniente de São João del-Rei, e ela, filha de Laureano Corrêa e Castro, da 

cidade de Mariana, um dos principais produtores de café da região. Desta união 

de interesses, nasceram Francisco, morto na infância, Francisca e cinco anos 

mais tarde a caçula, Eufrásia.  

Eufrásia e Francisca nasceram na Chácara da Hera, propriedade adquirida 

por sua família por volta de 1840, e tiveram uma educação privilegiada. Além 

disso, a casa era o cenário por onde circulavam personalidades importantes, 

negociantes de café, em festas, saraus e encontros de negócios, sendo que aí 

residiram até o ano de 1873, quando, após a morte dos pais, as Teixeira Leite 

partem para Paris a bordo do navio Chimborazo. Como Eufrásia e Nabuco 

estiveram neste vapor e ela questiona em uma de suas cartas, a importância que 

a viagem teve na vida de ambos, é supostamente nesta viagem que eles se 

conheceram e ao desembarcarem em Bordéus estavam decididos a casarem-se 

na Europa. União esta que nunca se realizou, após mais de dez anos de namoro, 

encontros, desencontros e correspondências.  

Da correspondência restaram apenas 28 cartas, que se encontram na 

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj, Recife), sendo que, destas, 27 fazem parte 
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da correspondência passiva de Joaquim Nabuco, e apenas uma de autoria dele, 

obtida a partir de seu copiador, na qual termina definitivamente o romance. 

O conjunto das 28 cartas que compõem o objeto de nosso estudo faz parte 

do acervo doado em 1974 ao Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 

atual Fundação Joaquim Nabuco, por José Tomás Nabuco, seu filho. Também 

fazem parte deste acervo doado: documentos, recortes de jornais, fotografias, 

correspondências, livros – principalmente relacionados à abolição e à situação 

política e social do país, reunidos pelo próprio Joaquim Nabuco, que a exemplo 

de seu pai, o Senador Nabuco de Araújo, manteve o hábito de colecionar e 

preservar parte da memória histórica por meio de seus arquivos pessoais. Seus 

documentos pessoais e íntimos ainda são conservados pelos herdeiros e os 

relativos ao período como diplomata estão no Arquivo Histórico do Itamaraty. 

Com o fim do romance Eufrásia permanece solteira até sua morte, aos 80 

anos de idade. 

Deixa como legado a casa de seus pais com todos os objetos, uma parcela 

da memória do século XIX e torna-se a grande benfeitora da cidade de 

Vassouras. 

 

1.1.1 - A cultura do café: família e sociedade durante o Segundo Império 

 

Reconstituir os passos de uma personalidade marcante do século XIX e 

cuja imagem corporal que tínhamos em mente inicialmente restringia-se a uma 

pintura de 1887 não é tarefa simples. Tentar entender os fatos, suas motivações, 

seus conflitos frente a uma documentação muito fragmentada na qual os registros 

de fontes primárias e a história oral se confundem tornou-se um desafio. A 

preocupação em analisar os fatos com a seriedade que a pesquisa científica 

requer, exigiu um cuidado especial quanto ao rumo que o trabalho poderia tomar. 

Quanto a isso, as palavras de Paul Veyne (1995) e os pressupostos da Nova 

História serviram de estímulo e sinalizaram a trajetória da análise das fontes que 

deveria ser desenvolvida durante o trabalho: 

 

a história é uma narrativa de eventos: todo o resto resulta disso. Já que é, à 
primeira vista uma narrativa, ela não faz reviver esses eventos, assim como 
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tampouco faz o romance; o vivido, tal como ressai das mãos do historiador, não é 
o dos atores; é uma narração, o que permite evitar alguns falsos problemas. Como 
o romance, a história seleciona, simplifica, organiza, faz com que um século caiba 
numa página, e essa síntese da narrativa é tão espontânea quanto a da nossa 
memória, quando evocamos os dez últimos anos que vivemos. (...) Por essência, a 
história é o conhecimento mediante documentos. Desse modo, a narração 
histórica situa-se para além de todos os documentos, já que nenhum deles pode 
ser o próprio evento; ela não é um documentário em fotomontagem e não mostra o 
passado ao vivo, como se você estivesse lá. (VEYNE, 1995, p.11-12) 

 

Para seguir os indícios que levariam a uma compreensão melhor desta 

mulher foi necessário atualizar seu momento, sua origem, seu legado.       

O século XIX foi marcado por um ideal iluminista baseado em valores como 

o individualismo, racionalismo e universalismo (ROUANET, 1993). As Luzes, com 

a ascensão da burguesia capitalista, a industrialização e o racionalismo científico 

provocaram profundas transformações que desestabilizaram o homem, o qual 

buscava no passado maneiras de reagir ao presente. Ainda não havia uma 

ruptura, mas sim um desejo de ruptura, pois se buscava no passado antigos 

modelos de relações sociais, tanto no espaço público, quanto no privado. Nesta 

esfera, o amor, o casamento, a estrutura familiar começam a esboçar 

modificações em decorrência do conflito de identidade que surgiu com a 

modernidade. 

O país passava por grandes mudanças: a chegada da Corte portuguesa 

em 1808, a Independência do Brasil, uma campanha abolicionista crescente e 

que culminou com a abolição da escravidão, a Proclamação da Republica, são 

acontecimentos que nos dão a dimensão das transformações em curso.   

Com o estabelecimento da família imperial portuguesa no Brasil, políticas 

públicas foram implantadas com objetivo de saneamento e controle de doenças 

por meio da higiene nas cidades. Muitas funções e serviços foram desviados dos 

centros urbanos para as periferias. Já não era possível conceber a rua como uma 

extensão da casa e os laços familiares se fortaleciam em oposição aos ‘de fora’. 

Tais medidas contribuíram para a diferenciação do espaço que era público do 

privado. A família torna-se o núcleo da privatização e precisa de espaços cada 

vez mais especializados, o que leva a modificações na arquitetura e nas relações 

íntimas e sociais. Entretanto esse modo de vida se aplicava apenas às elites 

sociais, uma vez que nas classes mais baixas e entre os escravos tais espaços 
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não eram bem delimitados, demonstrando que diferentes modelos sociais 

coexistiram em um mesmo período.  

A aristocracia portuguesa era alvo do imaginário tanto da elite econômica - 

composta pelos fazendeiros proprietários de terras e de escravos, e que tratavam 

de obter títulos de nobreza através de seu poder econômico - quanto da grande 

população rural que era o Brasil dos oitocentos. A necessidade da colônia em se 

espelhar na corte introduz novas maneiras de civilidade e um refinamento que se 

estabelece através do ‘gosto’. Valores culturais europeus eram importados 

concomitantemente com as mercadorias levando a modificações na maneira de 

vestir, se alimentar, morar. 

A incipiente urbanização do país na primeira metade do século XIX limitava 

a individualidade e controlava os sujeitos: a comunidade rural é um meio restrito 

no qual todos se conhecem e onde muitas vezes os costumes prevalecem e têm 

mais força do que a lei. 

Tendo a economia como base a monocultura e a mão de obra escrava, o 

patriarca era senhor da casa grande e da senzala. Desta forma, o homem 

concentrava duplos poderes: era o senhor tanto da vida pública, política e social 

quanto da vida doméstica, pois além de deter o poder econômico, cabia a ele as 

principais decisões em relação à vida familiar.  

O poder financeiro, o prestígio e a linhagem familiar eram mantidos a 

qualquer custo, motivo pelo qual eram comuns os casamentos entre 

consanguíneos. A família configura-se como principal cenário da vida privada; 

define normas, delimita funções e papéis sociais, cerceia os corpos e a 

sexualidade e exclui os que não se enquadram neste sistema de controle, 

marginalizando tudo que escapa a esse modelo. (PERROT, 2009 , p.78) 

A região do Vale do Paraíba foi, no início do século XIX, distribuída pelo 

regime de sesmarias aos antigos colonizadores que saíam de Minas Gerais com 

o fim do ciclo do ouro.  

Algumas famílias, como os Teixeira Leite deixam São João del-Rei e 

instalam-se na região de Vassouras, inicialmente como cafeicultores. Somente 

passados anos abandonam a produção para se dedicarem à política e ao 

comércio do café. Já os Correa e Castro, avós maternos de Eufrásia, saem de 
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Mariana e fixam-se na região como lavradores. Mais tarde, com o crescimento da 

lavoura e a riqueza trazida pelo café, tornam-se importantes fazendeiros. 

Em 1843, o casamento entre Joaquim Teixeira Leite e Ana Esméria Pontes 

França promove a união do que era a força motriz da economia durante o 

Segundo Império: a produção e exportação do café. Importante mencionar que, 

Joaquim Teixeira Leite foi o único dos onze filhos do Barão de Itambé, e Ana 

Esméria Pontes França, a única entre os sete filhos do Barão de Campo Belo que 

não se casaram com membros de sua própria família. Falci e Melo (2012) 

ressaltam que em uma economia baseada na posse de terras, as alianças 

familiares constituíam uma estratégia comum para evitar que a fortuna fosse 

fracionada entre os herdeiros ao longo das gerações, de modo que a união entre 

parentes garantia a manutenção do poder e da riqueza. As autoras chamam a 

atenção para a disposição das residências que, de certa forma, colaboravam para 

aproximar e despertar interesses: distribuídas à direita e à esquerda da Matriz de 

Nossa Senhora da Conceição, as construções pertenciam aos familiares de 

Eufrásia, cujas janelas umas de frente para outras eram um convite a se olharem 

cotidianamente. 

Talvez venha desse costume a história de que, após a morte de Joaquim 

Teixeira Leite, seu irmão, o Barão de Vassouras, tenha tentado casar suas 

sobrinhas com dois filhos seus, como uma maneira de controlar a fortuna e a 

família.  

Contrariando o objetivo inicial da distribuição das terras para povoamento e 

produção, a sesmaria acabou gerando grandes latifúndios, uma vez que, para se 

obter as concessões, era necessário ter algum apadrinhamento político, havendo 

várias concessões a um mesmo requerente. Tal regime, concomitantemente com 

o regime de posse que perdurou até o ano de 1850, acabou gerando a grande 

propriedade rural.  

Segundo Stein (apud FAORO, 2000, p.13), consta que em 1850, oitenta e 

duas fazendas abrangiam a parte mais produtiva dos 1400 quilômetros quadrados 

do município de Vassouras, sendo que a maioria dessas fazendas concentrava-se 

em poder de algumas poucas famílias de fazendeiros. Com o excedente da 

produção, esta era aumentada, assim como a demanda da mão de obra escrava. 
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A necessidade de crédito encontra na figura do comissário um atalho entre a 

produção e a exportação, uma vez que este compra a safra futura em troca do 

custeio da produção. É uma relação entre parentes e amigos fazendeiros, em que 

o risco é recompensado pelos juros de 12 a 18% ao ano.  

O produtor dependia do comissário tanto para o custeio da safra quanto 

para a aquisição de ferramentas, escravos, mulas e todo tipo de produto e 

gêneros de primeira necessidade vindos da capital. Também exercia a função de 

conselheiro nos negócios e suporte quando este se encontrava de passagem pelo 

Rio de Janeiro. De acordo com Faoro, as ruas dos Beneditinos, do Rosário, da 

Prainha, Visconde de Inhaúma coalham-se de casas comissárias: Teixeira Leite & 

Sobrinhos; Furquim Joppert & Cia; Faro & Irmão (2000, p.16). 

Nesta época Vassouras contava com aproximadamente trinta e seis mil 

habitantes, sendo que dois terços da população eram de escravos. 

O desenvolvimento da cidade e sua importância econômica a tornaram 

local de veraneio da aristocracia imperial. Com vida social intensa, recebeu desde 

pessoas da Corte a comerciantes estrangeiros, oradores sacros vindos de capital 

e companhias teatrais europeias em saraus e salões dos produtores locais. 

Nestas ocasiões, o interior dos solares convertia-se em espaço público de 

convivência, arte, política.  

Segundo Catharino, Vassouras exportava mais de um milhão e meio de 

arrobas de café por ano (1992, p. 17), e a proximidade da região com os portos 

permitiu, em um primeiro momento que o escoamento do café fosse feito por meio 

do transporte disponível, as mulas.  

O prestígio econômico em meados do século XIX era tamanho que a 

cidade já possuía um jornal de circulação diária, o “Vassourense”, e havia 

colégios com professoras da Corte ou da França, onde se ensinava “a fina 

educação francesa.” Durante todo o reinado de D. Pedro II, títulos não 

hereditários foram concedidos aos fazendeiros, o que tornou a cidade conhecida 

como a “Terra dos Barões”. 

Joaquim José Teixeira Leite foi membro desta classe que surgiu com o 

crescimento da economia cafeeira e cuja atuação ajudou a promover o 

desenvolvimento de diversos setores do país: os comissários do café.  Advogado, 
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formado pela Faculdade de São Paulo, foi, em 1859, presidente do Banco 

Commercial e Agrícola, na filial de Vassouras. Exercia atividades cívicas e 

religiosas, foi Maçom, Juiz, Presidente da Câmara Municipal por vários anos, 

membro do Conselho Fiscal do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura e 

administrador do Patrimônio da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. 

Avesso a títulos, foi condecorado como Oficial da Ordem Imperial da Rosa, título 

criado por D. Pedro II a cidadãos que se destacassem nos serviços à pátria. 

(CATHARINO, 1992, p. 49-50) 

Considerado homem de ‘visão’ e espírito empreendedor: retirou seu 

patrimônio da lavoura antes da derrocada do café no Vale do Paraíba e foi sua e 

de seus irmãos a iniciativa de contratarem engenheiros para elaborar um estudo 

sobre a construção da ferrovia D Pedro II e a posterior tentativa de obterem sua 

concessão.  

Além de instrução e cultura, Joaquim José Teixeira Leite tinha acesso a 

informações através de contatos influentes e percebeu que o cultivo do café 

tomaria novos rumos: o forte movimento abolicionista, liderado por Joaquim 

Nabuco e outros intelectuais, as pressões estrangeiras e a promulgação de leis 

abolicionistas eram indícios de que a produção e a economia sofreriam 

modificações estruturais.  

Tinha em Joaquim Nabuco e seu pai, o Senador Nabuco de Araújo, um dos 

líderes do Partido Liberal, claros adversários políticos, uma vez que estes eram 

contra, não somente a força de trabalho escravo necessária a todos que viviam 

da lavoura - desde os produtores aos que a financiavam - como também o 

sistema que serviria de modelo para o crescimento do país, baseado em 

favorecimentos através de subvenções e concessões.  A classe de empresários 

do café que se formara agia em várias frentes, dominando todas as etapas de 

produção, desde o plantio, mão de obra, transporte e comércio para exportação, 

influenciando diretamente a política financeira em próprio benefício. (FURTADO, 

2000, p.120) 

Ernesto José Coelho Rodrigues Catharino (1992), em seu livro: Eufrásia 

Teixeira Leite – fragmentos de uma existência - reúne diversas reportagens em 

jornais e revistas sobre Eufrásia, todas publicadas após sua morte. Algumas 
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questões permanecem sem esclarecimento, pois há muitas informações 

contraditórias. 

Não se tem exatidão de como foi a educação de Eufrásia. Catharino (1992) 

cita fontes que dizem que ela teria estudado na França, até os 22 anos e 

retornado ao Brasil após o falecimento de seu pai, outras relatam que ela partira 

para a França somente depois de sua morte. Entretanto, a região de Vassouras 

como importante polo econômico na época, já contava com uma escola para 

meninas da francesa Madame Grivet, da qual Eufrásia e Francisca foram alunas, 

onde a educação formal era acompanhada dos refinamentos exigidos às moças 

que frequentavam a vida da Corte e dos salões: línguas estrangeiras, música e 

bons modos. (FALCI, MELO, 2012, p.47-48) Também se acredita que ela foi 

preparada por Joaquim Teixeira Leite para administrar os bens da família, já que 

não possuía um herdeiro do sexo masculino, e que ela o fez de maneira 

surpreendente.  

Com a perda dos laços afetivos no Brasil após a morte da mãe em 1871, 

de seu pai, em 1872 e da avó materna em 1873, Eufrásia e Francisca mudam-se 

para Paris. 

Eufrásia residiu em um palacete de cinco andares na Rua Bassano 40, por 

mais de quarenta anos. Era amiga íntima da Princesa Isabel e recebia a alta 

sociedade parisiense em festas e reuniões. Ficou conhecida como a ‘Dama dos 

Diamantes Negros’, ‘Dama das Esmeraldas’ ou simplesmente ‘A Brasileira’. 

Administrava pessoalmente seus negócios, multiplicando a fortuna herdada. 

Aplicava no mercado de ações na Bolsa de Valores de Paris e tinha negócios 

espalhados pelas principais capitais da Europa e até do Oriente. É de Cecília 

Bomfim o relato sobre sua rotina de trabalho diária:  

 

Dona Eufrásia foi quem sempre cuidou dos seus negócios. Não parava o dia 
inteiro. Acordava, tomava banho e sentava-se na escrivaninha para trabalhar. 
Escrevia umas trinta a quarenta cartas por dia. Eu me sentava a seu lado e só ia 
botando os selos. Ela tratava pessoalmente de tudo e nunca precisou de 
procurador. (BOMFIM apud  CATHARINO,1992, p. 127-128) 

 

Embora o relacionamento aparentemente tenha iniciado a bordo do 

Chimborazo, quanto ao seu primeiro encontro com Joaquim Nabuco, há três 

versões: ela o teria conhecido em Vassouras, em uma visita política deste ao seu 
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pai; há fontes que relatam que se viram pela primeira vez em uma regata, no Rio 

de Janeiro, onde os Teixeira Leite possuíam um palacete e a versão de que 

teriam se conhecido a bordo do navio Chimborazo, na primeira viagem de Nabuco 

à Europa e quando as irmãs partiam de mudança para o Velho Continente2. 

O romance durou longos anos e há registros de vários encontros na 

Europa e no Rio de Janeiro, presentes tanto na correspondência quanto no diário 

de Nabuco. 

Segundo Cecília Bomfim, sua mucama e acompanhante até os momentos 

finais, em uma entrevista concedida à Revista do Globo de 24 de fevereiro de 

1945, de Porto Alegre (apud CATHARINO,1992 p.128), Eufrásia não quis se 

casar por uma promessa feita ao pai antes de sua morte, o qual pediu para que 

as irmãs nunca se separassem e que não precisariam se casar porque nada lhes 

faltaria. Mas após o falecimento de seu pai, isto não seria impedimento, tampouco 

as divergências políticas que existiam. 

Também era motivo de impasse o lugar de moradia após o casamento, ela 

recusando-se a viver no Brasil e Nabuco, com o encaminhamento de uma carreira 

política e a luta pela abolição da escravatura não poderia viver na Europa. Outras 

fontes relatam que ela não aceitou casar-se por não querer permitir que seu 

patrimônio fosse gerido pelo futuro marido, como acontecia no século XIX. 

Ainda segundo Cecília Bomfim (apud CATHARINO, 1992, p.77), recusou 

vários pretendentes com o argumento de que era muito autoritária e não se 

submeteria a ninguém. Sua independência a impedia de aceitar os que tentaram 

conquistá-la.       

Algumas dúvidas pairam sobre a história do romance e das cartas. Sabe-se 

que a cópia da última carta de Nabuco foi conseguida por meio de seu copiador. 

Há suspeitas de que poderia haver outras cópias de cartas dele, mas se foi esse 

o caso, sua família se encarregou de que não viessem a público. 

                                                           
2
 As hipóteses apresentadas estão reunidas no livro de CATHARINO (1992), no qual o autor cita suas fontes: 

a de que teriam se conhecido em Vassouras é uma transcrição do jornal “O Estado”, de Niterói, edição de 17 

de maio de 1942; o relato de que se conheceram em uma regata da Marinha no Rio de Janeiro é uma 

transcrição do livro de Brasil Gerson, intitulado: O ouro, o café e o Rio, (1970, p. 99); e a hipótese de que 

teriam se conhecido a bordo do navio Chimborazo foi descrita por Luís Viana Filho, de acordo com 

comentário de Evaldo Cabral de Mello no Diário de Joaquim Nabuco (2006, p. 24). 

Estes autores também discordam a respeito do destino da correspondência passiva de Eufrásia Teixeira Leite. 

Segundo Brasil Gerson, ela teria pedido que as cartas atapetassem o caixão, enquanto Luís Viana Filho relata 

que o pedido foi para que fossem incineradas (apud CATHARINO, 1992, p. 142-143). 
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As demais cartas para ela enviadas foram queimadas após seu 

falecimento, em 1930, por ordem expressa de Eufrásia ao seu testamenteiro, Raul 

Fernandes. Segundo relatos havia sobre o maço de cartas um bilhete indicando 

que deveriam ser incineradas. Mas existe outra versão da história na qual 

Eufrásia teria pedido para que as cartas “atapetassem o caixão”. 

Em 1928 retorna definitivamente ao Brasil e fica na casa de seus pais 

vivendo em reclusão, somente com a companhia de Cecília e de seu pai Ramiro 

Bomfim. A doença a leva de volta ao Rio de Janeiro, em busca de tratamento 

adequado. Morre em 13 de setembro de 1930, aos oitenta anos. Deixa em 

testamento instruções para seus beneficiados, sobre seu legado e sobre o 

sepultamento.   

Entre seus familiares, apenas a linhagem materna é lembrada. Duas 

primas, Maria da Conceição e Carolina Correa e Castro e um primo, o coronel 

Júlio Correa e Castro são contemplados no testamento. A este pede que, após 

sua morte, deixe instruções para que os retratos da família que estão em seu 

poder sejam transferidos para a Chácara da Hera. Também não se esquece de 

seus empregados mais antigos e próximos. Entretanto, seu patrimônio é dedicado 

à obra assistencial: às Missionárias do Sagrado Coração de Jesus deixa recursos 

para a criação de um Instituto Profissional Feminino, e a incumbência de manter a 

Casa da Hera com todos os seus pertences, com a cláusula de “absoluta 

inalienabilidade e insubrogabilidade”, ou seja, a garantia de que não haveria 

venda nem transferência de posse. Ao Colégio de Santa Rosa de Niterói, a 

incumbência da construção do Instituto Profissional Masculino; ambos os 

Institutos a serem instalados na cidade de Vassouras, nomeados com o nome de 

seu pai e com o compromisso de fornecerem instrução primária completa e 

instrução profissional: para os meninos em mecânica e para as meninas, no 

ensino profissional doméstico. Seria uma contradição com sua opção de vida ou a 

simples consciência de que as mulheres ainda teriam um longo caminho até a 

emancipação? 

Também ordena celebração de missas em intenção de seus pais, irmã, 

avós maternos e para si, anualmente, no dia de suas respectivas mortes. A Santa 

Casa de Misericórdia de Vassouras é sua principal legatária: a esta deixa todos 
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os bens remanescentes e a responsabilidade de assumir suas decisões caso 

algum legatário se recusasse. Distribui quantias entre os pobres de Vassouras e 

do quarteirão de sua casa, em Paris. 

Cuidadosa com todos os detalhes, pede, caso venha a ser sepultada em 

outra cidade ou país, que seus ossos sejam transladados para o mausoléu da 

família, em Vassouras. Deixa recursos financeiros para as despesas médicas e 

para seu próprio funeral. 

A casa de seus pais com todos os objetos, hoje o Museu Casa da Hera; 

sua obra assistencial em Vassouras e a correspondência passiva de Joaquim 

Nabuco, são alguns dos vestígios de sua trajetória. 

A casa permaneceu fechada por cerca de 20 anos, até seu tombamento 

em 1952, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

1.1.2 - A mulher brasileira no século XIX 

 

O comportamento de Eufrásia, embora considerado excêntrico para sua 

época, sinalizava para as profundas modificações da sociedade no final do século 

XIX. Sua trajetória foi diferente da vida da maioria das mulheres deste período, 

mas algumas já esboçavam comportamentos fora do padrão social. Ao assumir o 

controle de sua vida, ela pode ser considerada uma feminista, mais por sua 

atitude que por alguma manifestação ideológica ou militância política.  

Em uma época em que as esferas do público e privado estavam bem 

delimitadas, poucas eram as áreas de sociabilidade permitidas às mulheres. Mas 

este limite era delicado e não se reduzia apenas à segregação dos espaços. Sua 

função cuidadora se estendia para fora dos lares e atingia o exterior: sempre 

esteve encarregada da filantropia e dos trabalhos sociais. Ao mesmo tempo, o 

ambiente privado, território feminino por excelência, estava submetido às 

decisões masculinas. Apenas a mulher com alguma condição financeira e que 

não se encontrava sob a tutela de um homem – órfãs solteiras ou viúvas - 

desfrutavam de um certo poder. Muitas se travestiam em busca de maior 

liberdade de circulação e ação, como foi o caso de Jane Dieulafoy e George 
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Sand3 (PERROT, 2005, p.304). Entretanto tais poderes não se estendiam ao 

direito de exercer a cidadania: votar e se candidatar a alguma cargo público eram 

direitos apenas dos homens. No Brasil, a partir da segunda metade do século 

XIX, o movimento sufragista4, o aparecimento dos primeiros jornais feministas5e o 

convívio nos salões literários foram acontecimentos que lentamente produziram 

transformações sociais. 

Com da vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, desenvolver um certo 

refinamento foi uma necessidade aliada à aquisição da capacidade de escrita. 

Entretanto as aptidões desenvolvidas estavam relacionadas ao que era 

considerado talento natural das mulheres, como as atividades domésticas. A 

escrita de autoria feminina estava quase sempre restrita ao âmbito privado, e 

quando não, geralmente mantinha a identidade preservada por uma alcunha 

masculina.  Aliado à incipiência dos meios de comunicação, este foi um período 

de intenso intercâmbio epistolar. 

Para as mulheres, embora a educação ainda fosse restrita aos anos 

fundamentais do ensino e a algumas classes sociais, a palavra impressa torna-se 

um meio de difusão do conhecimento.  

Perrot ressalta a existência de livros-acontecimentos6 (2005, p.306), que 

influenciaram na maneira de pensar a existência e a consciência femininas, 

conhecimentos que aos poucos são incorporados e promovem transformações 

identitárias. Poder-se-ia questionar se esta literatura chegou realmente a interferir 

                                                           
3
Jane Dieulafoy (1851-1916) trabalhou como colaboradora de seu marido tornando-se uma das primeiras 

arqueólogas e posteriormente escritora. Mesmo após o fim das expedições em que esteve na Pérsia, manteve 

o uso de trajes masculinos e do cabelo curto, chocando com sua aparência a França da Belle Époque. George 

Sand, pseudônimo masculino de Aurore Dupin (1804-1876), foi uma importante escritora engajada 

politicamente e feminista. Também passou a usar roupas e a usufruir de comportamentos considerados 

masculinos, apesar de não negar sua identidade feminina. 
4
 No Brasil, embora o voto feminino já tivesse sido colocado em pauta na Assembleia Constituinte em 1891, 

é somente por meio de um decreto em 1932 e confirmado pela Constituição de 1934, que as mulheres 

adquirem direito ao voto (HAHNER, 1981 apud REIS, 1999, p.45).  Na França o voto feminino só acontece 

em 1945 (PERROT, 2005, p.334). 
5
 O “Jornal das Senhoras”, editado por Joana Paula Manso de Noronha, em circulação desde 1852, de postura 

mais conservadora, era dirigido aos homens e defendia a educação feminina como uma maneira de transmiti-

las aos filhos e contribuir com uma melhor formação destes; já “O Sexo Feminino”, editado por Francisca 

Senhorinha da Mota Diniz em 1873, era um jornal que buscava conscientizar as mulheres sobre seus direitos 

e sua emancipação (HAHNER, 1981 apud REIS, 1999, p.42-43). 
6
 São alguns dos livros que influenciaram a maneira de pensar das mulheres: A Vindication of the rights of 

woman, de Mary Wollstonecraft; The subjection of women, de J. Stuart Mill; Die Frau und der Sozialismus, 

de August Bebel; e mais tarde: O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, de 1949; e alguns romances como: 

Corinne, de Madame de Stael e Indiana, de George Sand (PERROT, 2005, p.306). 
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no pensamento brasileiro no século XIX. De fato, a influência chegou até o Brasil, 

o que foi evidenciado pela visita de Joaquim Nabuco a George Sand, em 1874: 

 

Fizeram-me almoçar. Ao meio dia veio George Sand. Conversamos até as 3 h; 
pediu-me para ficar algum tempo em Nohant ou para voltar. Falamos de Renan, 
da Jaconde, do teatro e Bressant, do bem e do mal; prometi-lhe algumas 
borboletas. Estava em Nohant Edmond Planchet. Guardo a melhor impressão 
desse acolhimento; ao sair deu-me os seus três últimos romances como 
oferecimento. (NABUCO, 2006, p.26) 

 

Ao mesmo tempo, na literatura brasileira, o século XIX se caracteriza por 

ser o tempo dos romances e livros como A Moreninha, de Joaquim Manuel de 

Macedo, de 1845 e Senhora, de José de Alencar, de 1875, considerados 

difusores do ideal de amor moderno: mais platônico que carnal. (D’INCAO, 2010, 

p.233). Esse duplo discurso que circulava e alimentava o sentimento de exclusão 

de mulheres que tiveram sua existência limitada por preconceitos e convenções 

sociais. 

Virgínia Woolf em “Um teto todo seu” discorre sobre os espaços dos quais 

a mulher é privada durante sua trajetória: relegada ao lar e ao papel de esposa e 

mãe, é privada tanto de um espaço íntimo, quanto do público. A necessidade 

crescente desses espaços encontra um caminho através da escrita de cartas, 

hábito comum a muitas mulheres desta época. O século XIX foi um período de 

intenso intercâmbio epistolar. Uma janela tanto para dentro, para o mundo interior, 

quanto para fora, para o outro. Assim como a escritora inglesa, Eufrásia recebeu 

uma herança e a partir de sua condição financeira pode desfrutar de uma 

independência incomum às mulheres deste período. 

Contemporânea de outras mulheres transgressoras e libertárias desse 

início de século como Chiquinha Gonzaga e Cinira Polonio, que esboçavam os 

primeiros passos rumo à emancipação feminina e que mais tarde viria a se tornar 

o movimento feminista, Eufrásia Teixeira Leite foi uma contradição quando 

observamos diferentes aspectos de sua vida. Descrita como “voluntariosa”, “de 

gênio forte”, passava uma imagem de liberdade pessoal, com capacidade para 

conduzir seus negócios e viajar livremente pelo mundo que contrastava com sua 

vida amorosa: não se tem notícia de nenhum relacionamento antes nem depois 

de Joaquim Nabuco. Há relatos de pretendentes interessados nela, mas que 
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nunca foram aceitos. A quebra de padrões do século XIX ainda não havia 

alcançado o plano amoroso e sexual, pelo menos para Eufrásia. Apesar disso, 

parece que nem sua educação, cultura e beleza – aspectos desejáveis de 

feminilidade - nem sua capacidade administrativa e sua situação financeira – 

características do âmbito da masculinidade - a livraram do preconceito e de 

insultos.  Em uma de suas cartas para Nabuco fica claro que seu comportamento 

era desaprovado7:  

 

Mas quando vi que estava escrevendo no País, temi o que está 
acontecendo. É muito apaixonado, muito violento demais para isso, e os 
que ataca, atacam-no também e sou eu o instrumento, eu o pretexto de 
tudo o que dizem a seu respeito. Deus sabe o horror que toda esta política 
me causa, se alguma vez tomei interesse por ela foi só por si, apesar de 
dever ser sua adversária, mas o que eu quisera, se fosse possível, é que 
não fosse tão extremo, porque esta guerra contra o Imperador, que lhe 
teve sempre em tão grande estima, sabe que eu não sou cortesã e de 
uma família que nunca foi ao Paço mas porque por se assim um 
revolucionário, um republicano.(LEITE, 01 jul. 1886)  

 

Bem ilustrativo da condição feminina: ou a submissão presente na mulher 

criada para o casamento e o lar ou a liberdade e rebeldia assumida pelas 

cortesãs. Não havia espaço para nada entre os dois extremos identitários. 

Antes de Eufrásia, outra brasileira ficou conhecida por sua vasta 

correspondência com um “amigo”, o Imperador D. Pedro II, durante longos anos, 

foi a condessa de Barral, preceptora das princesas Leopoldina e Isabel, esta 

última com quem Eufrásia mantinha laços de amizade. Mulher de trajetória 

incomum, nascida na Bahia, mas educada na França, capaz de romper com um 

casamento arranjado, liberta seus escravos antes da abolição, ilustrando como 

modificações estruturais passaram a acontecer a partir do desenvolvimento 

intelectual feminino. Foi dona de salões literários de grande destaque tanto na 

França como no Rio de Janeiro, nos quais aristocracia e burguesia, homens e 

                                                           
7
 A área do Paço a que se refere Eufrásia era conhecida zona de prostituição: “[...] basta-me entrar num dos 

restaurantes franceses dos arredores do Paço Imperial, onde uma parisiense enfeitada – no Novo Mundo 

todas as francesas são parisienses – exibe joias falsas, cabelos e dentes postiços, a própria pessoa e tudo que a 

cobre postiço e falso. Ali tomo um copo de ponche, ouço muita asneira enfadonha e vou, afinal, para minha 

casa dormir, se os mosquitos e ratos deixarem; as artistas francesas que habitam a rua do Ouvidor sabem 

muito bem que no Brasil conseguem um grau de fama e riqueza que na Europa jamais atingiriam. Todos os 

anos, centenas delas vêm da França recomeçar na capital do imenso Império uma carreira na qual em Paris, 

Bordéus, Marselha, há muito estavam aposentadas.” Ainda segundo esse autor, as verdadeiras cortesãs eram 

mantidas por políticos e fazendeiros abastados, o que  lhes conferia prestígio (CUNHA  apud  PRIORI, 2011, 

p.198). Outro significado atribuído à palavra cortesã era a mulher que frequentava a Corte. 
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mulheres mesclavam-se e desenvolviam a arte da conversação sobre temas 

como arte, cultura e política. 

 

1.2 - As escritas de si 

 

O estudo biográfico tem despertado interesse crescente e compreende 

vários gêneros discursivos por meio dos quais a vida é narrada: são biografias, 

memórias, diários, correspondências, entre outros. 

A crítica biográfica tem sido considerada por alguns teóricos como uma 

espécie de retorno à valorização do autor, defende Hall Foster (apud KLINGER, 

2007), postura esta abandonada desde o estruturalismo, quando Michel Foucault 

e Roland Barthes em uma rejeição à filosofia do sujeito, anunciaram, na área da 

literatura, a morte do autor. Este cede seu papel principal ao texto, transformando-

se em uma função autor. 

Este reaparecimento, mais que ressaltar um individualismo, é uma 

manifestação da crise de identidade que tem acompanhado o homem da pós-

modernidade. O fim do colonialismo, que explicitava a relação outro/eu, a 

descrença no cientificismo positivista que assegurava o controle do mundo ao 

homem, a fragmentação do eu provocada pela estrutura dos meios audiovisuais e 

o freudismo, que evidencia a cisão consciente/inconsciente, são apontados por 

Miranda (2009) como fatores responsáveis pelo enfraquecimento da identidade na 

contemporaneidade. Fatores estes que abrem espaço para uma nova forma de 

subjetividade. O interesse pelo privado, por suas impressões e rastros ultrapassa 

a curiosidade pessoal para tornar-se uma busca por identificação e ao mesmo 

tempo, transcendência.  

Sob este novo prisma, a literatura deixa de ser o único objeto de análise e 

abre espaço para outras formas consideradas durante muito tempo paraliterárias 

e também para formas não textuais. 

Surge uma área de estudos fronteiriça, que transita por várias disciplinas, 

pois a abordagem de diferentes objetos de estudo como a epistolografia e 

museologia demanda a diversificação de ferramentas de análise e novos 
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métodos. A coleção de fotos, escritos, objetos, pequenas recordações muitas 

vezes aparentemente sem significado ou importância adquirem valor biográfico: 

 

o valor biográfico pode ser o princípio organizador da narrativa que conta a vida do 
outro, mas também pode ser o princípio organizador do que eu mesmo tiver vivido, 
da narrativa que conta minha própria vida, e pode dar forma à consciência, à 
visão, ao discurso, que terei sobre a minha própria vida. (BAKHTIN, 1992, p.166) 

 

Uma simples flor guardada no interior de um livro pode remeter à 

lembrança de um momento ou lugar e servir de ancoragem para o relato de 

acontecimentos vividos. 

A observação de elementos autobiográficos nos permite perceber tanto os 

contornos da esfera íntima quanto sua relação com a vida social. Ao construir 

uma identidade para si, o ser humano busca ressaltar certos aspectos de sua vida 

na medida em que se arquiva. Prática esta em que, necessariamente, tem que 

percorrer os caminhos da memória. 

 

1.2.1 - O arquivamento do eu 

 

Apesar da escrita de si ter sido valorizada a partir do aparecimento da 

cultura burguesa e da delimitação entre os espaços público e privado, ela não é 

um fenômeno moderno, pois remonta à Antiguidade Clássica. As Confissões, de 

Santo Agostinho, são a primeira referência a uma autobiografia. O exercício da 

memória através do olhar interior era praticado pelo exame de consciência e 

introspecção. (LE GOFF, 2003) 

Em “A escrita de si”, Foucault (1992) se refere ao processo de subjetivação 

presente na cultura filosófica em um período anterior ao surgimento do 

cristianismo: chama a atenção para a escrita como exercício pessoal e reflexão 

sobre si, sobre os próprios pensamentos, palavras e ações na tentativa de evitar 

mau comportamento. A escrita assume papel do “outro”, como em uma confissão. 

Como se ao escrever estivéssemos deixando testemunho de nossos 

pensamentos à outra pessoa. Ao ler, a vergonha da escrita-testemunho de 

pensamentos íntimos evitaria a presença de pensamentos pecaminosos, em uma 

espécie de condicionamento dos próprios atos. Nota-se que desde essa época já 
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se tinha a percepção de que o “eu” que escrevia era composto de diversos outros 

e diferente do “eu” que lia; assunto que iremos discutir posteriormente. 

Os discursos considerados verdadeiros eram trazidos à memória e 

transformados em atos. O conhecimento era reforçado por meio da escrita 

dialógica consigo mesmo. O exercício da escrita pessoal moldava o indivíduo. 

Durante os séculos I e II, tal processo se estabelece por meio de duas 

maneiras de escrita: os hypomnemata e a correspondência. 

Os hypomnemata constituíam um suporte no qual tudo que era lido, 

pensado, ouvido ou experimentado era arquivado. Caderno de anotações que 

consignava toda memória reunida para posterior releitura e meditação, podia ser 

utilizado tanto para a elaboração de textos mais complexos quanto para exercício 

de reflexão, aspecto pelo qual deveria estar sempre acessível, ou seja, disponível 

em consciência e pronto para serem utilizados sob a forma de discurso para 

argumentação. Permitia a reformulação dos conhecimentos por meio da 

consignação, da reflexão e da contextualização. Como um olhar sobre a verdade 

que através da subjetividade era posteriormente reconstruída e contextualizada 

de acordo com a necessidade de uso.  

O bloco de anotações diferencia-se do diário ou de confissões: assemelha-

se ao trabalho do escritor uma vez que reúne leituras pessoais e experiências 

vividas para costurá-las em algum outro discurso, em um recorte que é 

autobiográfico/subjetivo. 

O hypomnemata também servia de material para a outra forma de escrita 

de si presente neste momento histórico: a correspondência. 

A correspondência é uma forma de escrita de si que atua tanto sobre quem 

a envia quanto sobre quem a recebe. As funções de escrita e leitura tornam a 

missiva uma troca de experiências e conhecimento em que um atua sobre o 

outro. Escrever é se expor. Deixar um registro de si. Mais que isso, faz presente 

os correspondentes em uma forma de diálogo. Muitas vezes é aguardada com 

expectativa. Há um reconhecimento da caligrafia, do texto, do outro. Diferente dos 

hypomnemata em que a subjetivação ocorria sobre o já-dito em um recorte 

pessoal, na troca epistolar o assunto do texto é o autor ou o destinatário: passa 

por assuntos de saúde até acontecimentos cotidianos.  
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Entretanto o advento da escrita autobiográfica só assume posição de 

destaque a partir do momento em que o homem se percebe como indivíduo: 

diferente separado de outros. A percepção da alteridade, oposição dialética entre 

o ‘eu’ e o ‘outro’ performa a noção de indivíduo. Segundo Ariès (2009), a 

individualidade toma formas mais concretas a partir de três acontecimentos 

exteriores, mas profundamente interligados entre si: a formação do Estado 

moderno a partir da Idade Média; a crescente alfabetização que fez da leitura um 

hábito e a forma como a religiosidade se estabelece.  

O Estado moderno, centralizando funções administrativas, interferindo em 

espaços que antes eram do domínio social, controlando comportamentos 

mediante a criação de leis que interferiam diretamente nas relações de foro 

íntimo, como por exemplo, entre parentes, acabou por definir os contornos da 

autoridade pública, claramente exercida pelo Estado em oposição à vida privada. 

Novos comportamentos são difundidos pelo Estado, que zela pelo controle das 

pulsões e da violência e determina o que pode ser feito nos espaços públicos e 

privados. A disciplinarização das condutas leva a novas maneiras de conviver e 

de morar, para as quais se fazem necessários espaços de individualidade, de 

privacidade. 

Por outro lado, há o desenvolvimento de uma religiosidade que também 

preza pelo refletir íntimo: seja através da leitura do Livro Sagrado em práticas 

comunitárias ou em cultos domésticos, da oração silenciosa e cotidiana, ou do 

exame de consciência, pela confissão. 

Entretanto, é a escrita que funciona como elo e impulsiona os demais 

fatores. É causa e consequência. A crescente alfabetização permitiu a leitura em 

estado de solidão, em substituição à leitura pública, abrindo um espaço para a 

subjetividade. A reflexão solitária que a leitura permite também é necessária à 

oração, à meditação e à leitura de textos sagrados. Assim como o 

estabelecimento da justiça e da lei já não são feitos através da palavra dita, mas 

da escrita. A narrativa oral perde espaço e valor para a escrita.  

Com a difusão da escrita e o processo de individualização surgem vários 

relatos autobiográficos, que vão desde diários, confissões e correspondências, 

em processos de reflexão e autoconhecimento.  
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A escrita autobiográfica nem sempre tem o caráter privado: assume 

funções distintas que oscilam desde transmitir experiência e conhecimento aos 

familiares até textos produzidos unicamente por prazer, algumas vezes 

destinados à publicação.  

Mas é a partir do século XIX que a escrita assume um papel fundamental 

na vida cotidiana. Passando pela escrita pessoal, desde os escritos 

autobiográficos àqueles de interesse científico como os feitos pela medicina no 

estudo das histórias dos pacientes e dos sintomas, ao conjunto de escritas feitas 

para dar legitimidade à existência humana, como os registros civis, o ser humano 

não tem chance de escapar ao controle gráfico. Para não sermos excluídos 

socialmente, para assegurarmos uma identidade, para recordar e aprender com o 

passado, para dar sentido à vida, acumulamos papéis, documentos, objetos, 

fotografias, memória. Para Artières (1998), ao arquivar a própria vida, o sujeito 

põe em contraposição a imagem que faz de si com a imagem social, 

transformando o arquivamento em prática de construção pessoal e de resistência, 

quer dizer, de subjetivação e não de sujeição. Na necessidade de inscrição há 

implícita uma necessidade de arquivamento.      

Quem não obedece a essa injunção social é naturalmente excluído. A 

produção de lembranças, portanto, é necessária ao reconhecimento da identidade 

pessoal. O sujeito se reconhece e se apropria de sua identidade a partir das 

recordações que arquiva através do tempo, podendo ocorrer em um suporte 

externo ou em sua memória.  

O atual ressurgimento do interesse pela escrita e arquivos autobiográficos 

assume outro enfoque: não mais como uma exaltação ao individualismo burguês, 

mas como uma tentativa de espelhamento, na busca por identificação própria de 

uma época em crise como a contemporaneidade. 

No estudo do arquivo – no caso deste trabalho, a correspondência entre 

Eufrásia Teixeira Leite e o Museu Casa da Hera - podemos observar tanto o 

relato do cotidiano quanto as marcas da cultura e também o jogo de poder que 

atravessa o discurso. Vale a pena ressaltar que, com referência aos enunciados, 

Foucault propõe que estes podem adquirir existência material por meio de formas 

variadas, como por objetos, fotografias, pinturas, plantas arquitetônicas, partituras 
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musicais entre outros. Ou seja, ao propor a materialidade enunciativa, Foucault 

não a restringe à escrita e à oralidade. (GASPAR, 2004, p.241)      

Ao analisar o caráter híbrido destes acervos – as cartas e o museu – e as 

intrincadas relações dos discursos que os compõem, entre eles o histórico, 

biográfico, epistolar e memorialístico, podemos pensar a história através de suas 

descontinuidades e rupturas. Um arquivo, cuja origem é inacessível, e que, ao 

longo do tempo, tem sido submetido ao poder sutilmente através dos discursos de 

exclusão que permeiam a divisão dos saberes disciplinares e pelos sistemas de 

interdição.  

Derrida (2001, p.12) afirma que o conceito de arquivo abriga em si mesmo 

esta memória do nome arkhê. Essa raiz grega congrega dois princípios: um 

topológico, referente à casa, domicílio, suporte e moradia dos arcontes, que eram 

os que detinham o poder político, os guardiães do arquivo. 

Aos arcontes também cabiam o direito e a autoridade hermenêutica em 

relação aos arquivos, o princípio nomológico, da lei. Podemos pensar no museu 

como um suporte externo do arquivo: local de acumulação da memória, como 

uma permissão ao “mal de arquivo”, o esquecimento que se faz possível porque a 

memória já está preservada e impressa externamente, alheia à memória pessoal 

e, portanto, em um arquivo aberto a novas construções. 

O sujeito, ao escrever sua própria história, pode fazê-lo pela escrita ou por 

outros meios. A maneira como Eufrásia foi arquivada por ela mesma e por outros, 

é o que nos chega através do tempo.  

O aspecto lacunar, de inacabamento dos arquivos, é um convite ao arconte 

para preencher, através de sua subjetividade, as brechas das descontinuidades e 

rupturas presentes nestes arquivos: o arquivamento tanto produz quanto registra 

o evento. (DERRIDA, 2001, p.29) 

 

1.2.2 - Identidade e alteridade: desconstruindo o mito do eu 

 

O estudo em torno das escritas de si e da diversidade autobiográfica está 

vinculado a diferentes concepções do sujeito. Este já não é o indivíduo detentor 

de unidade e da verdade sobre si. O sujeito cartesiano da metafísica moderna vai 
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sendo gradativamente desconstruído até que no estruturalismo novas teorizações 

se abrem a respeito de um sujeito descentrado e que culminam com a “morte do 

autor”. O sujeito da psicanálise está dividido entre consciente e inconsciente.  Um 

sujeito que precisa da estrutura da linguagem para vir a ser, para ser 

representado através da linguagem. 

O descentramento inerente ao sujeito enunciador também pode ser 

explicado pela polifonia bakhtiniana, para a qual não dúvida em relação à 

veracidade da narrativa, apenas uma construção dialógica do “eu”. Para Bakhtin 

(1992), nem na autobiografia há coincidência entre autor e personagem, pois o 

sujeito deve ser pensado a partir de sua “outridade”. Há um sujeito que se 

expressa através do discurso e outro que se constitui. Acontece um 

estranhamento do enunciador a respeito de sua própria história e coloca o 

problema da temporalidade: a distância entre a enunciação e a história. A 

multiplicidade de vozes do sujeito é relacional, pois está calcada na relação com 

os diferentes outros, em situações distintas, em variados momentos. 

Devemos ter em mente que, o texto não existe para um só, mas para 

algum outro, pois o signo está aberto e livre para novas interpretações. 

Esse descentramento constituinte do sujeito é um dos fatores que nos 

permite questionar o efeito de transparência das escritas de si. Outro fator é a 

intenção: 

 

as fontes mais ricas e diretas – os arquivos privados – são, porém, 
socialmente assimétricas e de acesso aleatório. Seu estado de 
conservação é tão aleatório quanto as possibilidades de consulta. É 
necessário que haja um abrigo estável, uma devoção filial interessada em 
preservar a memória, uma notoriedade que transforme os papéis em 
relíquias, ou a curiosidade de descendentes que gostem de história ou 
genealogia. A conjuntura atual tende a valorizar esses restos. As 
correspondências familiares e a literatura “pessoal” (diários íntimos, 
autobiografias, memórias), embora sejam testemunhos insubstituíveis, 
nem por isso constituem os documentos “verdadeiros” do privado. Elas 
obedecem a regras de boas maneiras e de apresentação de uma imagem 
pessoal que regem a natureza de sua comunicação e o estatuto de sua 
ficção. Não há nada menos espontâneo do que uma carta; nada menos 
transparente do que uma autobiografia, feita para ocultar tanto quanto 
para revelar. Mas essas sutis manipulações do esconder/mostrar nos 
levam, pelo menos, à entrada da fortaleza. (PERROT, 2009, p. 10) 

 



36 

 

Embora as cartas, especialmente as trocadas entre amantes, sejam de 

conteúdo íntimo, não se pode afirmar que revelem sentimentos, emoções, fatos 

reais, ou seja, acontecimentos, pois não estão isentos de intenção e revelam, de 

maneira cuidadosa, aquilo que desejamos que o outro pense ou acredite, dentro 

das relações. É a representação do “eu” através da escrita.       

Barthes inicia seu relato autobiográfico dizendo que Tudo isto deve ser 

considerado como dito por uma personagem de romance. (BARTHES, 2003, 

p.11) Ao assumir que o sujeito é apenas um efeito de linguagem (2003, p.92), 

propõe/apresenta uma narrativa de si fragmentada e em desarticulação temporal 

assim como o sujeito e sua memória. Defende que a autobiografia aproxima-se da 

auto ficção na medida em que utiliza estratégias para se auto representar através 

do texto: 

 

o Texto nada pode contar; ele carrega meu corpo para outra parte, para 
longe da minha pessoa imaginária, em direção a uma espécie de língua 
sem memória que já é a do Povo, da massa insubjetiva (ou do sujeito 
generalizado), mesmo se dela ainda estou separado pelo meu modo de 
escrever. O imaginário de imagens será detido na entrada da vida 
produtiva. (...) Um outro imaginário avançará então: o da escritura. E para 
que esse imaginário possa desabrochar (pois tal é a intenção deste livro), 
sem nunca ser retido, garantido, justificado pela representação de um 
indivíduo civil, para que ele seja livre de seus próprios signos, jamais 
figurativos, o texto prosseguirá sem imagens, exceto as da mão que traça. 
(BARTHES, 2003, p. 14) 

 

Ao iniciar o texto em primeira pessoa, faz uma referência a si. Apresenta 

imagens e através delas tenta trazer ao presente uma memória, recordar. 

Entretanto, ao dar início ao imaginário da escritura, o faz em terceira pessoa: 

aquele representado pela escrita é outro e explicita a própria fissura do sujeito. 

(BARTHES, 2003, p. 13) 

O sujeito embora preceda a linguagem, é fundado por ela. Este, inscrito e 

arquivado por seu próprio discurso, é apenas uma das faces de sua totalidade. É 

um sujeito que se materializa e adquire consciência de si através da linguagem. 

Ao contar a história da própria vida, esta se torna literatura enquanto narrativa, 

mas paradoxalmente é a partir da escrita que o sujeito se inscreve no tempo e na 

história. Em fragmentos: de identidade, de escrita, de memória. 
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Totalidade que, segundo Levinas (1980), é interditada ao indivíduo.  Para 

esse autor, a alteridade é concebida como a separação radical entre o Mesmo e o 

Outro, em que estas duas faces do Eu não se completam, pois não são 

antagônicas nem incorporáveis entre si. O Eu cindido e que não necessariamente 

se mantém inalterado, mas que se reconhece como identidade e que fala em 

primeira pessoa: eu penso e ao pensar crio interioridade. Um Eu habitado pelo 

Mesmo e pelo Outro, em que este lhe é radicalmente estranho, estrangeiro, mas 

que é acolhido pelo Mesmo através da linguagem. Encontro, sempre tangencial, 

que é realizado no discurso. A alteridade é constituinte do Eu, mas cujo Outro só 

posso alcançar através de Outrem – no diálogo. A fala, em uma incessante 

atualização da palavra, nos dá a dimensão do tempo presente. A fala acontece 

em presença, em continuidade de significação e produção de sentido. 

A linguagem torna-se a casa da alteridade: Babel que contém o todo, todas 

as línguas e palavras, os “eus”, a potência do discurso, no qual o silêncio se abre 

em qualquer significação, antes que a escrita se materialize na ausência do que 

fala, separe o Mesmo do Outro, a palavra escolhida da palavra excluída.  

O Eu é desarticulado pela interioridade ou psiquismo que produz a cisão e 

rompe com a ideia de totalidade: torna-se mito. 

No discurso – escrito ou falado – o sujeito busca sua completude. É através 

do Outro da escrita ou de Outrem no diálogo que uma face olha a outra. O 

contato, a unidade da subjetividade é possível através do texto, no qual 

identidade e alteridade se estabelecem. A escrita torna-se então, possibilidade de 

encontro com o outro e consigo mesmo. A alteridade se estabelece no interior do 

discurso. 

O Eu que contém o Mesmo e o Outro, e que no discurso quase alcança 

aquele que é inscrito. Uma totalidade que nos é inacessível e que a buscamos 

incessantemente, seja através do erotismo, da paternidade, seja pelo encontro 

com o nosso Outro, através da escrita. 

O mito do Eu é desarticulado porque, embora o sujeito tenha uma 

identidade, uma interioridade, fale em primeira pessoa, em presença, e seja o 

autor do relato sobre si, seu discurso encerra múltiplos discursos. Nele estão os 

próprios discursos de outras épocas, memórias de um passado, em que o autor 
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era o que já não é mais, discursos de outras pessoas, pois muito do que se sabe 

a respeito de si é transmitido por outros, como familiares, além de outros 

discursos incorporados, como o ideológico. O discurso é então marcado pelo 

movimento dos sentidos que permite significar, em que discursos externos são 

apropriados.  

Para Derrida (Fathy, 1999), o termo autobiografia em seu sentido exato não 

é possível. Embora haja um sujeito que fale em primeira pessoa e que faça 

referência a si próprio, não há a completude do ser, o que permitiria uma 

identidade constituída em sua plenitude. O fantasma identitário é que move essa 

busca incessante pelo eu, e faz necessária a escrita. Esta se torna morada dos 

múltiplos eus. Um território que comporta a identidade e a alteridade, aquele que 

está fora, além de um limite. 

Ao analisar o poema de Edmond Jabès, Derrida (2002a) toma a metáfora 

da travessia judaica ao se referir à palavra e à escritura: 

 

A escritura é o momento do deserto como momento da Separação. (...) 
desloca-se numa linha quebrada entre a palavra perdida e a palavra 
prometida. A diferença entre a palavra e a escritura, é a falta, a cólera de 
Deus que sai de si, a imediatidade perdida e o trabalho fora do jardim. O 
jardim é a palavra, o deserto escritura. Em cada grão de areia, um sinal 
surpreende. A experiência judaica como reflexão, separação entre a vida e 
o pensamento, significa a travessia do livro como anacorese infinita entre 
as duas imediatidades e as duas identidades a si. (...) a distância infinita 
do Outro só é respeitada nas areias de um livro em que a errância e a 
miragem sempre são possíveis. (DERRIDA, 2002a, p. 58-59). 

 

A linguagem como a própria fratura da totalidade: a escrita em sua finitude, 

em seu processo de seleção e exclusão, em descompasso temporal com o que 

fala, com o acontecimento, em sua fragmentação inerente como a própria 

impossibilidade de totalização. A partir do momento da inscrição há separação, há 

escolha e exclusão, silêncios, pausas, lapsos que permitem a significação e que 

não a restringem à narrativa. 

O sujeito habita a palavra assim como habita a casa: espaço de 

interioridade, de alteridade, ao mesmo tempo lar e exílio. Lugares de 

pertencimento assim como de exclusão. A escrita torna-se travessia, o eu em 

busca do outro, da origem, a eterna procura pela Terra Prometida, pelo lugar de 

origem, de onde viemos, em sua plenitude e inalcançável. 
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A escrita deixa um rastro e assim como fio de Ariadne, nos mostra sinais 

pelo labirinto: escrita feita nas areias do deserto, onde a inscrição, embora 

apagada pelo vento/tempo, continua lá/presente, e cujo caminho, assim como a 

folha em branco, está sempre por percorrer.  Fio que nos conduz pela ausência 

do que fala, a cada leitura uma nova travessia. 

 

1.2.3 - Arquivos de ontem e de hoje: a memória em construção 

 

No desenvolvimento da escritura de si - e aqui me refiro não apenas à 

escrita, mas a todos os atos autobiográficos que arquivaram o “eu”, entre eles a 

coleção de cartas e o museu - o autor recorre ao fio da memória para acessar 

acontecimentos do passado. Para isso, refaz o labirinto das teias do vivido - tanto 

de suas experiências pessoais interiores, psíquicas, quanto do que percebeu de 

um mundo exterior: o que viu, ouviu, presenciou.  

Para Derrida (2002a), lembrar-se não é capacidade de reviver o passado, 

trazer de volta ao momento presente um passado morto. Para este autor, o 

passado está presente e é atualizado pela memória enquanto narrativa; desta 

forma, o presente, o sujeito e a escrita estão sempre em construção, a cada 

repetição ou rememoração inaugura-se um novo presente, mas sempre em 

diferença. A cada leitura do outro, estamos tanto reconstruindo este outro 

enquanto sujeito histórico, quanto construindo a nós mesmos, num movimento de 

compreensão e ressignificação que é dialógico. A memória está limitada ao 

presente, fato que rompe com a linearidade temporal. Passado, presente e futuro 

para a memória estão em simultaneidade, porque estão sempre sendo 

elaborados. Repensar um acontecimento passado, mesmo que através de seus 

vestígios, não significa revivê-los. A distância temporal é eliminada ao mesmo 

tempo em que um outro passado é reconstruído no presente. 

Para Derrida (2001), a partir da psicanálise freudiana, se insere uma nova 

teoria sobre os arquivos. O autor pensa no arquivista como um produtor de 

arquivo; um arquivo que aumenta, cresce, aberto ao futuro e não apenas preso à 

repetição e à memória. Como uma afirmação do porvir, como promessa de futuro. 
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Derrida (2002a) parte do conceito do Bloco Mágico de Freud sobre a 

memória para desenvolver sua própria teorização: o aparelho psíquico que recebe 

o traço, a inscrição, a escrita. A superfície que acolhe o traço é o arquivo da 

memória. É uma superfície externa, o suplemento da memória. A percepção é 

substituída pela inscrição antes mesmo de ser percebida. Esta inscrição e 

desaparição simultâneas só são percebidas no passado, depois que já aconteceu, 

em ausência. A lembrança torna-se narrativa de um passado que é atualizado a 

cada instante de rememoração. É impossível reportar-se à origem: esta é sempre 

diferente, nunca será alcançada, pois está sendo renovada no presente. 

A escrita, enquanto máquina de arquivar que reproduz o aparelho psíquico, 

está morta. Não é a memória em si, apenas sua representação. A escritura 

permanece para além da presença de seu autor, abrindo uma possibilidade de 

repetição, mesmo em sua ausência. E embora a escrita permaneça e possa ser 

repetida, paradoxalmente, a palavra escrita pode ser traída, pois é apropriada por 

quem lê e repetida na ausência de quem a narrou. A memória revela então a 

narrativa de um passado que ocorre em presença, na qual, o momento do lembrar 

passa a ser mais importante do que o passado a ser revisitado, pois o modifica. 

Assim, a memória, o arquivo, o tempo e o sujeito estão sempre em construção e 

permanecem abertos para reconstruções futuras. 

A memória é a própria essência do psiquismo, do sujeito. Memória de um 

passado que já não é; ausente, um passado morto. Nunca alcançamos a origem, 

apenas rememoramos, reproduzimos uma cópia do passado, originalmente 

diferente a cada instante em que o recordamos. A rememoração permite a 

possibilidade da repetição de um passado, sempre diferente, no futuro. 

O trabalho com arquivos adquire importância especial na medida em que 

neles estão consignados além da memória pessoal, a própria memória de 

acontecimentos históricos. Prova de sua existência, dão testemunho de fatos 

comuns a um determinado grupo, revelando uma memória cultural e coletiva. 

O arquivo remete a um tempo passado, ausente, no qual o traço já se 

apagou, mas que deixa um rastro de sua passagem: o evento ou o sujeito já não 

existem, mas permanecem como presença espectral. Tal fato confere um poder 

especial aos arcontes ou guardiães do arquivo, porque cabe a eles a decisão de 
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qual das múltiplas faces da identidade do sujeito irá privilegiar. Um arquivo 

inacabado, aberto para o futuro e em permanente construção pelos arquivistas. 

Uma vez que a economia do arquivo funciona em constante acumulação e 

capitalização da memória sobre algum suporte e em um lugar exterior (DERRIDA, 

2001, p.23), o arquivamento no presente condiciona o passado e o futuro, 

modifica os eventos, porque, assim como acontece com a memória, não é 

possível voltar ao passado, este está sendo construído no agora. Permanece a 

ideia de simultaneidade do tempo, pois tanto as lembranças do passado quanto 

as projeções futuras acontecem no presente momento. 

Esta posição espectral permite que o ausente fale através de suas 

inscrições, suas marcas e transmita significados, se torne presente. Um arquivo 

cujas impressões se abrem a novas leituras e significações, possibilidade que 

permite a construção da história, da cultura, de tradições.  

Na representação da história da vida de um indivíduo, a memória individual 

é respaldada por documentações e marcas da existência arquivadas que 

possibilitam, se não a verdade, visto que o passado não é recuperado pela 

memória nem pelos arquivos, pelo menos a memória de um sujeito histórico que 

conta sua vida - e o diferencia de um personagem literário ficcional. 

O olhar para trás, no tempo, nos faz levantar questionamentos, pois 

sabemos que o passado não pode ser reconstruído objetivamente, em toda sua 

totalidade. É apenas um recorte micro histórico, no qual discurso e história estão 

articulados e permeados por questões sociais, culturais e relações de poder. 

Longe da ilusão de que o estudo biográfico reconstruirá o passado tal como 

ocorreu, o que acontece é um desejo de verdade ao se representar a história.  

Outro fator importante em relação aos arquivos é sua relação com o 

exterior, com os contornos da vida social. Seu conteúdo é íntimo, no que toca às 

experiências pessoais, ao vivido que foi arquivado. Entretanto, sua significação 

passa a ser pública, uma vez que é na relação com o público que ele adquire 

significado. É criado esse espaço intersubjetivo, que não é público nem privado, 

um espaço de troca e ressignificação constante, que é conferido pela 

característica de incompletude e atemporalidade dos arquivos, sempre abertos a 

novas leituras, a outros diálogos. 
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As diferentes versões sobre alguns acontecimentos da vida de Eufrásia 

Teixeira Leite constituem um fator que explica o interesse atual por sua história de 

vida e justificam o modo contemporâneo de análise nos estudos biográficos, pois 

trazem à tona o que Derrida (apud ROUDINESCO, 2006) chamou de espectro do 

arquivo absoluto.  

O estudo do arquivo encontra-se no limite entre dois extremos: se por um 

lado, há o espectro do arquivo absoluto, no qual tudo seria arquivado e 

controlado, este sendo convertido em um saber incontestável, onde já não haveria 

espaço para a história enquanto construção, por outro lado, a ausência total de 

arquivos converteria a história em ficção, em dogma. 

A partir destas duas impossibilidades, o arquivo - seja ele presente, 

destruído, fragmentado, utilizado pelo poder - configura-se como pressuposto da 

história. Esta interdição do saber absoluto e a complexidade dos arquivos 

analisados, em cuja narrativa, ficção e realidade oscilam e deslocam-se 

continuamente, encontra nas palavras de Souza (2011) o argumento que define a 

abordagem biográfica na contemporaneidade: 

 
por se tratar de uma obra de teor memorialístico, a única maneira de ir 
além dos dados biográficos aí narrados consistiu no procedimento relativo 
à ficcionalização e teorização do que já havia sido registrado pelo autor. 
Essa prática ensaísta não pretende distorcer nem embelezar os fatos 
narrados,  mas interpretá-los segundo sua relação com o contexto e com a 
ajuda de instrumental teórico para tal. Ficcionalizar os dados significa 
considerá-los como metáforas, ordená-los de modo narrativo, sem que 
haja qualquer desvio em relação à “verdade” factual. O gesto ficcional de 
composição de biografias torna-se obrigatório para a elaboração de uma 
dicção que se situa entre a teoria e a ficção, expressa como marca 
pessoal de cada ensaísta. (SOUZA, 2011, p. 11) 

 

1.2.4 - A morte simbólica: Eros e Thanatos 

 

Partindo dos estudos da alteridade, o termo autobiografia adquire novo 

significado, uma vez que o termo “auto” comporta não apenas uma auto 

referência, mas também uma referência externa, heterogênea, pela presença do 

outro em si. Já o termo “bio”, diz respeito à vida, a um corpo que vive, entretanto 

não exclui a morte na escrita, tampouco a morte de um corpo que já ausente, 

permanece sob a forma espectral, na memória. A autobiografia é a memória de 

um corpo, cujas impressões não podem ser dissociadas do corpo impresso.  
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Heidegger utilizou o termo Dasein, traduzido como presença, ser-aí, ser-

no-mundo para entender o sujeito em sua existência, o homem caracterizado por 

sua manifestação no tempo, que acontece através da linguagem. Para Heidegger 

o ser não é, mas acontece, principalmente na linguagem. O ser-no-mundo é 

também um ser-para-a-morte, uma vez que ele acontece agora, enquanto a morte 

não chega. A consciência da finitude da vida é o que nos torna mais humanos: o 

homem só a conhece [a morte] porque ele é a morte por vir (BLANCHOT, 2011, 

p.344). 

Este ser que acontece em presença não pode ser pensado a partir da 

dicotomia corpo-mente ou corpo-alma do racionalismo moderno no qual a mente 

era supervalorizada em detrimento do corpo. É um ser que acontece enquanto 

tudo que lhe compete: seu corpo histórico e cultural, seu pensamento e 

linguagem, suas relações. O corpo não consiste apenas de sua materialidade 

biológica, pois este não existe sem inscrições, como um corpo natural e primitivo, 

isento de marcas.  Viver já pressupõe o contato com o exterior, agir e ser objeto 

da ação externa. O corpo está constantemente sofrendo estímulos que o afetam, 

de modo que sofrer é inerente ao corpo. O corpo é originalmente o sofrimento da 

impressão e o reconhecimento de uma potência estrangeira. (NIETZSCHE apud 

LAPOUJADE, 2002, p.87) 

Nesta geografia dos corpos as fronteiras não estão definidas, já que o 

interior e o exterior se afetam mutuamente e estão em constante transformação. É 

o conceito de corpomídia de Katz & Greiner (GREINER, 2010, p.126). Tal 

articulação faz pensar se o corpo antecede ou é posterior ao discurso, uma vez 

que este e o ambiente estão em permanente troca de experiências e 

significações. 

O fato de o corpo sofrer estímulos do meio e ser construído a partir desta 

relação suscita que: 

 
o reconhecimento de que o significado está enraizado na experiência 
corporal implica ainda reconhecer que tanto a capacidade imaginativa 
como a conceitual são dependentes dos processos sensiomotores. Por 
isso o que se costuma chamar de razão não é nem uma coisa concreta 
nem abstrata, mas processos encarnados através dos quais nossas 
experiências são exploradas, criticadas e transformadas em questões. 
(GREINER, 2010, p.90) 
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Este corpo em construção permanente é um arquivo. Ele contém tudo o 

que nos foi transmitido de outras gerações e também o que estamos incorporando 

sistematicamente. Um corpo histórico, social, ideológico. O entendimento deste 

processo fica mais claro quando visualizamos as marcas externas impressas na 

pele. Em Mal de arquivo: uma impressão freudiana, Derrida (1993) discute a 

necessidade de um suporte externo para consignar a memória. Um arquivo, o 

corpo escrito, literal e simbolicamente marcado. 

Além da circuncisão citada no texto, podem ser acrescentadas as 

tatuagens feitas por polinésios e outras impressões tribais feitas por povos 

africanos e indígenas, ou mesmo impressões mais comuns como as cicatrizes, 

rugas, marcas da idade, do vivido. Sinais exteriores de modificação que são 

incorporados e ao fazer parte desse corpo construído modificam sua relação com 

o mundo. 

Signos pertencentes a linguagens não escritas, mas impressas, que 

transmitem a vasta herança cultural de um povo, ritos de passagem, alianças e 

promessas de futuro, perpetuação de tradições. 

Derrida (1994) ao discutir a metafísica da presença considera que esta 

comporta tanto o corpo presente quanto sua ausência. Ausência do corpo 

traduzida como a presença do outro em mim, em um processo de apropriação e 

incorporação do outro por mim. Sua presença permanece, mas de forma 

espectral, por meio de outra pessoa, e passa a adquirir novo significado na 

medida em que a identidade é reformulada pelo outro. Neste processo de 

apropriação e ressignificação a morte e o luto caminham juntos: tanto a morte e o 

luto pelo outro, o que já não está mais presente, quanto pelo “eu”, que ao 

incorporar, também é modificado: 

 

posto que o corpo vivo, o meu, o único, não é senão o lugar-comum, o 
espaço em que se reúnem os pensamentos ou as entidades ideais 
autonomizadas, não é ele mesmo o corpo dos fantasmas? (DERRIDA, 
1994, p.173). 

 

Esse desejo de receber o outro acontece pela intransponível distância 

entre mim e o outro. É a face que nunca alcançaremos. 
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Para Levinas (1980), a solidão existencial é o que partilhamos com todos 

os outros seres. Não podemos sentir, ver, ou tampouco lembrar pelo outro. O 

corpo é a unidade da subjetividade. Estar só é a separação física radical, a partir 

de um corpo que é o limite, a fronteira individual, a materialização de um eu em 

solidão.  

No momento do encontro – com Outrem no amor e meu Outro, na escrita - 

a dualidade do amor-Eros e morte-Thanatos não se manifesta através de pares 

opostos, mas sim complementares, atuando sob a ética da hospitalidade: ao 

amar, abro espaço para o outro em mim, o recebo; da união surge um terceiro: o 

filho, a obra. Nascidos de um eu que, apesar de ser a sua cria, já não se 

reconhece nela. Gerados para o mundo, uma partida para a qual não há 

possibilidade de retorno. Criar pressupõe perder a obra enquanto outro, portanto, 

perder um pouco de si. O encontro, o acolhimento pressupõe a morte. Mas 

paradoxalmente é através da criação que o ser triunfa sobre a morte. 

 

1.3 - O eu diante da morte: o testamento de Eufrásia Teixeira Leite 

 

A escrita de si pressupõe um exercício mnemônico no qual os 

acontecimentos, as lembranças dos fatos, sua cronologia e a escolha entre o que 

é ou não relevante estão sujeitos a um eu. É esta identidade que, embora 

multifacetada, nos conduz por meio do labirinto que é a memória para a 

construção de uma história/identidade pessoal. Tal processo começa a ser 

possível a partir da formação da subjetividade no ocidente e, portanto, foi afetado 

pelas diferentes maneiras com as quais o indivíduo se relacionou com o meio 

social – com o outro – ao longo do tempo. 

Ariès (2001) em seu estudo sobre a história da morte mostra como a 

maneira de se relacionar com a morte foi afetada pelo desenvolvimento da 

individualidade ao longo dos séculos. À medida que sua pesquisa se aprofundava 

percebeu que a atitude diante da morte se transformava de acordo com as 

variações da consciência de si e do outro, o que dava o sentido de destinação 

individual ou do grande destino coletivo (p.15). O autor considera os testamentos 
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como importantes referências para entender o comportamento antigo frente às 

sepulturas. 

Para o historiador, a morte era tão familiar no início da Idade Média, que 

ele a chamou de morte domada. Esta se caracterizava pelo reconhecimento da 

proximidade da morte. Frente a isso, era o próprio moribundo que, de seu leito, 

conduzia os ritos que antecedem à morte, a qual se tornava uma experiência 

pública e natural. O quarto do doente permanecia aberto a quem desejasse 

participar da cerimônia. O ritual consistia primeiramente em um lamento, uma 

nostalgia, rememoração do que foi amado em vida. Seguido a isso, o moribundo 

perdoava as pessoas afetivamente próximas e as entregava a – Deus 8. 

Continuava com o exame de consciência e finalmente, o único ato sacramental 

que não era conduzido pelo doente: a absolvição em vida. Não era motivo nem de 

excessiva emotividade, tampouco de dramas. Naturalmente esperada, aceita e 

vivida como destino coletivo e comum a todos os seres. 

Outro aspecto relevante desta época é que, embora houvesse uma 

familiaridade com a morte, os mortos eram temidos pelos vivos, fato que levou as 

sepulturas para fora dos limites das cidades. Com o crescimento destas, os 

bairros periféricos alcançaram a distância reservada aos mortos, e houve 

necessidade de que a repulsa e o medo fossem ressignificados. Os corpos 

passaram então a ser confiados às igrejas. Igreja e cemitério tornaram-se lugares 

públicos em que vivos e mortos, sagrado e profano coexistiam. Não havia 

interesse pelos corpos: estes eram acumulados em fossas coletivas, ossários, as 

sepulturas não tinham identificação. Estavam isentos de julgamento moral: a 

igreja se incumbira dos mortos e o destino de todos era o mesmo, independente 

de uma responsabilidade individual. A absolvição era benefício comum a todos 

que um dia despertariam do sono da morte. 

Já em uma fase posterior, a partir do século XI, algumas pequenas 

modificações na maneira de pensar acontecem e transformam a morte domada 

na morte de si mesmo. 

Uma nova iconografia baseada no Evangelho e no Apocalipse é difundida e 

introduz a crença no Juízo Final. Cada homem é julgado segundo “o balanço de 

                                                           
8
 Este é um dos significados da palavra “adeus” proposto por Jacques Derrida em: Adeus à Emmanuel 

Lévinas, 2008, p.15. 
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sua vida”. Para o autor, a ideia do Juízo Final está ligada à da biografia individual 

(ARIÈS, 2001, p. 45-46). Entretanto, o Juízo não mais aconteceria no fim dos 

tempos, mas a cena da luta entre o bem e o mal se desenrolaria no quarto do 

moribundo. Este, embora continuasse exercendo os ritos precedentes à morte, 

permanecia como espectador da disputa por sua alma. As demais pessoas 

presentes estavam alheias a esse acontecimento, que era privativo do enfermo. A 

história de vida individual passava a ter importância no momento do balanço final 

e dela dependia sua salvação. A crença de que, no último momento, o homem 

recapitulava toda sua vida e lhe atribuía sentido, se estabeleceu e conferiu uma 

carga emotiva e dramática inexistente até então. A consciência de si e da própria 

morte conferiu ao homem do século XVIII um entusiasmo especial pela vida. Era 

na morte que o ser humano percebia sua individualidade.  

Este fato se fez notar também no que diz respeito às sepulturas, que 

passaram a ser marcadas por uma inscrição traduzindo a vontade de 

individualizar o local da sepultura e de perpetuar nesse local a lembrança do 

defunto (ARIÈS, 2001, p.59). A manutenção da identidade no pós-morte era mais 

importante que o local em si, motivo pelo qual as inscrições perpétuas eram 

menos importantes do que a manutenção da lembrança através de atividades 

religiosas previstas em testamento. A representação do morto por meio de 

imagem também surgiu concomitantemente com as inscrições. A efígie que 

começa a aparecer como uma espécie de retrato evolui até se tornar o molde da 

face do próprio defunto. 

O testamento reunia a expressão individual, a religiosidade, os afetos, as 

providências para salvação da alma e para com o túmulo, além dos 

procedimentos para transmissão do patrimônio. Era também uma garantia de que 

os implicados iriam respeitar e cumprir a vontade do morto. 

Já a partir do século XVIII, o testamento passa a reunir apenas os aspectos 

legais a respeito da herança, enquanto os aspectos subjetivos são confiados 

oralmente às pessoas próximas e família. Os laços afetivos são mais estreitos e 

tem maior participação nos rituais da morte. O luto é instaurado e o apego 

intensificado, de modo que a morte temida não é mais a própria morte, mas a 

morte do outro (ARIÈS, 2001, p.70). 



48 

 

A dificuldade em lidar com a morte alheia associada à confiança 

depositada pelo doente nos que lhe são próximos e caros fez com que estes 

procurassem ocultar do moribundo o momento terminal de sua vida. As emoções 

são contidas e há uma negação da morte. Esta passa a ser vista como o fracasso 

de uma vida que deveria ser sempre plena e feliz. Com o avanço dos cuidados 

paliativos entre 1930 e 1950, a morte que antes acontecia em casa, em rituais 

coletivos, passa a acontecer em hospitais, onde a família transmite a confiança 

que lhe havia sido depositada à equipe médica. A morte torna-se um 

acontecimento solitário e privativo, no qual muitas vezes nem os mais próximos 

estão presentes. As emoções e o luto são evitados, ou quando vividos, de 

maneira escondida e envergonhada. A morte torna-se interdita. 

Do conjunto heterogêneo que compõem as escritas autobiográficas, o 

testamento se configura como um importante documento de análise porque está 

relacionado não somente à transmissão do patrimônio, mas principalmente 

porque é porta-voz de quem já não tem possibilidade de falar por si. A maneira de 

encarar a morte tem muito a revelar a respeito da atitude diante da vida. Quais 

teriam sido as escolhas de Eufrásia, quando o ser humano se depara com seu 

momento mais íntimo e solitário, a hora da morte? Para Ariès: 

 
O testemunho mais impressionante do individualismo é, na minha opinião, o 
testamento. Constitui uma espécie de gênero literário e se torna o meio de 
expressão do indivíduo, o testemunho de sua tomada de consciência. (...) A 
correspondência exata entre o triunfo da morte e o trunfo do indivíduo durante a 
segunda fase da Idade Média, convida-nos a perguntar se não existiria hoje uma 
relação semelhante, mas inversa, entre a “crise da morte” e a da individualidade. 
(ARIÈS, 2001, p. 272). 

 

Seu testamento9foi ditado, em 22 laudas, sem apresentar rasuras, o que 

nos leva a pensar que houve um rascunho, pela linguagem jurídica e excessivo 

cuidado com os detalhes. 

Quanto ao conteúdo de seu testamento, podemos perceber que a postura 

de Eufrásia diante da finitude da vida, era concebida da maneira que Ariès (2001) 

definiu como a morte de si mesmo. Eufrásia foi uma contradição inclusive no que 

diz respeito à sua morte. Encarou-a da maneira como era conduzida no início da 

                                                           
9
 A análise foi feita tendo como fonte a transcrição do testamento de Eufrásia Teixeira Leite presente em 

CATHARINO, 1992, p.157-165. 
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Idade Média, o que é um contraste em relação à vida que levou, muito diferente 

do que era senso comum em seu tempo. 

Deixou o montante de sua fortuna para obra de caridade, construção de 

escolas e para os pobres de Vassouras e do quarteirão de sua residência, em 

Paris. Embora não tivesse ascendentes nem descendentes, apenas alguns 

poucos primos do braço materno e empregados próximos e de confiança foram 

beneficiados e lembrados como seus afetos em vida. Ariès (2001) chama atenção 

para o fato de que, na Idade Média, era comum as pessoas de muitas posses não 

se preocuparem com a família na hora da morte: 

 

O nobre do século XVI empobrece seus herdeiros pelas instituições devotas e 
caridosas: legados aos pobres, aos hospitais, às igrejas e às ordens religiosas, 
missas pelo repouso de sua alma, que se contam em centenas e milhares. 
(ARIÈS, 2001, p.114) 

 

De fato, Eufrásia tornou principais herdeiros de seu patrimônio instituições 

como o Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, o Colégio de 

Santa Rosa de Niterói, dirigido pelos Padres Salesianos e a Santa Casa de 

Misericórdia de Vassouras, mas não sem a incumbência da criação de duas 

escolas que beneficiariam cinquenta crianças pobres cada, missas para si e seus 

familiares – pais, irmã e avós maternos - no dia de suas respectivas mortes e no 

dia de finados e da manutenção do jazigo onde se encontram seus pais e irmã. A 

falta de confiança nas pessoas próximas fazia com que a encomenda dos 

serviços religiosos estivesse explícita em testamento, como uma maneira de 

garantir sua execução.  

Ao mesmo tempo em que não beneficia seus familiares, deixa claro que 

também não possui dívidas: deixa recursos destinados a suas despesas médicas 

e seu funeral. Inclusive os impostos referentes à transmissão do patrimônio são 

assumidos por Eufrásia em testamento. 

As doações eram um último ato de desprendimento material e também 

faziam parte dos ritos fúnebres: podia-se ter levado a vida com riqueza, mas ao 

fim eram reservadas atitudes de pobreza: morria-se com humildade. 

Outro aspecto de relevância para os estudos biográficos é o fato de que, ao 

se tornar a benfeitora de sua cidade natal, teria a identidade lembrada por 
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gerações futuras. A efemeridade da vida, a certeza de que a morte é nossa 

parcela mais humana e que ela chega cedo ou tarde faz com que o indivíduo 

tente permanecer apesar de seu fim. Através de suas obras, neste caso, a obra 

assistencial, Eufrásia busca eternizar sua memória e não cair no esquecimento. 

Geralmente a manutenção da identidade e de suas principais realizações é 

transmitida através dos epitáfios. 

 

A morte aparece então como reveladora da força do nome próprio e também da 
escritura, porque aí então se constata que o nome pode sobreviver ao ser, já que 
poderá ser repetido em sua ausência, lembrando mesmo a sua morte a cada vez 
que é novamente pronunciado. (AMARAL, 2000, p.36). 

 

Entretanto, não houve menção da inscrição funerária. Diante da 

meticulosidade com que conduziu os assuntos de seu funeral, este fato foi tratado 

pelos que escreveram sobre ela como esquecimento de sua parte e desleixo, 

raiva ou mesmo avareza por parte de sua família. Mas, frente a tantos detalhes, 

parece pouco provável que esse tenha sido um lapso. A inscrição biográfica pode 

ter sido substituída pelo testamento, confirmando que o local exato de onde 

estaria o corpo era menos importante que a evocação de sua identidade (ARIÈS, 

2001, p. 59-60). Ao mesmo tempo, deu instruções de que deveria ser sepultada 

no mausoléu de sua família, em Vassouras, e caso viesse a falecer no exterior, 

que seus ossos fossem exumados e transferidos para o Brasil. 

O “jazigo de família” é uma evolução do que, na Idade Média, delimitava 

uma conexão religiosa com os seus, sem haver necessidade de monumentos 

nem identificação individual. 

Outro gesto autobiográfico importante foi o cuidado para que a Chácara da 

Hera fosse preservada. A criação e manutenção de um Instituto profissional 

feminino e a manutenção da Casa foram incumbências deixadas ao Instituto das 

Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, e caso este viesse a recusar ou 

descumprir suas instruções, à Santa Casa de Misericórdia de Vassouras, assim 

como todo o remanescente de seus bens. 

 
O legatário instituído será obrigado a preservar a casa de morada, e tudo que nela 
existir no mesmo estado em que se encontrarem, quando for recebido o legado, 
da chácara indicada na alínea a da verba I, bem como a dita chácara, não 
podendo habitar, ou ocupar, nem permitir que outros habitem ou ocupem a casa 
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dita, e não podendo utilizar-se, nem permitir que outros se utilizem, dos móveis, 
objetos, louças, livros, quadros e utensílios existentes na casa da mencionada 
chácara, podendo, porém, o legatário se utilizar ou gozar, vendendo-os, ou não, 
dos frutos da chácara (apud CATHARINO, 1992, p. 158).  

 

Também pede ao seu primo materno, Júlio Correa e Castro, um dos 

poucos parentes contemplados no testamento, a preservação dos retratos da 

família: 

Peço ao dito meu primo e amigo que, em vida providencie no sentido de, após o 
seu falecimento, serem recolhidos à Casa da Chácara, que tenho em Vassouras, 
herdada dos meus finados pais, todos os retratos das pessoas de nossa família, 
que atualmente se acham em seu poder (apud CATHARINO, 1992, p.162). 

 

Metaforicamente, o testamento funciona como epitáfio e a casa acaba por 

se tornar um mausoléu de família. Unidos por laços de sangue e religiosos, uma 

memória deslocada e eternizada no tempo. Uma das formas de negar a morte. 

Além da menção aos retratos de família, uma importante referência à 

preservação da memória familiar foi a incumbência de que, ambos os Institutos 

Profissionais, tanto o feminino quanto o masculino, levassem o nome de seu pai. 

Ao longo da leitura de seu testamento podemos observar um cuidado 

extremo tanto com os seus bens materiais quanto com os preparativos espirituais 

para a morte. Na espera da morte, aceitação e resignação vêm ao mesmo tempo 

em que acontece a tomada de consciência sobre si, uma recapitulação da história 

de sua vida, o último balanço. Sua biografia. 

Viveu como uma mulher à frente de seu tempo, mas em seus 

procedimentos para a morte assumiu uma postura antiga. Diferentes concepções 

e maneiras de lidar com a vida e com sua finitude. 

Um dos desejos não expressos no testamento de Eufrásia Teixeira Leite 

diz respeito ao destino que seria dado à correspondência de Joaquim Nabuco. 

Teria ela transmitido oralmente à pessoa próxima e de confiança? 

Sua postura diante da morte, recebida como familiar, também decorre da 

aceitação que acontece após os muitos e longos anos de vida. Nas culturas 

primitivas, acredita-se que os mortos estão sempre à espreita, esperando pelos 

vivos. Estaria atendendo ao último chamado do seu amor? Seria hóspede em sua 

escrita? 
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Neste momento, o seu adeus à vida assumiria o que Derrida (2008) 

discutiu tão profundamente ao se despedir de Levinas. Em um primeiro momento, 

o “a – Deus”: a morte está presente, já não há nada a fazer além de acolhê-la, de 

se entregar. No vazar do tempo, nesse adiamento constante, o corpo que está 

sempre na corda bamba entre a saúde e a doença, a vida e a morte, finalmente 

se torna o sem-resposta. Falência de um corpo que já não responde com a 

expressividade de seus movimentos. Chega como a máscara que encobre o rosto 

do outro: um rosto que deixa de produzir significação. Então o adeus da 

separação dos vivos se converteria em cumprimento, acolhida, em: vou ao seu 

encontro. Pelo testamento é perceptível a crença de Eufrásia em uma passagem 

para outra vida, demostrada pela religiosidade ao encomendar missas anuais 

para si e para seus antepassados10. 

A morte, através de nossos ancestrais, tem o poder de nos separar dos 

outros, dizer de onde viemos, nossa origem familiar, delimitar nossa 

individualidade. Certamente Eufrásia não poderia ser sepultada com Joaquim 

Nabuco11. Levaria consigo aquilo que sobrevive à morte e aos mortos, levaria a 

palavra dele, então?  

O pedido para que as cartas atapetassem o caixão12deveria ser destinado 

à pessoa de maior confiança e intimidade. A mucama talvez? Teria ela acesso 

aos cuidados com o corpo que antecedem ao funeral? Quem teria escolhido as 

roupas? 

As cartas no fundo do caixão preparariam a terra para sua chegada, 

finalmente estariam unidos. Vem dormir comigo... Papel-pele, palavra-poro seriam 

consumidos juntos. Manter a escrita e a memória sob o corpo, em contato com a 

pele. Esta que, em tantas vezes deixou de servir como ponte ao outro, selaria o 

encontro. Uma espera sem fim, em uma história de amor inscrita para além do 

tempo e da vida. 

                                                           
10

 A morte dentro da tradição filosófica e religiosa pode ser encarada de duas maneiras: passagem ao nada, 

separação ou desaparecimento definitivos, ou passagem a outra forma de existência, a uma realidade 

diferente. (LEVINAS, 1980, p.211) 
11

 Joaquim Nabuco faleceu em 1910. 
12

 Há uma história segundo a qual o sociólogo Gilberto Freyre, inconformado com o pedido de Eufrásia para 

que as cartas atapetassem seu caixão, teria pedido para que o testamenteiro Raul Fernandes preservasse tal 

material por sua grande importância para a cultura brasileira. Pedido negado, pois segundo o testamenteiro, 

“a vontade dos mortos é sagrada”. (GERSON, 1970, p.101)  
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A ausência de lápide poderia ser interpretada como um desejo de 

anonimato, um pouco do sossego do qual não desfrutou em vida, seja pelo seu 

comportamento extravagante para a época, seja pelas responsabilidades políticas 

de seu amado. Um momento em que tudo perde a importância, todas as 

diferenças ou convencionalismos  já não encontram significado. O local da última 

morada já não seria motivo de discórdia... Não seria um “enfim sós”? 

As suposições sobre a morte são questões excessivamente mórbidas para 

a nossa cultura e momento atual, para os quais esta é interditada, mas que 

estariam em harmonia com a postura de Eufrásia. Ela tomou suas decisões tanto 

diante da vida, quanto ao encarar o fim comum a todos os seres. 

Por outro lado, se as cartas ficaram na sua casa em Paris, só restava pedir 

ao seu testamenteiro, Raul Fernandes - homem de confiança, aquele a quem 

deixou suas últimas instruções – que incinerasse a correspondência e esperar 

que ele respeitasse sua privacidade (CATHARINO, 1992, p.100). Mas se tiveram 

tamanha importância, Eufrásia, que já voltara a residir no Brasil há alguns anos, 

não as teria trazido consigo? Talvez, na iminência da morte, ela própria tenha 

dado um fim às cartas que por tantos anos guardou.  

Ou será que sua desilusão e os anos de solidão não a teriam levado a 

destruir tais recordações há muito tempo? 
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CAPÍTULO II – A tessitura da memória: a correspondência de Eufrásia 

Teixeira Leite e o Museu Casa da Hera enquanto fio de Ariadne 

 

2.1 A correspondência: o amor co-respondido 

 

Como já foi dito anteriormente, a correspondência é composta de 27 cartas 

de Eufrásia Teixeira Leite para Joaquim Nabuco, e apenas uma cópia 

datilografada da missiva dele que rompe definitivamente com o relacionamento. 

As dela, em perfeito estado de conservação e todas manuscritas. 

Já em um olhar inicial, o belo desenho das letras que prontamente 

identifica o interlocutor. Teima em antecipar o outro, em presentificar o ausente. 

Símbolos que transmitem muito além do conteúdo que transportam: impressos, 

encarnados, o gesto da escrita manifestado pela continuidade do pensamento, da 

mão, de um corpo, a materialização de um eu. O eu submetido ao olhar daquele 

que lê: a Eufrásia que nos chega é a que se correspondeu com Joaquim Nabuco. 

É a face apresentada a ele, o espectro recorrente. A passagem do pensamento à 

escritura exige uma certa retórica, cuja encenação do discurso requer que o “eu” 

que se entende como identidade, se manifeste por meio de um eu-lírico. Que 

personagem teria construído para ele, como manter a cumplicidade, fortalecer o 

vínculo? Quais seriam os passos desta dança, o que esperar? Será que todas as 

cartas escritas foram enviadas, ou alguma ficou presa na garganta? Teriam todas 

chegado ao seu destinatário? Saberiam eles que a escrita é um ato de traição, 

que o discurso enquanto acontecimento13 comporta a vida e a morte14 e que a 

ponte para o outro é o caminho para si?  

A correspondência não é o escrito autobiográfico definido pelo “pacto” de 

Lejeune15: 

                                                           
13

 “Todo discurso está entre quem projeta a enunciação e quem a recebe, e esses dois sujeitos encontram-se 

numa rede que se re-constrói continuamente, movida pelos procedimentos de controle do discurso. Os 

poderes e os sentidos que o enunciador  propõe podem ser silenciados diante do gesto de leitura de quem o 

interpreta. Enquanto acontecimento, o discurso possibilita a irrupção de novas interpretações. (KHALIL, 

2004, p.223) 
14

 Conforme Derrida (2002a) em: Freud e a cena da escritura.  
15

 Philippe Lejeune (2008) utiliza o termo “pacto autobiográfico” para designar o contrato de leitura no qual 

há a intenção autobiográfica e a coincidência entre o autor, o narrador e o personagem. 
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Na carta, é a caligrafia do escritor que monta a ele próprio na folha de 
papel, no preciso momento em que se encaminha em direção ao outro. Ao 
querer instigar e provocar o outro, à espera de reação, de preferência uma 
resposta, o missivista reage primeiro sobre si mesmo, porque o chute 
inicial da correspondência pressupõe o exercício de certo egoísmo 
abnegado, se me for permitido o paradoxo. Antes de tudo, o missivista 
procura um correspondente que possa causar efeito benéfico. A carta-
resposta tem a aparência de tônico, calmante ou vermífugo. (SANTIAGO, 
2006, p.65).  

 

Entretanto, mesmo estando à mercê das intenções do revelar e esconder, 

ela inclui mais do que se pode perceber inicialmente: os papéis sociais, jogos de 

poder, marcas culturais são códigos implícitos que permeiam desde as 

confidências amorosas a assuntos triviais do cotidiano. 

A correspondência estudada não é uma narrativa ficcional, portanto, 

apresenta o perfil da vida íntima e social de uma personalidade marcante do 

século XIX em suas relações pessoais, que viveu entre o Brasil e a França, além 

das múltiplas viagens que empreendeu, fato que traça um perfil da sociedade e 

da cultura da época de uma maneira ampla. As missivas que nos permitem 

entender um pouco dos costumes, não são suficientes para nos permitir entender 

o amor: o romance que durou aproximadamente 13 anos e foi marcado por 

desentendimentos e desencontros, e afinal, acabou.  

Como se, inclusive, fosse possível a compreensão do amor, suas 

motivações, do que se alimenta, para onde se encaminha. Barthes (1994) 

acredita que o discurso amoroso, embora muito comum e presente, tem um “quê” 

de mal-dito: desprovido tanto do seu poder como de sua função dialética, ele 

acontece como o lugar da afirmação. É como se houvesse uma Tópica amorosa, 

da qual a figura16 fosse um lugar  (BARTHES, 1994, p.2). O que é enunciado não 

remete a uma lógica ou explicação, mas apenas àquilo com o que se articula17. 

Ele não comporta os porquês nem as conclusões, entretanto encontra-se aberto e 

agrega tudo que se relaciona com o enamorado em ação. Como, por exemplo, o 

ciúme. Ou a solidão. Ou a espera. 

                                                           
16

 Para Barthes (1994, p.1), “a figura é o enamorado em ação”. 
17

 Por este motivo, embora ciente de que no texto argumentativo os comentários devem vir imediatamente 

após cada citação, tomei a liberdade de fazer algumas citações em sequência para somente depois comentá-

las, articulando os fragmentos segundo o modelo apresentado por Barthes (1994) em Fragmentos de um 

discurso amoroso. 
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O discurso amoroso não conta uma história de amor, mas é 

essencialmente a casa de um eu enamorado a partir do seu lugar de fala: que 

dizer da Languidez, da Imagem, da Carta de Amor, se o discurso amoroso é na 

sua totalidade tecido de desejo, de imaginário e de declarações? (BARTHES, 

1994, p. 2). 

As figuras podem ser evocadas aleatoriamente e, embora não tenhamos a 

intenção de explicar o inexplicável – o romance entre Eufrásia e Joaquim Nabuco 

– iremos puxar uma ponta do fio narrativo por meio dos eixos temáticos para 

analisar a correspondência, contar a história do romance e iniciar pela figura que 

marcou todo o desenrolar do relacionamento: 

 

2.1.1 O nome e a individualidade 

 

A escrita sobre si requer que o “eu” que fala identifique-se. Até mesmo em 

uma autobiografia anônima, a identidade existe.  É necessário que o sujeito seja 

dono de sua fala, que se aproprie dela, independentemente se nesta fala cabem 

multidões.  

A correspondência é a ponte para o outro. Torna presente o amado 

ausente, no movimento de um sujeito que sai do seu lugar de fala para ocupar o 

espaço do “entre”. É o caminho em comum. Na carta, além de signos gráficos que 

aproximam e muitas vezes identificam o interlocutor antes mesmo do início da 

leitura, como a caligrafia pessoal ou o timbre com as iniciais, alguns marcadores 

se fazem necessários, como o lugar de onde se fala e a data, a quem se dirige e 

quem fala: a assinatura. Quanto maior a intimidade entre os missivistas, mais o 

sujeito autor aproxima-se do receptor. Pode prever a resposta alheia, antecipar 

reações e em função disto, escreve. Neste espaço da relação, o autor sai de si 

para tornar-se o objeto do amor alheio. Representa o desejo do outro, e perde sua 

identidade ao espelhar-se: 

 

O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha 
certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões 
de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. 
(João Cabral de Melo Neto apud SANTIAGO, 2006, p.80) 
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--- Ó Romeu, Romeu! Por que és Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome; ou 
se não quiseres, jura-me somente que me amas e não serei mais uma Capuleto. 
(...) Somente teu nome é meu inimigo. Tu és tu mesmo, sejas ou não um 
Montecchio.  Que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, 
nem qualquer outra parte pertencente a um homem. (...) Romeu, despoja-te de teu 
nome e, em troca de teu nome, que não faz parte de ti, toma-me toda inteira!         
(SHAKESPEARE, 1981, p.42)  
 
Eu me nomeio, é como se eu pronunciasse meu canto fúnebre: eu me separo de 
mim mesmo, não sou mais a minha presença nem minha realidade, mas uma 
presença objetiva, impessoal, a do meu nome, que me ultrapassa e cuja 
imobilidade petrificada faz para mim exatamente o efeito de uma lápide, pesando 
sobre o vazio. (...) minha palavra, se revela o ser em sua inexistência, afirma, 
dessa revelação que ela se faz a partir da inexistência daquele que a fez, de seu 
poder de se afastar de si, ser outra que não o seu ser. (BLANCHOT, 2011, p. 332-
333). 

 

Os fragmentos acima mostram que o nome, embora seja capaz de conferir 

identidade e comportar uma genealogia, é apenas uma representação do eu. 

Dar nome é a maneira de identificar uma pessoa. O ato de nomear implica 

em separar o indivíduo de quem ele não é, em classificá-lo. Para Derrida (2002b), 

o nome assim como a roupa que usamos é o que nos distingue dos outros 

animais, nos diferencia dos outros corpos. A característica do animal é ser nu, 

enquanto coletividade. Despojar-se de seu nome é estar desprotegido, confundido 

com seu semelhante e misturado aos outros na coletividade. Abrir mão do próprio 

nome é saber-se nu, destituído de sua individualidade.  

Ao examinar a correspondência, podemos perceber uma transformação na 

forma como Eufrásia assinou suas cartas. Como a primeira missiva é datada de 

1876, ou seja, dois anos após o segundo rompimento do romance, nota-se certa 

formalidade. Mesmo na retomada da relação, diversos desentendimentos 

acontecem e, nitidamente a assinatura sofre variações. Oscila do mais formal: 

Creia-me sua amiga, E. Teixeira Leite; ao: Para lhe ser agradável assino-me, 

Eufrásia. Soa como dizer: sou apenas Eufrásia para você. Evoca uma intimidade 

ao abrir mão de sua genealogia, de sua ancestralidade, das diferenças 

ideológicas e políticas que seu nome transporta. Despoja-se de seu nome porque 

se transforma em outro, em um par, sai de si para habitar o lugar do “entre”. A 

percepção da própria identidade se altera conforme a reação que o outro me 

provoca, o que significa que posso ser uma pessoa diferente dependendo do 

outro.  
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Para Barthes (1994), a assinatura é uma forma de dedicatória ao 

interlocutor, como se a escrita fosse um presente para o enamorado, ou 

presenteá-lo com a sua presença por meio da entrega de um “eu” que está 

inscrito no texto mais do que em seu próprio nome. Mas ao mesmo tempo 

caracteriza uma doação que é interditada: a assinatura não representa o ser em 

presença, mas sim em sua ausência.  

Escreve-se para alguém, e é para este outro que dedico minhas palavras 

escritas com tudo que estas comportam. A dizer: o “eu”, o outro ao qual me dirijo 

e com quem me identifico, o ser em ausência, ou seja, a morte na escrita, mas 

que, entretanto, me traz sua presença, mesmo que em sua forma espectral. 

O nomeado não sobrevive ao seu próprio nome. O nome próprio inscrito 

pela assinatura ultrapassa o momento de sua inscrição e permanece mesmo após 

a morte do indivíduo. Por isto, para Derrida (AMARAL, 2000), o nome a ser 

rememorado é uma memória do futuro: será lembrado no futuro, mesmo quando o 

nomeado já não existir. 

Com o passar do tempo, há várias cartas sem assinatura até que o nome é 

abreviado pela letra E.. Tanto pode significar que a intimidade era tamanha que o 

outro não pôde deixar de reconhecê-la, ou um código entre namorados, evocando 

uma certa cumplicidade, ou ainda que a perda de identidade foi tão presente que 

ela já não se lembrava de quem era ou não se importava. Em seu diário, Nabuco 

também se refere à Eufrásia como E., e ela assina desta forma justamente no 

período em que o romance estava em sua melhor fase. Que significado teria isto? 

Ficou algum traço (ou letra) do que ela era antes da relação? Ou o amor veio e 

comeu todos os papéis onde ela escrevera seu nome? 

A identidade inclui a alteridade, portanto, o espelhamento provoca a visão 

de si no outro. A identificação comporta, ao mesmo tempo, uma projeção de si e a 

apropriação do ser amado. O outro passa a fazer parte do “eu” dentro da estrutura 

amorosa. 

Na última carta ela assina E.T. Leite. A maneira mais formal em toda a 

correspondência. Parece realmente assinalar o fim da relação quando ela deixa 

de ser, pelo menos para ele, a agradável Eufrásia ou a Eufrásia-Nabuco: E.. 
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2.1.2 O discurso amoroso 

 

As cartas, especialmente as de amor, exigem resposta. Precisam que, 

assim como o sentimento, sejam correspondidas. Alimentam-se de palavras 

portadoras de significado, entretanto são desprovidas do sentimento aos quais se 

referem ou do ser em sua existência. Ao escrever, procura-se pelas palavras que 

possam representar o sentimento, aproximar o ausente e fazer a ponte. Mas esta 

é apenas uma parte do significado da correspondência amorosa. 

 

Por que recorri novamente à escritura? 
Não é preciso, querida, fazer pergunta tão evidente, 
Porque, na verdade, nada tenho para te dizer; 
Entretanto tuas mãos queridas receberão este papel. 
(GOETHE apud BARTHES, 1994, p.32). 

 
Através de cada instrumento, o homem recria seus próprios órgãos, motores ou 
sensoriais, ou amplia os limites de seu funcionamento. (...) São, no fundo, 
materializações do poder que ele possui de rememoração, isto é, sua memória. 
(...) A escrita foi, em sua origem, a voz de uma pessoa ausente (FREUD, 2006, p. 
97). 

 
Eu te amo de todo o meu coração. 
Eufrásia 
8 de Dezembro de 1885. 
11 horas da manhã. 
Tijuca 

 

Os fragmentos acima mostram uma importante característica da 

correspondência amorosa: o desejo de tornar presente o amado ausente. Seja 

por meio dos sentidos, pois é capaz de materializar o toque e a lembrança da voz; 

seja pelo que possibilita a construção da memória e consequentemente confere 

subjetividade: a percepção do tempo. 

O bilhete de Eufrásia deixa transparecer detalhes encontrados nas cartas 

de amor. De toda a correspondência, esta é a única que, de fato, explicita a 

emoção que ela sentia. 

Inicialmente podemos observar a marcação do tempo em que foi escrita. A 

datação esteve presente na maioria de suas cartas, entretanto em nenhuma outra 

ela chegou a precisar as horas. Com relação ao lugar ocorre o mesmo, procurou 

mencionar no cabeçalho as cidades de onde partiram suas missivas, mas esta é a 

única em que a localização do bairro de onde se originou é especificada. Parece 
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referir-se a um momento tão especial que ela buscou eternizá-lo através de toda 

memória que a escrita evocará.  

O “eu te amo” é o estado de enamoramento pleno. Com tudo que significa 

o eu, suas palavras, seu corpo. Quando há reciprocidade de sentimento, só se 

pode aceitar receber de volta o “eu te amo” como resposta. Nada aquém disto é 

satisfatório. Assim como o amor enquanto sentimento produz o espelhamento e a 

incorporação do outro, a frase também precisa exprimir o reflexo do ato de amar. 

Espera-se o movimento no sentido contrário, sem a passividade do “eu também”, 

muito menos do silêncio. E ainda que não haja correspondência do sentimento, 

porque afinal independe disto: mais que uma confissão, o “eu te amo” é um grito 

ao mundo. Eufrásia proferiu seu amor, deu liberdade à palavra. 

Coração é palavra de amor: Eu te amo de todo o meu coração. Quando o 

assunto é o sentimento dos enamorados, a referência ao órgão humano 

corresponde sempre ao coração. É este que é responsabilizado pelas alterações 

físicas e emocionais que a paixão provoca: são suspiros, taquicardias, rubores 

faciais. Sobretudo, peço-lhe que tome o meu pedido como ele é feito, de todo 

coração com o desejo ardente de que ele seja aceito (...). (LEITE, E. T., carta de 

16 de abril de 1887). O coração arde de desejo. Considerado o centro da emoção 

amorosa, nutre de calor e de expressão os corpos dos apaixonados. 

Diferentemente da angústia, sentimento que provoca a sensação de “coração 

apertado”, ou do susto, quando o “coração quase sai pela boca”. Na linguagem, 

desde os tempos mais antigos, é atribuído ao coração o centro das emoções. 

Também já foi considerado o centro da interioridade, do “eu”. A própria 

palavra “recordar” tem sua origem etimológica no latim re-cordis, significando 

trazer de volta ao coração, provocar novamente a emoção que evoca a 

lembrança. O ato de recordar também era atribuído a este órgão: emoções que 

impressionavam ficavam marcadas na memória. Já o controle dos ímpetos 

passionais pela razão era atribuído ao cérebro. Deveria haver um equilíbrio entre 

a expansão passional e o controle dos seus excessos. Um certo recato ditava as 

regras de conduta sociais. Ao coração eram atribuídas diferentes funções. Na 

carta de Nabuco em que rompe com relacionamento ele diz: pretendo governar-



61 

 

me guiando-me só pelo meu coração. O que este disser é o que eu hei de fazer 

(NABUCO, J., carta de 18 de abril de 1886). 

As cartas de amor também são objetos-relíquias: Tenho todas as suas 

cartas (LEITE, E.T., carta de 4 de julho de 1876), ou ainda: O que continha sua 

carta me interessava tanto que estive todo um dia sem ousar abri-la e não 

imagina com que emoção a li. (LEITE, E.T., carta de 28 de abril de 1887). Os 

enamorados estão presentes em sua escrita, inclusive materialmente. Intimidades 

são compartilhadas. Imagina-se que o papel foi tocado pelo corpo do outro, o qual 

tentou expressar seus sentimentos mais íntimos e profundos. Considera-se a 

escrita como o procedimento pelo qual o ser reconstrói suas lembranças e pela 

memória ouve-se a voz do amado distante. Ao mesmo tempo, o objeto por si só, 

ou seja, a materialidade da carta constitui um presente, uma lembrança trocada 

com seu interlocutor. Objeto que, na maioria das vezes, é guardado com uma 

devoção quase religiosa.  

A correspondência é permeada por um erotismo latente. A sexualidade e a 

palavra tem um importante ponto em comum: ambos fazem a ponte para o Outro. 

Em ambos, o objetivo é o encontro. A escrita simula o encontro amoroso, no qual 

a distância que separa os amantes é o espaço do “entre”, da morte entre o que 

sou e o que és. Permite um contato, sempre tangencial, entre seres completos, 

mas que só conseguem ter acesso à completude mediante a relação com o outro 

ou através da linguagem: 

 
a morte fala em mim. Minha palavra é a advertência de que a morte está, nesse 
exato momento, solta no mundo, que entre mim, que falo, e a pessoa que 
interpelo aquela surgiu subitamente: ela está entre nós como a distância que nos 
separa, mas essa distância é também o que nos impede de estar separados, pois 
nela reside a condição de todo entendimento. Somente a morte me permite 
agarrar o que quero alcançar; nas palavras, ela é a única possibilidade de seus 
sentidos. (BLANCHOT, 2011, p.332) 

 

Saudade também é palavra de amor. Em várias cartas Eufrásia despede-

se com saudades, entretanto, nas missivas enviadas após o bilhete de amor, este 

sentimento parece intensificado. As cartas subsequentes esclarecem o que foi, 

provavelmente, o melhor momento do relacionamento e também o que parece ter 

sido um dos motivos do rompimento definitivo: 

 



62 

 

Não imagina que tristeza, que saudades e que arrependimento de ter deixado o 
Brasil. Quando penso que em Janeiro poderíamos vir juntos, ao menos poderia ter 
notícias suas de sua eleição (...). Eu espero que apesar de tudo vença a sua 
eleição, eu não me consolaria de ter sido a causa de sua demora e, portanto, de 
não ser eleito, mas lembre-se que todo o tempo eu lhe dizia de partir.  
Que saudades da Tijuca, como me lembro de tudo (...).  A dias mais felizes não 
poderia suceder mais tristes, maior contraste não é possível, ainda estou 
atordoada de tudo o que se passou durante este mês (não posso medir até que 
ponto esta estada da Tijuca foi me funesta apesar de ter sido tão feliz) [a frase 
entre parênteses está riscada, rasurada] a culpa é toda minha se eu não sabia 
resistir devia ter evitado o perigo, mas o que está feito, está feito (LEITE, E. T., 
carta de 31 de dezembro de 1885). 

 
Quanta coisa neste mês, vale bem uns dez anos, lembra-se de um cabelo branco 
que tirou-me no dia da partida da Tijuca, pois bem, agora podia tirá-los em 
quantidade. (LEITE, E.T., carta de 1886). 

 
(...) tenho mil saudades e nem penso em outra coisa senão na Tijuca, no hotel dos 
estrangeiros e em tudo que se passou. (LEITE, E. T., carta de 22 de janeiro de 
1886). 

 

O romance finalmente parecia ter atingido sua plenitude, entretanto as 

convenções sociais da época não permitiram que Eufrásia desfrutasse deste 

momento sem sentir-se culpada. A liberdade feminina podia ser perigosa, o sexo 

e a felicidade, prazeres a serem evitados. 

A carta parece demonstrar que ela não consegue lidar com o fato de que 

sua felicidade é contraditória aos padrões de conduta da época e risca suas 

palavras, como se quisesse apagar este acontecimento: mas não consegue, a 

inscrição permanece em seu corpo, assim como em sua escrita e a leitura ainda é 

possível. O tempo deixa suas marcas, os cabelos brancos, as experiências. A 

inocência do desconhecimento não pode ser recuperada, pois o vivido não admite 

rasura. 

 

2.1.3 Encontros e desencontros 

 

A história do romance entre Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim Nabuco 

aconteceu entre encontros e desencontros. Foi primeiramente descrita por Viana 

Filho (1973) em 1952, na primeira edição de “A vida de Joaquim Nabuco”. 

Também por Ernesto Catharino (1992) e, recentemente, Miridan Falci e Hildete 

Melo (2012) desenvolveram novas pesquisas para tentar elucidar os 

acontecimentos passados. 
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Apesar de haver outras hipóteses sobre o primeiro encontro, o trecho da 

carta de 27 de novembro de 1884 esclarece o momento em que o romance se 

consolidou, que foi durante a primeira viagem de Nabuco à Europa, e quando 

Eufrásia e sua irmã partiam de mudança para Paris em 31 de agosto de 1873: 

Não sei que influência teve na sua vida a viagem do Chimborazo, eu por certo 

sem ela não estaria aqui, escrevendo-lhe todas essas coisas. (LEITE, E. T.).  

Parece ter sido uma paixão arrebatadora, pois ao desembarcarem em 

Bordéus, já haviam tomado a decisão de se casarem. A primeira referência ao 

relacionamento aparece na carta em que Nabuco pede a seu pai que envie a 

documentação para os trâmites do enlace. Mas poucos meses depois, 

aparentemente nos últimos dias do ano de 1873, há o primeiro rompimento, 

provocado por um episódio de ciúmes dela, situação que foi esclarecida também 

a partir da correspondência familiar de Nabuco. 

Com a mesma precipitação com que romperam, reataram. Durante o ano 

que durou a viagem de Nabuco, de agosto de 1873 a setembro de 1874, o casal 

compartilhou passeios, jantares e viagens em vários lugares, como Paris, Roma, 

Veneza e Suíça, de acordo com os registros em seu diário: 

 

31 de março de 1874: Ao meio dia com a Eufrásia e a irmã à vila Albani (...). 
Passeio no jardim. Idílio antigo. (...) (NABUCO, J., 2006, p. 56). 

 
14 de abril de 1874: (...) Ah, belos tempos de Veneza. Jantar: Hotel Danielli com 
Eufrásia. 

 
16 de abril de 1874: Passeio de gôndola. Em San Giorgio Maggiore, uma 
brouille

18
. Recitava-lhe eu meus versos no fundo da gôndola. À noite, pazes; (...) 

(NABUCO, J., 2006, p. 61) 
 

19 de abril de 1874: Às 10h30 partimos, Eufrásia, irmã e eu para o lago de Como. 
Estrada de ferro até Camerleta. Fomos sós no vagão. Os campos verdes. Bela 
manhã. Idílio. Os túneis. Como ela estava boa, adorável nesse dia! (...) A Milão, às 
8h da noite; jantamos juntos. Dia feliz. (rasurado) (NABUCO, J., 2006, p.62). 

 
30 de maio de 1874: Cheguei às 5h da manhã. Paris. Ao Louvre. Visita a Eufrásia, 
almoço Véron. À casa da condessa Pandolphini. Jantei com Eufrásia. (...) 
(NABUCO, J., 2006, p.63). 

 

                                                           
18

Brouille significa desavença, que aconteceu pela sugestão de que fixassem residência na Europa após o 

casamento. “Tudo desfeito”, mas “logo recomposto”, conforme Nabuco registrou em “Anos da Minha Vida”. 

(Nota de Evaldo Cabral de Mello) (NABUCO, J., 2006, p.61) 
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Conforme nota de Evaldo Cabral de Mello, Nabuco registra as datas de 6 e 

7 de junho de 1874 em “Anos da Minha Vida”: 6. Ao Cid com Eufrásia. 7. Em 

Versalhes. No Hotel do Louvre. Desfeito o casamento. (NABUCO, J., 2006, p. 63). 

Em 1876, após a nomeação de Nabuco como adido à Legação em 

Washington, eles encontram-se brevemente durante sua passagem por Paris, e a 

partir disto, dão início à correspondência que é o objeto do nosso estudo. O que 

parece ser o motivo do segundo rompimento que ocorreu em 1874, é mencionado 

por Eufrásia na missiva de 4 de julho de 1876: 

 

(...) Não exigi nem exigirei nunca que se sacrifique por mim, e não serei eu que o 
impedirei de cumprir os seus deveres, se o fizesse, o senhor teria toda a razão em 
recusar-se a isso, o que me pareceu quase impossível seria habitar o meu país, 
ser lá feliz ou o que é muito mais importante, fazer a felicidade de outra pessoa, 
tinha tão tristes lembranças dele (LEITE, E. T., carta de 4 de julho de 1876). 

 

Não se sabe a que tristezas ela se refere, o fato é que a divergência a 

respeito da moradia após o casamento foi um dos problemas que enfrentaram. 

Os anos de 1876, 77 e 78 transcorrem na tentativa frustrada de um novo 

encontro. Os desentendimentos são constantes, ela em longas explicações tenta 

isentar-se da culpa dos desenganos, ele em alguns momentos parece que não 

demonstrou tanto empenho em revê-la.  

Nabuco descreve em seu diário o namoro com Fanny Work durante o ano 

de 1877: 

 
29 de março de 1877: Com a morte da mãe eu senti-me inteiramente inclinado a 
fazer todo o meu possível para converter em amor essa fascinação, mas o modo 
por que a vi consolar-se em oito dias de uma tal perda me fez inteiramente recuar. 
Oito dias para consolar-se da morte da mãe; quantos para a minha? (NABUCO, 
2006, p. 118). 

 
25 de abril de 1877: Um conto. Nunca poderei esquecer alguns dos dias mais 
felizes de minha vida. Eis aqui como eles vieram. Chegada a New York. Impressão 
de uma mulher como Miss Work. Descrição dela. Narração das cenas que 
tivemos, do que eu lhe dizia, do que ela me respondia. Da morte da mãe. 
Impossibilidade de saber o que ela sentia por mim e eu por ela. Crise, desenlace. 
Então os dias felizes: uma melancolia doce, inexprimível, de alguma coisa que era 
uma promessa, um cair de flores em chuva. (...) O prazer do riso da irmã supondo 
que o meu coração estava ferido (NABUCO, 2006, p. 129). 
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Ele admirava a beleza e juventude de Fanny Work, e embora ela tenha 

tornado seus dias nos Estados Unidos mais agradáveis, o relacionamento não se 

aprofundou nem fez com que ele deixasse de corresponder-se com Eufrásia.  

Não se tem conhecimento do intercâmbio epistolar entre 1878 e 1884. O 

conteúdo da missiva de 20 de abril de 1884 nos leva a crer que este foi realmente 

um longo período de afastamento: 

 

Quanto sinto ter estado ausente quando veio a Paris e ter perdido dois dias de sua 
estada aqui e sobretudo sinto não tê-lo visto como desejava e como esperava, 
com a confiança de velhos amigos que se encontram depois de tanto tempo. (...) A 
espécie de entorpecimento que causou-me sua presença tirou-me todos os meus 
meios, não soube o que dizer e o que fazer. (...) Que triste foi esse rápido encontro 
que nos perturbou sem nos satisfazer (LEITE, E. T., carta de 20 de abril de 1884). 

 

Apesar de adormecido pelo tempo, o sentimento, todavia permanecera 

latente.  

Embora pelo teor das cartas, os desentendimentos tenham continuado a 

ocorrer, em dezembro de 1885 o romance alcançou seu momento mais intenso. 

Da parte dela, um bilhete apaixonado; ele, com a discrição habitual, volta a 

mencionar seu nome nas páginas do diário. 

Nabuco encontrava-se em plena campanha abolicionista, e nestes tempos 

de agitação eleitoral, concorria novamente pelo Partido Liberal ao cargo de 

deputado no Estado de Pernambuco. Após a dissolução da Câmara pelo Barão 

de Cotegipe, as eleições são marcadas para o dia 15 de janeiro. Eufrásia, apesar 

do momento especial que vivera com Nabuco, parte do Hotel White no Rio de 

Janeiro, onde estiveram hospedados de 17 de novembro a8de dezembro, para a 

Europa. Ele, no mesmo dia parte para Pernambuco, com objetivo de apresentar-

se às eleições, mas não consegue ser reeleito. 

Ainda a bordo do navio, Eufrásia escreve uma carta no dia 31 de 

dezembro, relatando seu profundo arrependimento pela partida do Brasil e sua 

apreensão por não ter notícias dele e da disputa eleitoral. A esta seguem missivas 

datadas dos primeiros dias de janeiro, e também dos dias 14,18,19 e 22 de 

janeiro, e de 4 e 13 de fevereiro. Ela manifesta tristeza e nostalgia em uma escrita 

nitidamente mais amorosa, mas ainda assim recusa o pedido de casamento de 
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Nabuco. Somada a mais esta decepção, ele a culpa por não apoiá-lo durante o 

processo eleitoral: 

 

Eu preferiria mil vezes que estivesse aqui, se pudesse vir seria muito melhor, mas 
tem me dito sempre que não virá se eu não estiver resolutamente decidida a 
casar-me logo, isso infelizmente não lhe posso dizer, apesar de saber, de sentir 
que esse adiamento não convém, mas de outro lado não me disse sempre que era 
o amor e não o casamento que importava, um era tudo, o outro secundário. 
(LEITE, E. T., carta de 22 de janeiro de 1886). 

 
Recebi uma cartinha sua, nela vejo que, como algumas vezes, é injusta. 
Compreendo que esteja triste, descontente, mas o que não compreendo é que me 
acuse de tê-lo abandonado no meio da luta. (LEITE, E. T., carta de 4 de fevereiro 
de 1886). 

 

O impasse não aparece dissimulado nas entrelinhas: se por um lado, ele já 

não pode esperar mais pelo casamento, por outro ela não abre mão de viver fora 

do Brasil. Mesmo assim Eufrásia argumenta, talvez tentando ganhar um pouco 

mais de tempo, talvez esperando que possam encontrar alguma solução. 

Embora pelo primeiro fragmento seja evidente que a recusa, ou melhor, o 

adiamento em relação ao casamento tenha sido dela, há uma exclamação 

atribuída à Eufrásia, presente no diário de Nabuco, datada de 2 de abril de 1885, 

de que ninguém acreditaria que ele não quisesse casar-se com ela. Evaldo Cabral 

de Mello faz um comentário à suposta exclamação atribuída à Eufrásia de que a 

frase teria sido proferida como resposta à explicação de Nabuco de não poder 

casar-se com a herdeira de uma importante fortuna territorial do Vale do Paraíba 

(NABUCO, 2006, p. 242). Esta explicação de Evaldo Cabral de Mello contraditória 

ao que encontramos explicitado nas cartas, somada à ausência de registro no 

diário de Joaquim Nabuco durante o período final do namoro19, nos fez questionar 

se houve a intenção de silenciar alguns fatos da história do relacionamento. 

Por mais que ela tentasse se explicar e demonstrasse uma imensa vontade 

de encontrá-lo, ele não a perdoa e em 18 de abril de 1886, três dias após 

encaminhar a ela uma carta da Tijuca por seu aniversário, em um misto de raiva e 

tristeza, envia a missiva que colocaria fim ao romance: 

 

                                                           
19

 Há uma nota de Evaldo Cabral de Mello esclarecendo que o diário de Nabuco referente ao ano de 

1886 inicia-se no mês de outubro. Não há registro nos primeiros meses do ano que nos possibilite estabelecer 

um diálogo com a correspondência de Eufrásia. 
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(..) Não deixe tampouco dominá-la em relação a mim, a pena, que uma vez 
exprimiu como sendo um obstáculo ao nosso casamento, de magoar com sua 
preferência a outros pretendentes. Não hesite por uma consideração dessa ordem 
em relação a mim de dar passo nenhum em sua vida. (...) Tenho passado três 
meses de verdadeiro desânimo e solidão, e vou perdendo o gosto de tudo. (...) Eu 
sinto que tudo acabou entre nós e não vejo quem mais poderá ou quererá encher 
esse fim de vida que não parece valer a pena separar do passado! Adeus, sempre 
seu, Amigo verdadeiro, Joaquim Nabuco (NABUCO, J., carta de 18 de abril de 
1886). 

 

Mesmo após o desenlace, a correspondência ainda não teve fim, e no dia 

do aniversário de Nabuco, Eufrásia escreve um bilhete para cumprimentá-lo: 

 

Espero que esse bilhete lhe chegue nos dias dos seus anos ou pouco depois, é 
escrito somente para desejar-lhe tudo que é infinito. (...) (LEITE, E. T., carta de 
agosto de 1886). 

 

No ano seguinte, os dois ainda encontram-se no dia do aniversário dela, 

conforme Nabuco registrou em seu diário: 

 
            10 de abril de 1887: Páscoa. Ao Luxemburgo. Janto na rua Bassano

20
. 

15 de abril de 1887: Com a E. ao Louvre. Mando-lhe uma mandolina de flores. 
(NABUCO, J., 2006, p.253). 

 

Aparentemente esta reaproximação a incentiva a propor-lhe uma 

sociedade, talvez motivada por algum comentário ou queixa dele a respeito de 

seu trabalho, como um pretexto para lhe prestar ajuda financeira ou, quem sabe, 

manter-se em contato com ele, mas sua atitude é recebida de maneira 

desastrosa: 

 

Eu tenho algum dinheiro e não sei o que fazer dele, compreende que me é muito 
mais agradável emprestar a si que a um desconhecido, de sorte que, ao mesmo 
tempo que me faz prazer, ele pode servir-lhe a qualquer coisa de vantajosa aí em 
Londres, e fazer-lhe ganhar bastante, para livrar-se de trabalhos aborrecidos por 
outros mais agradáveis e úteis (Leite, E. T., carta de 16 de abril de 1887). 

 

Pelo que parece, Nabuco fica muito ofendido com a oferta. Depois desta, 

ainda há mais duas missivas dela, e a correspondência de que temos 

conhecimento chega ao fim. 

No diário ele ainda menciona seu nome depois de muitos anos e por 

ocasião do falecimento de Francisca Teixeira Leite, irmã de Eufrásia: 

                                                           
20

 Endereço da residência de Eufrásia Teixeira Leite em Paris. 
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30 de outubro de 1899: Vou a Boulogne ver Sua Alteza
21

. Primeira visita que lhe 
faço depois de minha chegada. Muito atenta. Lá encontro a Eufrásia Teixeira Leite 
depois de dez anos.  
22 de novembro de 1899: (...) Faleceu Dª Francisca Teixeira Leite. 
23 de novembro de 1899: Visita em casa das Teixeira Leite, flores a Dª Chiquinha. 
25 de novembro de 1899: Ao enterro de Dª Chiquinha. (NABUCO, J., 2006, p.408). 

 

A última carta dela de que se tem notícia é do ano de 1887, e depois de 

dois anos, em 23 de abril de 1889, Nabuco casa-se com Evelina. Pela anotação 

referente ao dia 30 de outubro de 1899, parece que após o casamento eles 

perderam o contato definitivamente. 

 

2.1.4 Cenas do feminino: uma escrita indecisa 

 

As missivas apresentam diversas passagens em que mostram o 

desentendimento como consequência da dificuldade em se comunicarem. São 

longos trechos de explicações e acusações dela e supõe-se que da parte dele 

também, pois muitas vezes ela parecia estar em uma postura defensiva. Curioso 

pensar que, justamente a escrita, o instrumento que simula a fala e que deveria 

propiciar o encontro foi veículo para tantos desentendimentos: 

 

Falei-lhe com franqueza na minha resposta, não poderia dizer o que não sabia, se 
pareceu-lhe um enigma assim como as  outras minhas cartas, é que então sou um 
enigma eu mesma, é demais a pressão de muita gente, que não compreende 
como eu não sou a mais feliz das criaturas, parece que para isso só me falta ser 
como todo o mundo. (LEITE, E. T., carta de 4 de julho de 1876). 

 
Dizer-me que lhe fale em tudo, que lhe escreva sem medo de si ou de mim, isso 
porém é impossível, infelizmente nossas relações fazem que receie sempre dizer-
lhe demais, temo que qualquer palavra possa ser interpretada diversamente do 
que desejo, eis porque ao escrever-lhe nunca sinto o meu gosto e que minhas 
cartas ressentem-se desse constrangimento e que devem parecer-lhe pouco 
agradáveis. (LEITE, E. T., carta de 27 de novembro de 1884). 

 
Se lhe mandei um telegrama contrário é que pedia-me expressamente não lhe 
fazer vir se não nos casássemos imediatamente, dizendo-me que não lhe 
convinha continuar a ver-me de outra maneira. Na lista, que não fui eu que fiz, das 
palavras telegráficas não achei outra que melhor pudesse servir. (LEITE, E. T., 
carta de 13 de fevereiro de 1886) 

 
Não devia ter lido a minha como a escrevi, mas como a senti, não sei escrever e 
muito menos a si. (LEITE, E. T., carta de 28 de abril de 1887). 

                                                           
21

 Nabuco refere-se à Princesa Isabel. 
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É preciso que eu me expressasse atrozmente mal para ser assim interpretada tão 
às avessas. (...) Qualquer que seja, será sempre de extrema dificuldade, para 
quem como eu, tira-se tão desastradamente desse ingrato ofício de 
correspondente. (LEITE, E. T., carta de 11 de maio de 1887). 

 

O que nos leva a pensar em qual é o alcance da escrita e se ela realmente 

segue seu curso. Será que as cartas enviadas realmente chegam ao seu 

destinatário? O que faz com que a interpretação seja tão diversa à intenção do 

autor? 

Para Derrida (2002a, p.61) Escrever é retirar-se (...) da própria escritura. 

Abandonar a palavra. Deixá-la falar sozinha, o que ela só pode fazer escrevendo. 

A palavra trai porque, no discurso, a significação é feita pelo Outro, é exterior a 

quem fala. O ser que acolhe a palavra é quem lhe confere sentido. A escrita 

abandona seu pai-autor e é ressignificada na travessia, a partir do outro. Tem a 

errância como caminho.  

A escrita de Eufrásia é a representação de uma mulher destituída de seu 

lugar de fala. A mulher do século XIX tem a existência limitada por padrões 

sociais. Muitas vezes aparenta não saber o que quer porque não sabe o que pode 

querer. É excluída do seu próprio desejo, do seu tempo e do seu lugar. Ela recusa 

casar-se imediatamente, mas acredita que o adiamento não convém. Arrepende-

se de tê-lo deixado às vésperas da eleição. Sofre à distância, queixa-se de 

solidão, mas não toma a iniciativa de voltar ao Brasil. 

Eufrásia é um enigma tanto para si quanto para Nabuco. “Ser como todo 

mundo” significava aceitar sua condição de mulher em uma sociedade 

conservadora, viver para o lar, anular sua personalidade em função de um 

casamento, não ter conflitos. No espaço do feminino não cabia ser inteligente, 

responsabilizar-se pela própria vida, ter fome de cultura ou conhecimento. 

Este conflito, também foi vivido por Nabuco: 

 

No casamento há uma parte de nós mesmos que é enterrada viva em um estado 
de insensibilidade para agitar-se depois no fundo da terra: é essa parte o 
sentimento da individualidade, realmente o “eu” livre como o vento. (NABUCO, J., 
2006, p. 138) 
A democracia é parecida ao voto da mulher. Neste país ela chegou a ser superior 
ao homem e submetê-lo. No futuro o divórcio seria a única válvula deixada ao 
(executivo) marido, que abusaria provavelmente dela como um presidente da 
república da dissolução. Nenhum organismo é possível sem a divisão das funções. 
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Os fetos de duas cabeças são monstros comparáveis ao casamento em que o 
homem e a mulher estão ambos à frente um do outro. Onde parará o progresso? 
(NABUCO, J., 2006, p.147-148) 

 

Percebe-se a contradição entre o homem público e o privado. O homem 

público, cheio de motivações revolucionárias e capaz de lutar contra o que 

aprisionava o homem, não sabia lidar bem com as ideias libertárias a respeito da 

mulher na intimidade das relações. Mesmo tendo convivido e trocado escritos e 

impressões com mulheres como George Sand, teve dificuldades com o mal-estar 

provocado pelas transformações sociais. 

Além dos fatores inerentes à própria escrita, havia também algumas 

dificuldades de ordem prática. Correspondiam-se com tanta frequência e, a 

demora para que as cartas chegassem ao destinatário era tamanha que, muitas 

vezes, as respostas eram recebidas depois que outras missivas já haviam sido 

enviadas, o que pode ter gerado algumas confusões. 

 

2.1.5 O segredo e o cuidado de si 

 

A primeira carta é datada de julho de 1876, três anos após terem se 

conhecido a bordo do navio Chimborazo e a última do ano de 1887. Além da 

ausência de vestígios gráficos dos três anos iniciais do romance, há um lapso 

temporal de seis anos – de fevereiro de 1878 a 1884 - do qual não existe registro 

das trocas epistolares. Apesar das lacunas impostas pela ausência de diversas 

cartas, podemos crer que foram correspondentes frequentes. Há períodos que 

demonstram grande assiduidade – há cartas dela datadas de 4, 8, 11 e outras 

duas sem o dia exato do mês de julho de 1876 – assim como fica demonstrado 

pela preocupação dela com a demora em receber notícias dele: 

 

Depois de sua carta de 14 de janeiro, portanto há um mês, não recebi mais nada. 
Não compreendo este silêncio que mostra que está mal comigo. Por quê? (...) 
Estava escrevendo-lhe isso quando recebo suas cartas de 23 e 24. Sem contar 
com elas, parece que as previa. (LEITE, E. T., carta de 13 de fevereiro de 1886).  

 

Para Vasconcellos (2008), os assuntos abordados nas missivas dizem respeito 

somente ao autor e ao destinatário, pois caracterizam um encontro compartilhado 

apenas pelos envolvidos em um espaço que é privado. 
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Como se já não bastasse o caráter descontínuo do discurso, dos arquivos 

e do sujeito, tais ausências ilustram bem a fragmentação encontrada: a ausência 

da correspondência ativa de Nabuco, as grandes lacunas temporais e as 

ausências de missivas dela, pois parece que mesmo nos anos em que a 

correspondência está presente, certamente há cartas que não vieram a público.  

Poderíamos pensar na ausência das cartas de autoria dele como uma 

ocorrência estranha, ou no mínimo providencial, uma vez que guardou as cartas a 

ele endereçadas e que era um hábito seu manter cópias de suas missivas. Este 

fato pode ser interpretado como um “cuidado de si”, manifestado pelo receio de 

revelar a face íntima, talvez vulnerável, do homem público. Ou o simples medo de 

se expor ao ridículo, pois como já disse Fernando Pessoa: “Todas as cartas de 

amor são ridículas” (PESSOA, 1986, p.333). As intimidades amorosas muitas 

vezes soam aos de fora como infantis, pouco ou nada intelectuais, desprovidas de 

talento literário ou piegas. Hipótese reforçada se considerarmos que, em sua 

carta final, manifestou a possibilidade de que Eufrásia devolvesse sua 

correspondência:  

 

Eu tenho em meu poder diversos papéis, cartas e lembranças suas. Considero 
tudo isso como propriedade sua, e não se julgue em momento nenhum de sua 

vida ligada por nada que me diga respeito. (...) Quando quiser todas as 

lembranças suas, que são poucas, telegrafe-me e eu as destruirei ou mandar-lhe-
ei pelo correio. Está entendido que neste caso destruirá também, ou melhor, 
mandar-me-á essa massa toda, caótica, de correspondência que tem minha. 
(NABUCO, J., carta de 18 de abril de 1886) 

 

Pedido prontamente negado por ela: 

 

Se não quiser, ou quando não quiser as lembranças que tem minhas, mande-me 
as, quanto a sua correspondência, considero-a propriedade minha, como tal 
guardo-a e por nada consentirei a entregá-la. Não tenha susto, ninguém a lerá. 
Não creia que se se desfizer do que conserva de mim ofenda- me, não, por isso os 
meus sentimentos não se alterarão de uma linha. (LEITE, E.T., carta de 19 de 
maio de 1886) 

 

São regras de sigilo implícitas, e muitas vezes, como neste caso, 

explicitadas com objetivo de preservar a privacidade dos missivistas. Afinal: Íntimo 

por seu conteúdo e privado por sua destinação é a carta. Íntimo por seu conteúdo 

e por sua destinação é o diário. (LEJEUNE, 2008, p.224). Na correspondência, a 
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destinação da escrita é o outro. Entretanto, as cartas pessoais comportam 

deslocamentos e pontos em comum com diferentes gêneros textuais. 

Principalmente quando a troca epistolar entre pares é intensa, com frequência 

muitas vezes até diária ou semanal, é de se esperar que fatos cotidianos, 

sentimentos e impressões estejam presentes – assemelhando-se a um diário - em 

uma comunicação caracterizada quase como em ter o interlocutor por companhia. 

As cartas, escritas de próprio punho, são testemunhos de um eu que sai de si e 

se abre para o outro. Expõe sua face, revela-se em um espaço que não é mais 

próprio, e sim compartilhado. É compreensível que a privacidade seja um código 

implícito que tanto preserve a intimidade quanto a relação. É um acordo baseado 

na confiança de que um não trairá o outro permitindo que um terceiro tenha 

acesso à vida alheia.  

Outra intenção que parece estar presente nestes fragmentos é a vontade 

dele em incomodá-la ao dizer que está disposto a se desfazer das poucas 

lembranças que possui dela. Mas revela, ao falar das cartas de sua autoria, como 

uma “massa toda, caótica, de correspondência”, características do discurso 

amoroso que muito provavelmente atribuía a seu relacionamento. É como dar 

nome ao caos: o fracasso amoroso, com todos os seus sentimentos 

contraditórios. Será que ele percebeu que mesmo ofendida, ela não abriria mão 

nem da correspondência, nem de seus sentimentos? Ou sua atitude foi 

interpretada como puro desdém de uma pessoa com temperamento forte? 

De fato, a preocupação com o caráter privado da correspondência esteve 

presente durante boa parte do relacionamento: 

 

Quando é que acreditei que o Sr. tivesse falado de mim e quando mostrei temor 
que me comprometesse, as minhas cartas são a prova do contrário. (LEITE, E. T., 
carta de julho de 1876) 

 
Não foi traição de sua parte revelar-me que lhe mandaram uma carta minha, pois 
não posso saber de que carta trata-se. (LEITE, E.T., carta de 28 de agosto de 
1877). 
 
Era absolutamente desnecessário tranquilizar-me a respeito das notícias que teve 
minhas, não temia nem indiscrição, nem traição, creio mesmo que são palavras 
fortes demais para uma causa tão simples, pois não há nada de mais natural que 
uma amiga sua quisesse lhe ser agradável. (LEITE, E. T., carta de 30 de janeiro 
de 1878) 
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Nunca supus que não guardasse as minhas cartas, como eu as suas, só para si, 
apesar de já ter permitido terceiros de ocuparem-se do que não lhes competia. 
(LEITE, E. T., carta supostamente de 1884). 

 
Peço ainda uma vez que não diga nada a ninguém da nossa correspondência. 
Ainda assim e inteiramente entre nós, nos é tão difícil entendermo-nos, o que seria 
se nisso se metessem pessoas que não o podem compreender, julgar ou sentir. 
(LEITE, E. T., carta de 27 de novembro de 1884). 

 

 

A discrição a respeito do intercâmbio epistolar, o hábito de manter cópias 

das missivas enviadas e a questão da propriedade da carta são assuntos 

discutidos por Philippe Lejeune (2008). O autor expõe as ambiguidades em 

relação a um objeto que é compartilhado, e cujos limites entre o público e privado 

muitas vezes não são bem definidos, pois devem respeitar os interesses que são 

comuns aos envolvidos. 

Uma vez que a carta é postada, ela torna-se propriedade do destinatário. 

Seguiu seu curso, foi escrita para o outro, para ser doada. Entretanto, a missiva 

continua sendo propriedade intelectual e autoral de quem a escreveu. Por isto, 

após a morte do autor, apenas os herdeiros têm direito a publicá-las ou destruí-

las. Fato curioso é manter uma cópia do que foi entregue ao interlocutor, ou seja, 

dar parcialmente o que por intenção foi feito para o outro. Mas é totalmente 

compreensível, uma vez que a escrita é uma abertura de si e, portanto, pede um 

cuidado de si. Acompanhar o diálogo, evoluir com a auto-observação e com a 

percepção da relação ou mesmo manter registro do que foi dito são desejos 

perfeitamente cabíveis.  

Segundo o código civil, todas as pessoas envolvidas, seja o autor, o 

destinatário ou terceiros, e que possam ter sua privacidade exposta, podem se 

opor legalmente à divulgação ou publicação. 

Violar a intimidade alheia por meio de sua correspondência é um ato 

transgressor. É ultrapassar um limite codificado, contratual, definido pela 

confiança que a exposição do eu requer. 

As cartas que vieram a público e que são objeto deste estudo fazem parte 

da correspondência passiva de Joaquim Nabuco. Assim como a cópia da única 

missiva dele foi obtida a partir de seu copiador. Independentemente do destino 

que Eufrásia deu às cartas que se encontravam em seu poder – se estas foram 
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queimadas ou enterradas consigo – o fato é que, de sua parte, conseguiu manter 

sua palavra e a privacidade pela qual tanto prezou.22 

 

VI 

Sorrio quando penso 

Em que lugar da sala 

Guardarás o meu verso. 

Distanciado 

Dos teus livros políticos? 

Na primeira gaveta 

Mais próxima à janela? 

Tu sorris quando lês 

Ou te cansas de ver 

Tamanha perdição 

Amorável centelha 

No meu rosto maduro? 

E te pareço bela 

Ou apenas te pareço 

Mais poeta talvez 

E menos séria? 

O que pensa o homem 

Do poeta? Que não há verdade 

Na minha embriaguez 

E que me preferes 

                                                           
22

 A partir deste ponto, alguns poemas de Hilda Hilst (2003) serão inseridos no trabalho apenas porque 

comungam das dualidades existenciais que percebemos ao longo da análise. As fontes utilizadas para o corpo 

do texto e para os poemas estão em desacordo justamente para demarcar a transição da argumentação para os 

pormenores inúteis, fragmentos que podem ser removidos sem que com isso, haja prejuízo ao trabalho. 

(BARTHES, 2004). Tal luxo narrativo em nada desabona a veracidade dos fatos apresentados, pois mais do 

que uma ficcionalização, essa estratégia narrativa pode ser considerada uma metáfora. (SOUZA, 2011). 
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Amiga mais pacífica 

E menos aventura? 

Que é de todo impossível 

Guardar na tua sala 

Vestígio passional 

Da minha linguagem? 

Eu te pareço louca? 

Eu te pareço pura? 

Eu te pareço moça? 

 

Ou é mesmo verdade 

Que nunca me soubeste? 

(HILST, 2003, p.22-23) 
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2.2 O Museu Casa da Hera 

 

O Museu Casa da Hera, somado às outras casas e à igreja com arquitetura 

em estilo colonial no centro da praça, compõem a atmosfera da cidade histórica 

do interior fluminense. Quase nos transportam para outro tempo, em que a 

decadência da exploração do ouro em Minas Gerais fez surgir o cultivo do ouro 

verde e tudo que acompanhou a riqueza trazida pelo plantio do café no estado do 

Rio de Janeiro. São seus moradores mais antigos, as casas-fantasmas que por 

meio de sua inegável e imponente materialidade permanecem estimulando a 

imaginação dos visitantes, alimentando lendas e histórias transmitidas oralmente. 

Mas os arquivos não se prestam à permanência e os próprios museus 

denunciam as mudanças. Certamente, a casa que visitamos já não é mais a que 

Eufrásia habitou. Além das várias gestões que estiveram encarregadas de sua 

preservação, cada uma com suas particularidades e condutas diferenciadas em 

relação ao museu, ocorreram significativas transformações materiais – muito do 

acervo deixado por sua antiga dona foi perdido e deteriorado pela ação do tempo 

- já que a casa permaneceu fechada por vinte anos até ser tombada pelo IPHAN 

na década de 50 e até que o Patrimônio assumisse sua guarda, em 1965. Além 

destas modificações, a abordagem contemporânea acerca dos museus valoriza 

as diferenças culturais existentes: não apenas exaltando um modo de vida da 

aristocracia brasileira por meio de heróis nacionais e exemplos, reforçando um 

discurso ideológico de poder, muitas vezes explícito, outras, dissimulado, mas 

também empreendendo ações direcionadas para a sociedade e aberto a 

diferentes leituras e discussões. O espaço permaneceu em seu vazio, amparado 

por suas paredes e seus pertences, mas sob outros olhares. 

A casa construída entre os anos de 1820 a 1830 foi inicialmente residência 

do Barão de Itambé, pai de Joaquim José Teixeira Leite, e na década de 1840, 

após o casamento dos pais de Eufrásia, passou a ser habitada por sua família. 

Somente em 1968 a casa é convertida em museu por meio de um convênio entre 

a instituição que herdou a chácara, as Missionárias do Sagrado Coração de 

Jesus, e o Governo Federal. 
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A vontade expressa de manter a casa com todos os seus objetos foi uma 

das cláusulas do testamento de Eufrásia. Entretanto a preocupação com o 

cuidado em preservar sua casa natal inalterada já havia sido manifestada 

anteriormente à inscrição testamentária, ao corresponder-se com o seu caseiro, o 

que pode ser percebido como uma importante demonstração de individualismo. 

A Casa da Hera, como ficou conhecida sua antiga residência e de sua 

família, foi conservada por muitos anos sob a administração de seu empregado, 

Manuel da Silva Rebello, que acatou suas ordens enquanto ela esteve ausente. A 

obsessão em manter a casa como sempre foi mesmo após a morte de seus pais 

e os anos seguintes de ausência de Eufrásia ficou explícita nas cartas que esta 

trocou com Rebello. Sempre que ele sugeria alguma modificação, o pedido lhe 

era negado. Desde possíveis melhorias com a chegada da luz elétrica a 

Vassouras como a construção de banheiros no interior da casa, a resposta era 

sempre a mesma: “não se mexa na casa de meus pais”. Entretanto, foi ele o 

responsável pelo plantio da hera em 1887, anos após a partida de Eufrásia e sua 

irmã, e que deu nome à casa e ao museu. A casa dos Teixeira Leite, ou 

posteriormente, a casa de Eufrásia, passou a ser a Casa da Hera. A perpetuação 

do nome do museu foi dada por um agente externo ao lhe agregar significado: 

sofrendo a ação daqueles ocupados em cuidar e guardar a casa ao longo dos 

anos, em mais uma demonstração de que os arcontes permanecem construindo 

os arquivos. 

 

2.2.1 Um espaço de disputas simbólicas 

 

Mas qual foi a intenção de Eufrásia, mesmo que, talvez inconsciente, ao 

arquivar-se, preservando a moradia inalterada tanto em vida quanto após sua 

morte, mantida sem que fosse permitida a ocupação por outras pessoas? Não é 

possível saber se ela pensou em deixar uma memória coletiva para a posteridade 

ou sua memória pessoal. Da mesma forma, não podemos saber se seu desejo foi 

criar um museu. E se foi, o que buscou perpetuar? Que imagem procurou 

construir? 
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Com seu legado ergue um monumento que mantém viva a memória 

histórica e pessoal ao evocar seu passado, por meio de um testemunho que não 

é escrito, mas está inscrito, pois como é materialmente discursivo transmite 

significado. 

As provas documentais enquanto arquivo são transformadas em 

monumento na medida em que são utilizadas pelo poder. A casa é 

monumentalizada ao dar testemunho do cotidiano de uma parcela da sociedade 

no século XIX, a elite aristocrática, a partir da perpetuação de sua memória.  

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto 
da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o 
poder. (...) O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 
produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 
viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que 
pelo silêncio. (...) O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades 
históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada 
imagem de si próprias (LE GOFF, 2003, p.535-538). 

 

Esta escrita de si, por meio daqueles que precederam sua existência e que 

ficarão, a partir de suas inscrições, após seu desaparecimento - seus 

antepassados - pode ser considerada como o desejo de escapar da 

transitoriedade da vida. O museu conta uma história, a de Eufrásia, dos seus e de 

um período histórico, e a partir desta narrativa, mantém viva a memória de 

pessoas que ela valorizava, de seus afetos: 

 

O primeiro domínio no qual se cristaliza a memória coletiva dos povos sem escrita 
é aquele que dá um fundamento – aparentemente histórico – à existência das 
etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem (LE GOFF, 2003, p.424). 

 

A memória coletiva ancestral também assegurava a recordação das 

origens pelo nome. Após a escolha deste, um segundo nome, que preservava a 

memória de um antepassado, era atribuído ao recém-nascido, e tornava-se mais 

importante que o primeiro. A memória coletiva não era transmitida 

mecanicamente em sociedades que ainda não utilizavam a escrita, mas acontecia 

por meio dos homens que narravam sua história.  

Eufrásia deixa em sua casa uma narrativa de sua vida e de sua família. 

Este gesto autobiográfico comporta a ânsia de preservar o nome e sua 
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sobrevivência diante do inevitável da morte. Conservar a casa significa tanto 

manter a posse e propriedade quanto preservar a linhagem familiar, a origem, sua 

ancestralidade. Metaforicamente a casa representa o país, ambos compartilham 

de um mesmo mito fundador. A chácara e seus objetos não são apenas 

testemunhas da riqueza gerada pelo café no século XIX, mas dão testemunho de 

um sistema que foi um dos pilares da formação da nação brasileira, o sistema 

escravocrata: 

 

Privado e público, passado e presente, o psíquico e o social desenvolvem uma 
intimidade intersticial. É uma intimidade que questiona as divisões binárias através 
das quais essas esferas da experiência social são frequentemente opostas 
espacialmente. Essas esferas da vida são ligadas através de uma temporalidade 
intervalar que toma a medida de habitar em casa, ao mesmo tempo em que 
produz uma imagem do mundo da história. (BHABHA, 1998, p.35) 

 

Monumentos como a Chácara da Hera continuam exercendo um fascínio 

na contemporaneidade porque são espaços de negociação de poderes que 

atuaram na formação do país, uma vez que as culturas se reconhecem através de 

suas projeções de alteridade (BHABHA, 1998, p.33). A alteridade colonial é 

estabelecida no espaço entre o colonizador e o colonizado, entre os que 

herdaram e os homens aos quais lhes foi imposta a terra, um território de trocas e 

apropriações simbólicas.  

Os filhos do sistema escravista são a herança que está presente nas 

inscrições do museu, no interstício entre a história e o museu. Ao fazer a conexão 

entre a casa e o país, nos fornece uma imagem discursiva. É o próprio Joaquim 

Nabuco, que em seu livro O abolicionismo, escrito em 1882-83, já aponta como a 

apropriação de posições, a princípio antagônicas, traduz o hibridismo presente na 

formação da Nação Brasileira: 

 
No Brasil a questão não é, como nas colônias europeias, um movimento de 
generosidade em favor de uma classe de homens vítimas de uma opressão injusta 
a grande distância das nossas praias.  A raça negra não é, tampouco, para nós, 
uma raça inferior, alheia à comunhão ou isolada desta, e cujo bem-estar nos afete 
como o de qualquer tribo indígena maltratada pelos invasores europeus. Para nós, 
a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, estreitamente 
ligada por infinitas relações orgânicas à nossa constituição, parte integrante do 
povo brasileiro. Por outro lado, a emancipação não significa tão somente o termo 
da injustiça de que o escravo é mártir, mas também a eliminação simultânea de 
dois contrários, e no fundo os mesmos: o escravo e o senhor. (NABUCO, 2000, 
p.14) 
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Nabuco (2000) aponta como a escravidão está na origem da formação da 

identidade nacional e como fundou a estrutura de classes, a economia, o tipo de 

articulação política, o Estado Nacional. Para o autor é a herança mais presente na 

história do Brasil, que caracterizou uma sociedade marcada pela diferença, 

forjada em processos de luta e discriminações. Por este motivo, os museus não 

podem ser apenas o lugar onde se reproduz o sistema semiótico com que os 

grupos hegemônicos o organizaram (CANCLINI, 1997, p.169) na tentativa de se 

obter uma identidade nacional. As classes detentoras do poder econômico e 

social precisam ser representadas assim como as que historicamente foram 

subestimadas, para além dos discursos unificadores. Os museus devem ser 

pensados como monumentos de representação nacional, portanto, o local que 

abarca toda a diferença cultural que esteve presente na formação da identidade 

nacional, sem ignorá-las ou tentar homogeneizá-las em prol da garantia do 

sentimento de unidade. Porque a unidade é definida pela multiplicidade e é o 

cenário das lutas simbólicas que permeiam a cultura. 

Nabuco acreditava, ainda antes da abolição, que a mudança aconteceria 

por meio dos opostos representados pelos filhos da escravidão: o arrependimento 

dos descendentes de senhores, e a afinidade de sofrimento dos herdeiros de 

escravos (NABUCO, 2000, p. XXI). Nesse prefácio, ele mostra que o sentimento 

de alteridade já se encontrava presente nas bases da formação identitária do 

país. 

Em um de seus pronunciamentos na campanha eleitoral em 1884, quando 

disputava como candidato do 1° distrito em Recife, menciona outra herança da 

colonização que propiciou que o modo de produção da lavoura fosse baseado na 

escravidão, e que ainda hoje motiva movimentos sociais por permanecer atual, a 

questão da propriedade agrária: 

 

(...) não separarei mais as duas questões – a da emancipação dos escravos e a 
da democratização do solo. Uma é o complemento da outra. Acabar com a 
escravidão não nos basta; é preciso destruir a obra da escravidão. (NABUCO, 
2000, p. XVII) 

 

Embora não houvesse lavoura de café na Chácara da Hera, que 

originalmente foi uma propriedade bem maior do que é atualmente -contava com 
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240 mil metros quadrados, contra os atuais 33 mil - não se pode escamotear o 

fato de que a fortuna acumulada pela família era proveniente do comércio 

agrícola, consequentemente, também estava calcada no sistema escravocrata. 

Outro fato que não pode ser negligenciado é que embora a imagem construída da 

família provoque simpatia por não ter produzido utilizando-se da mão-de-obra 

escrava, havia escravos. Também havia uma senzala anexada à casa que não 

está incluída no roteiro da visita ao museu. Segundo informações do Museu Casa 

da Hera, já não há nada de original e este espaço abrigou durante anos a sede do 

IPHAN. De acordo com Falci e Melo (2012), Eufrásia só alforriou seus escravos 

em 1884, quando a campanha abolicionista já havia adquirido força. 

A representatividade do negro escravizado no interior da casa se resume à 

presença de dois instrumentos de aprisionamento e tortura expostos na cozinha 

e, talvez, pelo pensamento que o visitante possa ter de que, todo o luxo presente 

e os trabalhos domésticos eram mantidos por meio da força corporal do trabalho 

escravo. Canclini (1997) chama a atenção para o fato de que, até mesmo quando 

a postura frente ao patrimônio histórico procura valorizar todas as manifestações 

provenientes de diferentes grupos socioculturais, há uma hierarquia que rege o 

sistema de valores e que considera mais os bens culturais artísticos, científicos e 

escritos, ou seja, “cultos”, em detrimento dos bens artesanais e orais, ou 

“populares”. O que significa que mesmo que o patrimônio cultural cumpra sua 

função de conferir identidade ao reproduzir os grupos que o compõem, as classes 

hegemônicas tentam assegurar a supremacia de seus valores historicamente 

impostos e assimilados por meio de constantes negociações simbólicas com as 

classes subalternas. 

O Museu Casa da Hera é um espaço que representa as diferentes 

identidades sociais que construíram a nação. Diversos projetos23 são 

desenvolvidos com a participação ativa da comunidade. Se durante as visitas 

monitoradas no interior da residência o público é o espectador que vê como se 

configurava o modo de vida aristocrático no século XIX, na área externa ele é 

convidado a participar por meio de atividades de interação social como oficinas 

                                                           
23

 O museu desenvolve vários projetos permanentes de inclusão da comunidade, cuja ação educativa visa a 

construção da identidade e cidadania, como: um eco clube, clube de leitura, cineclube, entre outros. 

http://casadahera.wordpress.com/ acessado dia 17/05/2013. 

http://casadahera.wordpress.com/
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ecológicas, de artesanato e de danças populares. Durante a visita guiada pela 

mata que rodeia a chácara, o público é levado ao “buraco dos escravos”, que foi 

um local de práticas religiosas, encontros e danças praticadas pelos cativos. É 

nesta área que, em eventos comemorativos, um grupo formado por descendentes 

de jongueiros24da cidade de Vassouras se apresenta. É um ritual de celebração 

que inclui desde a matriarca dos participantes, já bem idosa, até crianças 

pequenas, e onde os visitantes são convidados a tomar parte no grupo. O jongo - 

dança que reúne características religiosas, místicas e de resistência à escravidão 

-originou o samba; muitas escolas de samba foram fundadas por comunidades de 

jongueiros que se concentraram no Rio de Janeiro após a abolição da 

escravatura. Da continuidade da tradição rural africana dos escravos nasceu o 

samba de hoje. E é durante o carnaval que os bonecos gigantes25de Eufrásia e 

outros representados, confeccionados em oficinas do museu abertas ao público, 

são popularizados durante o desfile. São rituais relacionados à alteridade que, ao 

diminuir o estranhamento em relação ao Outro, acabam por torná-lo íntimo. 

Manifestações tradicionais de um passado conflituoso entre escravizados e 

senhores de escravos chegam ao presente renovadas e são incorporadas 

fortalecendo a identidade afro-brasileira em uma cultura híbrida. 

Talvez o maior mérito de Eufrásia ao quebrar os padrões vigentes e ao 

deixar seu legado não tenha sido o de encarnar a “grande benemérita da cidade 

de Vassouras”, mas ocupar o espaço do interstício cultural caracterizado pela 

alteridade ao trazer para o local um contrapeso para o que foi a “obra da 

escravidão” em termos do país. E fez isto quando beneficiou em seu testamento 

alguns dos escravos que já havia alforriado e deixou escolas para garantir a 

educação de meninos e meninas pobres “sem distinção de cores e classes 

sociais”. 

Eufrásia tomou consciência de sua história individual rememorando sua 

vida, mas ao narrar por meio do museu, possibilitou a reformulação da história de 

um passado coletivo construído no presente. 

 
                                                           

24
 O grupo de Jongo Caxambu Renascer foi formado em 1998 por descendentes de jongueiros. 

25
 A oficina de bonecões é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Vassouras e o Atelier Barro e Arte, e 

é desenvolvida pela educadora Tiza Vidal no Museu Casa da Hera. O bambu é a matéria prima para a 

confecção dos bonecos e encontra-se em abundância na área externa do museu. 
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2.2.2 A intimidade da casa 

 

III 

 

A minha Casa é guardiã do meu corpo 

E protetora de todas as minhas ardências. 

E transmuta em palavra 

Paixão e veemência. 

 

E minha boca se faz fonte de prata 

Ainda que eu grite à Casa que só existo 

Para sorver água da tua boca. 

 

A minha Casa, Dionísio, te lamenta 

E manda que eu te pergunte assim de frente: 

À uma mulher que canta ensolarada 

E que é sonora, múltipla, argonauta 

 

Por que recusas amor e permanência? 

(HILST, 2003, p.61) 

 

 

Mas o museu, além de ser palco das disputas identitárias simbólicas 

também foi a casa que Eufrásia amou e à qual tanto se apegou, e pode 

apresentar significados mais íntimos e sutis. 

A casa natal e da infância tem seu lugar especial na memória. Nascia-se 

no interior do quarto. Os espaços percorridos, as brincadeiras da infância e 

primeiras descobertas, as cores, os aromas, as particularidades dos cômodos e 

objetos estão misturados ao corpo, pois constituem o ser e são animados pelas 
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recordações. É um lugar que permanece inscrito em seus habitantes. É habitado 

pelo ser e também o habita. 

A rememoração do passado, não permite trazê-lo de volta, a lembrança 

mostra que o tempo passou, que as pessoas já não estão presentes e que a 

origem nunca mais será alcançada, portanto terá que ser reconstruída: 

 

Ele [o presente] é o que age sobre nós e o que nos faz agir, ele é sensorial e é 
motor; - nosso presente é antes de tudo o estado de nosso corpo. Nosso passado, 
ao contrário, é o que não age mais, mas poderia agir, o que agirá ao inserir-se 
numa sensação presente da qual tomará emprestada a vitalidade. É verdade que, 
no momento em que a lembrança se atualiza passando assim a agir, ela deixa de 
ser lembrança, torna-se novamente percepção. (BERGSON, 2006, p.280-281). 

 

A memória nos guia por um caminho que já foi aberto e deixou seu rastro. 

Entretanto, este caminho é feito em diferença, pois não se pode alcançar o 

acontecimento original, fato que nos permite estar em permanente elaboração, 

ressignificando a vida. 

Neste processo de atualização das lembranças o espaço tem uma 

importância essencial. Assim como influenciamos o meio no qual nos inserimos, 

este - através da nossa percepção da materialidade por meio de suas imagens - 

nos devolve imagens como estímulos, e tem a capacidade de agir sobre nós. É 

uma percepção reflexiva, pois o que nos é devolvido está vinculado àquilo que 

podemos perceber. O espaço e o que está contido nele não têm valor material 

absoluto, mas conforme nossa percepção adquire a importância que lhe 

conferimos. Portanto, o corpo está constantemente fazendo trocas com o espaço 

em que se encontra: 

 

O ambiente no qual uma informação é produzida, transmitida e interpretada, nunca 
é estático, mas uma espécie de contexto-sensitivo – por isso, as trocas entre 
corpos e ambientes são possíveis, e o corpo, que está sempre transitando por 
vários ambientes/contextos, vai trocando informações que tanto o modificam 
quanto modificam os ambientes. (GREINER, 2010, p.123). 

 

A passividade do espaço é uma ilusão, assim como a tentativa de 

cristalização do tempo passado. Assim como agimos sobre o espaço, este 

também atua sobre nós, conta uma história. 



85 

 

Como em uma fotografia, o tempo e o espaço ficam congelados para a 

eternidade. Mas entra o observador, que muda a sua percepção da imagem 

acada momento e é modificado por ela. Esse que sofreu a modificação agora tem 

uma nova percepção, um novo olhar e assim sucessivamente, em um ciclo 

incessante. O corpo confere a presença no agora e no espaço. Os que estiveram 

presentes deixaram suas marcas e por meio destas, sua presença espectral 

permanece.  

Eufrásia tentou cristalizar o espaço onde viveu sua infância e mocidade 

como uma tentativa de ser lembrada e permanecer através de suas inscrições 

como afirmação de sua individualidade. 

Paradoxalmente, a casa como espaço delimitado por suas paredes 

externas e seus cômodos, é o lugar das ausências, do vazio. São os espaços do 

movimento, da ação humana, das relações com os outros. Por isso, a memória 

que a casa natal evoca está intimamente relacionada à família. Muito do que 

acreditamos fazer parte de nossas recordações nos foi contado por parentes 

próximos e é aceito como verdade, passando a ser consideradas memórias 

pessoais, mas que na verdade são parte de uma memória coletiva familiar que 

foram assumidas como individuais. 

Neste lugar de experiências, vivências e de relações, as recordações 

também estão mescladas ao devaneio e fantasias infantis: torna-se difícil 

distinguir a lembrança da imaginação.  

Diversos teóricos (Freud, 2006; Levinas, 1980; Bachelard,1989) relacionam 

a moradia ao feminino, um espaço de aconchego associado à maternidade onde 

as necessidades mais primitivas são preenchidas: alimentação, proteção, amor. 

Para Freud, a casa para moradia constituiu um substituto do útero materno, o 

primeiro alojamento, pelo qual, com toda probabilidade, o homem ainda anseia, e 

no qual se achava seguro e se sentia à vontade (2006, p.97). Nos primeiros anos 

de vida, a casa é o espaço materno, concentra tudo que remete ao acolhimento, à 

hospitalidade. 

Embora a moradia seja associada à polaridade feminina, maternal, a outra 

forma pela qual Eufrásia nos chega é através da memória de sua família, mais 

especificamente, de seu pai. É o outro espectro que a acompanhou. Por mais que 
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ela possa ter amado sua mãe, identificou-se e espelhou-se na figura masculina, 

paterna. Como ele, administrou os negócios da família, viajou, e além de abrir 

mão do casamento e da maternidade, desfrutou de uma liberdade de ação 

permitida apenas aos homens ou tolerada em mulheres independentes financeira 

e emocionalmente. 

Em ambos os casos, seja a residência vinculada à figura da mãe ou do pai, 

ela é o signo da família, sede do núcleo da sociedade civil e que começou a sofrer 

modificações de acordo com os interesses do Estado com o início da Revolução 

Industrial. Os bens imóveis eram objetos de desejo de uma sociedade que 

prezava em manter seus interesses privados, simbolizavam um nome, uma 

linhagem que herdava e transmitia seu patrimônio simbólico e material. A casa 

muitas vezes também era a unidade econômica familiar. Tanto nos imóveis rurais 

quanto nos primórdios da industrialização urbana, centralizava o espaço de 

produção e gerenciamento que envolvia praticamente todos seus membros. O 

modo de produção familiar foi simbolicamente transposto para a indústria, que 

passou então a ser a grande família. Perrot (2009) ressalta que o patronato teve 

suas bases econômicas desenvolvidas a partir do espírito doméstico e o 

funcionamento das empresas era estabelecido de acordo com as relações 

familiares. O modelo familiar paternalista ditava regras econômicas e políticas e 

controlava tanto a vida privada quanto a pública. Foi um sistema também 

enraizado na posse da terra, na propriedade privada, que desenvolveu uma 

relação senhorial de dominação para com os que dele dependiam. O patrimônio 

familiar era o legado que incluía, portanto, não somente os bens materiais – como 

a casa e a herança - mas também os simbólicos, traduzidos por uma rede de 

prestígio, influência e poder: 

 
A família, “mão invisível” do funcionamento social, “deus oculto” da economia, às 
vezes conspiradora no próprio interior da democracia política, situa-se nas 
fronteiras indefinidas do público e do privado. O limite que os separa faz-se 
sinuoso na família, variando segundo os tempos, os lugares e os ambientes, da 
mesma forma como ela serpenteia pela casa. (PERROT, 2009, p.103) 

 

Este era o cenário encontrado na época em que a casa pertenceu aos 

Teixeira Leite. Um tempo em que a figura do pai, embora já tivesse seu poder 
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diminuído por um individualismo crescente incentivado pelo Estado, todavia era 

onipresente tanto nos espaços públicos quanto privados. 

A visita ao Museu Casa da Hera é iniciada pela porta principal. Nosso 

movimento é conduzido pelo caminho dos ancestrais: É na memória do avô que 

dormem nossas raízes, (...) nenhum entre nós há de apagar da memória a 

formosa senilidade de seus traços; nenhum entre nós há de apagar da memória 

sua descarnada discrição ao ruminar o tempo em suas andanças pela casa; 

(NASSAR, 1989, p.58). Logo na entrada do vestíbulo, há retratos em pinturas de 

antepassados de Eufrásia. São eles que nos guiam, contam e exaltam a história 

da família e inauguram todo um discurso da tradição. No passado, também por 

esta porta entravam os negociantes e convidados para jantares e recepções. 

O planejamento da casa seguiu uma série de cuidados para assegurar o 

conforto e a privacidade dos moradores. O centro da residência é o jardim interno. 

Este serve de passagem da área comercial, logo na entrada, para a área pública 

no interior da casa, permitindo que haja privacidade onde estão localizados os 

quartos mesmo com a presença de convidados pela casa. A ventilação e 

iluminação naturais são garantidas tanto pelas janelas internas, que se abrem 

para o jardim, quanto pelas externas. A maioria ainda com seus vidros originais 

importados dispostos para o lado de fora, ostentando o que já foi motivo de 

orgulho e conferia status aos proprietários.  

A área comercial era composta pelo salão comercial, cinco alcovas – 

cômodos pequenos e sem janelas, nos quais os negociantes relacionados ao café 

poderiam pernoitar, caso necessário – e o escritório. Na sala comercial, além dos 

quadros de Joaquim Teixeira Leite e Ana Esméria, encontram-se duas pinturas 

que são estudos de expressão relacionados a dois pecados capitais: a gula e a 

avareza. Parecem servir de lembretes aos comerciantes hospedados sobre quais 

pecados deveriam evitar durante a estadia na residência, como um aviso sobre as 

condutas que deveriam ser tomadas. 

Continuando pelo braço direito, encontram-se: o quarto maior26, conjugado 

com um quarto de banho ou de vestir, provavelmente o que pertenceu aos pais, 

                                                           
26

As camas e penteadeiras com um espelho pequeno presentes nos quartos dos pais, das filhas e de hóspedes 

são originais do século XIX. 
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seguindo o quarto menor, das filhas e a biblioteca27. O quarto é inviolável; o 

quarto é individual, é um mundo, quarto catedral, (...), pois entre os objetos que o 

quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo; (NASSAR, 1989, p.7). A 

cama, a penteadeira e seu espelho, a bolsa de costura, o quadro de Eufrásia na 

parede. Não estão mais em exposição suas roupas e seus sapatos. A coleção de 

indumentária feminina assinada por Charles Worth já não faz parte do acervo 

permanente devido à deterioração pelo tempo. As roupas são expostas 

esporadicamente, em eventos especiais. Neste discurso, o corpo em sua 

materialidade parece ter menos importância que a figura ou imagem que ele 

representa. 

Seguindo pelo braço esquerdo, encontramos o quarto de hóspedes, o 

salão amarelo28, onde aconteciam os bailes e saraus e o salão vermelho, 

destinado às reuniões masculinas. Este termina – ou começa – novamente na 

área comercial.  

Aos fundos da casa encontram-se o salão de jantar, com a mesa posta 

para um jantar social, exibindo a louça com as iniciais em ouro de Joaquim José 

Teixeira Leite, o que era comum e ilustra o individualismo crescente da época; e 

talheres de prata. Ao lado uma sala de refeições mais simples, provavelmente a 

copa, o lugar onde faziam as refeições diárias. Mais ao fundo, a cozinha, e duas 

portas que permanecem fechadas: uma onde se localizava a despensa, e hoje é a 

administração do museu e a outra cuja passagem para a área externa não é 

permitida, onde se encontrava a senzala. A simplicidade dos objetos, de 

costumes e tradições locais estava reservada à intimidade dos quartos e ao calor 

da cozinha. Para compor alguns ambientes, há peças que foram adquiridas 

através de leilões ou por meio de doações.  

O pai era senhor tanto do espaço público quanto do privado. Dispunha de 

cômodos particulares, como o escritório e a biblioteca. Também nos eventos 

sociais comuns aos outros membros da família os espaços estavam bem 

                                                           
27

A biblioteca possui mobília original e está em bom estado de conservação, graças ao cuidado demonstrado 

por Eufrásia até o fim de sua vida. É composta por mil volumes de história, literatura mundial, direito, 

política, filosofia, entre outros, escritos em várias línguas. Também conta com três mil periódicos.  
28

 Este era o salão de música, onde aconteciam os saraus. O destaque deste cômodo é o piano francês de 1862 

fabricado por Henri Herz, restaurado em 1997, e que ainda funciona. Sabe-se da existência de outro na 

França, já muito restaurado. 
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divididos: após o jantar social, as mulheres permaneciam conversando entre si 

enquanto os homens retiravam-se para o salão vermelho, para conversar e 

mascar tabaco. A biblioteca, mesmo que compartilhada pelas demais pessoas, 

era considerada território masculino. Muitas mulheres nesta época eram 

analfabetas e o ingresso destas às bibliotecas públicas foi proibido durante muito 

tempo. Elas deveriam ocupar-se somente de atividades adequadas ao seu sexo, 

ou seja, domésticas. Mas este não era o caso na casa de Joaquim Teixeira Leite. 

A educação primorosa recebida pelas meninas demonstra sua preocupação com 

os estudos e a formação de suas filhas. Mas o cuidado com o ensino destinado a 

elas também era assunto paterno. Com tantos poderes, nesta época era comum a 

presença de pais dominadores, que vigiavam os corpos, as conversas, as 

correspondências, as relações sociais tanto de sua mulher quanto de suas filhas, 

decidindo sobre os casamentos. O pai é a figura, que mesmo depois de morto, 

permanece como um espectro, exercendo seu poder. Para Perrot, A história da 

vida privada oitocentista pode ser lida como uma luta dramática entre o Pai e os 

Outros (2009, p.117). A mulher que estivesse sob a tutela de um homem – pai ou 

marido – não poderia dispor de seus bens ou preservar sua individualidade. 

Somente as solteiras ou viúvas tinham algum controle sob suas vidas. Para 

assumir seu lugar no mundo, muitas vezes era preciso “matar o pai”. O outro é o 

objeto do desejo que a consciência deseja numa relação negativa e espelhada 

que lhe permite se reconhecer nele (ROUDINESCO, 2001, p.38). As mães 

também influenciavam seus filhos, mas tal influência era tão secundária quanto a 

posição que estas desempenhavam dentro da relação familiar. 

Eufrásia, após a morte de sua mãe e de seu pai, identificou-se com ele, 

manteve seu espectro em si. Assumiu o lugar que tinha sido dele. E fez isso na 

casa, nos negócios, na maneira de se comportar. 

Mas o século XIX é também a época em que a figura paterna começa a 

enfraquecer e dá lugar ao fortalecimento do indivíduo. Este se afirma cultivando a 

solidão, através de hábitos de leitura e escrita, da privacidade física permitida pela 

distribuição dos cômodos dentro da moradia, de seus segredos. Conquista 

espaços que passam a constituir o ser, pois são a ancoragem de suas memórias. 

O arquivamento de si, das memórias, torna-se um hábito cultivado. Em uma 
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sociedade que historicamente teve sua individualidade sufocada em prol do bem 

comum e familiar, as marcas do íntimo e pessoal escapam ao controle e 

extravasam por meio dos objetos possuídos. São peças que adquirem o valor de 

relíquia, pois são incorporadas como parte de um eu que se inscreve naquilo que 

possui. É o espírito do colecionador que se estabelece, em uma sociedade em 

que o ter faz parte do ser. Ele cultiva sua casa, seus pertences, seu mundo como 

parte de si. Tenta preservar aquilo de que foi privado durante muito tempo: sua 

individualidade. Embora os espaços e objetos adquiram significados particulares, 

são signos decodificados e compreensíveis socialmente, já que este sentimento 

do individual é compartilhado pelos membros da sociedade. 

O escritório era o gabinete pessoal e também um espaço privado 

masculino. É o símbolo deste mundo particular, alheio aos olhares tanto da família 

quanto de outros. Este cômodo abriga a escrivaninha, móvel utilizado para 

guardar documentos, contas, cartas. Frequentemente, como acontece com a 

escrivaninha de jacarandá situada no escritório da Casa da Hera, pode ser 

trancada a chave, por este motivo também era chamada de contador, pois além 

de preservar a privacidade do dono da casa, era utilizada como cofre. É o espaço 

do confidencial, onde se pode guardar objetos relíquias como as cartas de amor, 

coleções estimadas de objetos, papéis relacionados à profissão. Entre os 

profissionais solteiros era relativamente comum possuir a cama instalada no 

escritório. Ou este encontrava-se imediatamente ao lado do quarto de dormir, 

como acontecia na casa dos Teixeira Leite. Ao mesmo tempo, era o local para 

onde se traziam as coisas de lugares distantes para mantê-las perto de si.  O 

escritório tanto se configurava como o recanto do íntimo, quanto era uma ponte 

para o mundo. Na chácara, o mundo todo estava representado por mapas 

produzidos em Paris do ano de 1833, mapa do Brasil de 1846, e das cidades do 

Rio de Janeiro e Ouro Preto. Também há um estereoscópio, instrumento usado 

para ter uma visão tridimensional de fotografias. Neste podem ser vistas fotos de 

algumas cidades da Europa.  

Pode-se imaginar Eufrásia, no escritório de sua residência em Paris, 

administrando seus investimentos pelo mundo, escrevendo as trinta ou quarenta 

cartas diárias, conforme o relato de sua mucama. Rouanet (1987), em uma 
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análise das Passagens, de Benjamin, fala desse personagem, o particular, cujo 

centro é o escritório da casa em que se refugia. Classifica o interior como o estojo 

do particular, não apenas seu universo. Eufrásia revela-se membro de uma classe 

social cuja opacidade das relações pessoais faz voltar-se para seu interior: sua 

correspondência, sua casa, seu mundo. A coleção aparece como uma forma de 

superar o que está distante, trazendo objetos e memórias para o próprio espaço. 

É uma espécie de fetichismo, de tentar aprisionar no interior, por meio das 

coleções, o passado, os fatos, as relações perdidas. 

      Durante toda sua vida guardou a coleção de cartas como se estas 

pudessem trazer de volta a presença do seu amor: os rastros de um passado 

distante. Ao mesmo tempo, ao desejar manter sua casa, projetou no futuro, a aura 

do passado que a casa evoca. 

A aparência do mobiliário29, os cristais e o requinte da área destinada às 

festas e saraus deixam transparecer que o bom gosto era estabelecido pela 

influência da alta cultura francesa. Os quatro grandes e suntuosos espelhos 

presentes em cada um dos salões amarelo e vermelho além de decorativos 

parecem revelar a imagem de si que Eufrásia gostaria de ver refletida. A imagem 

que ela cultuou e procurou resguardar ao arquivar sua vida. Um eu cuja 

subjetividade dividida ficou presa no espelho: entre o que gostaria de ver 

perpetuado por meio de seu legado – a importância de sua família e de si, seu 

patrimônio - e a certeza de que, como a vida, tudo tem seu fim. Ou entre o que se 

tornara e o que a sociedade esperava de si. Talvez ao ver sua própria imagem 

refletida, não tenha conseguido enxergar o Outro em si. Talvez a prisão do 

espelho a tenha impedido de relacionar-se com Nabuco ou com outros.  

Durante a visita não se percebe nenhum sinal de quem, ao que parece, 

passou a vida como uma sombra: não há um só quadro que a retrate nem algum 

outro vestígio de sua presença. Francisca Bernardina Teixeira Leite passou sua 

vida com a irmã, Eufrásia, até seu falecimento, em 1899. Pelo conteúdo da 

correspondência de Eufrásia, sabe-se que ela foi contra o relacionamento desta 

com Nabuco, e que as irmãs tiveram atritos, aparentemente por este motivo. 

Também sabe-se que um possível acidente na infância a deixou manca de uma 

                                                           
29

 O mobiliário presente na área comercial, nos salões de festa e de jantar, assim como as louças com 

monogramas são originais do século XIX. 
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perna, o que permite identificá-la como a dona de algumas das peças de roupas 

existentes no museu. Pelos costumes, já que nenhuma das filhas se casou, 

Francisca também deveria ter assumido a frente dos negócios da família, uma vez 

que era cinco anos mais velha que a irmã. É um contraste, pois há inúmeros 

quadros de membros de sua família materna e paterna, reunidos a pedido de 

Eufrásia em seu testamento, representando toda sua ancestralidade. O retrato 

pintado assim como os espelhos eram as maneiras pelas quais era possível ver e 

tomar consciência da própria imagem corporal. Fato que, durante muito tempo, foi 

um tabu. Com a invenção da fotografia e a popularização dos espelhos durante o 

século XIX, a contemplação de si contribuiu para fundar uma nova estética e uma 

nova identidade. 

Há dois quadros de Eufrásia30. O primeiro retrato aos 17 anos revela uma 

jovem morena com cabelos curtos ou presos, posicionada lateralmente, com um 

olhar suave dirigido ao pintor e um generoso decote nas costas, localizado no 

quarto menor. O segundo quadro que a retratou aos 37 anos, feito pelo pintor 

Carolus Duran, já não se encontra mais no quarto que supostamente foi seu. Ele 

tem lugar de destaque no salão vermelho. Um olhar fixo, frontal, o mesmo cabelo 

curto ou preso e o grande decote. Provavelmente colocado pela gestão do museu 

no salão social, onde os senhores se reuniam para discutir negócios, política e 

economia – posição que Eufrásia herdou ao assumir o legado de seu pai. É 

interessante perceber a transformação da Eufrásia que aos 17 estava no quarto 

das meninas, como se estivesse sentada em frente ao pequeno espelho da 

penteadeira e alguém a tivesse chamado; olhando lateralmente para trás, para a 

menina que ficou no passado, transformada na Eufrásia que aos 37, assumiu a 

sua postura frente à vida, encarando os outros e a si mesma no salão dos 

imponentes espelhos. 

  

                                                           
30

 Na primeira visita realizada ao museu na década de 90, a localização dos quadros estava invertida. O 

retrato dos seus 37 anos encontrava-se no quarto, enquanto o da jovem Eufrásia estava localizado no salão 

vermelho. A troca reiterou sua posição frente à vida e sua imagem de mulher de negócios, entretanto esta 

leitura deixou menos aparente as contradições presentes em sua subjetividade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

I 

É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. 

Voz e vento apenas 

Das coisas do lá fora 

 

E sozinha supor 

Que estivesses dentro 

 

Essa voz importante e esse vento 

Das ramagens de fora 

 

Eu jamais ouviria. Atento 

Meu ouvido escutaria 

O sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio. 

Porque é melhor sonhar tua rudeza 

E sorver reconquista a cada noite 

Pensando: amanhã sim, virá. 

E o tempo de amanhã será riqueza: 

A cada noite, eu Ariana, preparando 

Aroma e corpo. E o verso a cada noite 

Se fazendo de tua sábia ausência. 

(HILST, 2003, p.59) 

 

 



94 

 

Não temos dados para esclarecer muitas dúvidas nem contradições 

presentes na biografia de Eufrásia. Entretanto, com o desenvolvimento do 

trabalho, foi possível desconstruir uma imagem que apenas exaltava a 

personagem, para entender melhor a mulher encoberta pelo mito. E nos foi 

possível perceber os paradoxos relacionados a diversos aspectos de sua vida. 

Sua atitude libertária concentrou-se em recusar as regras sociais impostas 

apenas pelo fato de ser mulher. O que certamente, para a época, já era de muito 

valor. Mas mesmo se relacionando com Nabuco por vários anos, não 

compartilhou de seu espírito revolucionário. Manteve uma postura política 

conservadora e só alforriou seus escravos em 1884, quando a campanha 

abolicionista já estava a pleno vapor. Apesar disto, na visita ao museu, não é 

dada ênfase ao fato de que ela possuía escravos; naturalmente, se não eram 

proprietários de uma lavoura, a mão-de-obra escrava restringia-se praticamente 

aos empregados internos, e possivelmente o tratamento destinado a estes era 

melhor, mas o fato é que, havia escravos. Há apenas uma referência à senzala 

que se encontra nos fundos da casa. Esta também não faz parte do roteiro da 

visita. Por que não estendê-la até este local? Mesmo com a explicação de que já 

não há nada original e que este lugar abrigou a sede do IPHAN por muitos anos, 

a impossibilidade de visitar este espaço ou mesmo de sair por esta porta, 

pareceu-nos como uma recusa em lidar com este assunto. Uma forma de 

negação, de que é melhor evitar esta parte da vida de Eufrásia para não por em 

risco sua imagem construída e inquestionável. 

Com relação à herança que deixou, sem dúvida foi um ato de generosidade 

como mencionado por vários autores que escreveram sobre Eufrásia. Mas sua 

atitude não se isentou de individualismo por desejar perpetuar seu modo de vida e 

suas memórias ao negar a morte. Se no passado a transmissão do patrimônio era 

assegurada pelos casamentos consanguíneos, Eufrásia garantiu a transmissão 

do patrimônio familiar ao doar sua fortuna. E afinal, para quem ela poderia ter 

deixado seus bens? Sem descendentes, optou por erguer um monumento sobre 

si: manter a moradia de sua família preservada como era, como sempre deveria 

ser e permanecer na lembrança como a mulher generosa que contribuiu para o 

desenvolvimento de sua cidade natal. 
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Sua recusa em casar-se com Joaquim Nabuco também é considerada um 

ato de coragem e, de fato, o foi.  Mas parece-me que não se pode desconsiderar 

a dimensão exata das consequências que sofreu. Sem família, vivendo em exílio 

voluntário, levou uma vida isolada de todos pelo distanciamento que se auto 

impôs. Entretanto, a separação física do que lhe causava conflito – a família, 

relações sociais, a questão da escravidão, o amor – não a isentou de que tais 

paradoxos fossem vividos subjetivamente. 

Mas suas escolhas e decisões são responsáveis pela herança que nos 

deixou. Não sabemos se a casa teria sido preservada e transformada em museu 

se ela tivesse aceitado o pedido de Nabuco. É possível que a chácara não 

chegasse aos dias atuais como tendo sido a casa de Eufrásia Teixeira Leite, pois 

sua identidade, assim como seu nome, muito provavelmente teriam ficado 

encobertos à sombra do grande homem público que foi Joaquim Nabuco. Eufrásia 

poderia ter sido mais uma mulher do século XIX cuja identidade foi perdida e 

esquecida sob a figura de um homem. Também não sabemos qual destino teria 

sido dado ao montante de sua fortuna. Mas ela resistiu. 

Durante a pesquisa, pode-se perceber a construção de sua imagem. 

Entretanto Eufrásia é o retrato de um eu multifacetado, que embora questione os 

valores da família, da situação feminina, das tradições, não consegue rompê-los 

definitivamente, prefere manter-se distante. 

A privacidade da correspondência nos permite conhecer um pouco mais de 

suas fragilidades e tristezas. Também deixa transparecer seu posicionamento 

político tradicional e o sentimento de ser incompreendida. A impossibilidade de 

desfrutar da plenitude da vida, permanecendo presa a um papel social 

historicamente imposto, era uma das consequências, no século XIX, de uma 

sociedade ainda preconceituosa e convencional. Este fator pode ser considerado 

desencadeador de uma identidade dividida, assim como nossa própria identidade 

enquanto nação é formada por elementos heterogêneos que estão em constante 

negociação. Foi possível perceber, também, que o fantasma identitário é inerente 

ao ser humano, que a totalidade do eu é um mito, pois só é possível de ser 

buscada, em constantes processos de morte e apropriação. Totalidade acessada 

pelo encontro com o outro, ou pela escrita.  
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Eufrásia foi uma figura deslocada. De seu tempo, de seu lugar, estrangeira 

fora e dentro do seu país. Proteger a casa que guarda a memória dos seus 

antepassados é proteger a própria matéria à qual pertencia. Ao preparar o ritual 

de sua morte – pelo testamento – tentou alcançar uma maneira de permanecer 

viva ou de renascer através do que deixou, da memória que construiu. 

Desmistificar a figura da heroína em nenhum momento elimina sua 

importância histórica ou reduz seu valor; ao contrário, traz a personagem para 

mais perto de nós, nos permite identificar-nos com ela, nos reconhecer em 

algumas de suas diferentes nuances. Significa removê-la da esfera do sagrado, 

na qual não se questiona posturas e verdades e situá-la na esfera do profano. 

Sua importância não está somente em ter sido uma mulher excepcionalmente 

diferente da maioria em seu tempo, mas também por ter sido como todos. Mais 

possível, em toda sua humanidade e multiplicidade. 

Também foi perceptível que a leitura da casa associada à da 

correspondência tornou-se fundamental para uma visão abrangente e que se 

aproximasse mais da personagem, de quem foi Eufrásia. Esta foi a proposta 

deste trabalho. Mas a pesquisa não se encerra aqui. O próprio suporte teórico 

escolhido denuncia isto. Há ainda muitos outros vestígios de sua trajetória – 

fotografias, inventário e outros - assim como muitas outras maneiras de olhar para 

eles. 
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II 

Ama-me. É tempo ainda. Interroga-me. 

E eu te direi que o nosso tempo é agora. 

Esplêndida avidez, vasta ventura 

Porque é mais vasto o sonho que elabora 

 

Há tanto tempo sua própria tessitura. 

 

Ama-me. Embora eu te pareça 

Demasiado intensa. E de aspereza. 

E transitória se tu me repensas. 

(HILST, 2003, p. 18) 
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ANEXO1 

 

Transcrição das cartas de Eufrásia Teixeira Leite para Joaquim 

Nabuco do Acervo Fundação Joaquim Nabuco 

 

43/43.1 (Julho 1876) 

Meu bom amigo 

Vou falar-lhe com toda a franqueza e com inteira confiança. Sua carta 

deixou-me muito embaraçada. 

Estou num estado de alma o mais aflitiva possível, não posso agora 

discernir bem os meus sentimentos. 

Eu lhe escreverei aos Estados Unidos. 

Prometo não afligi-lo mais, esperava poder cumprir minha promessa, se 

soubesse o que me custa escrever-lhe, escrever-lhe esta carta. Desconfiava que 

era para que o visse que D. Maria da Conceição pedia-me o retrato, ambos estão 

perdoados. Vamos aos banhos de mar a Deauville, por minha saúde, logo depois 

pensamos em ir ao Brasil, mas por pouco tempo, tenho muito medo dessa viagem 

e não a faria se não tivesse que cumprir um dever. 

Creia-me sua amiga 

E. Teixeira Leite. 

 

44/44.1/44.2(Julho 76) 

Meu bom amigo 

Acabo de receber sua carta. Se fui injusta, o que reconheci no bilhete que 

escrevi-lhe ontem, foi bem injusto também. Quando é que acreditei que o Sr. 

tivesse falado de mim e quando mostrei temor que me comprometesse, as 

minhas cartas são a prova do contrário. Não creio que o Senhor esteja bem 

convencido do que disse. De minhas pobres cartas, remeto-lhe o bilhete que 

deseja. Não foi sua passagem por Paris que serviu para magoar-nos, mas sim a 

minha carta. Porque escrevi-lhe eu? Se temos de nos dizer adeus para sempre 

como deseja e porque já nos fizemos bastante mal um ao outro, tenho muito que 
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me fazer perdoar, quanto a mim se tive[rasura] alguma coisa a perdoar há muito 

tempo está feito. É preciso confessar que eu não tenho chance. Ofendo-o sempre 

sem intenção e faço-o sofrer contra a minha vontade. 

Digo-lhe adeus esperando que esta não seja tão infeliz como as outras e 

não tenha igual sorte. 

Tomo ainda o nome que parecia um pouco a dar me dizendo-me sua 

amiga. 

E. Teixeira Leite.  

 

45/45.1/45.2/45.3(Julho 1876) 

Paris, 4 de julho de 1876. 

Meu bom amigo 

Bem lhe disse que eu não sabia escrever. Foi culpa minha se 

compreendeu mal o meu bilhete, não me expliquei claramente, quis dizer que se 

nós não nos podíamos fazer senão mal, devíamos esquecer o passado e talvez 

ainda pudéssemos ser felizes. Foi depois de ter relido com toda a atenção sua 

segunda carta, que vi como tinha sido injusta na minha resposta, como tudo que o 

Sr. dizia nela era verdadeiro, como errei escrevendo-lhe como devia ter imitado a 

reserva que mostrou na sua passagem por Paris, e por tudo isso escrevi-lhe o 

bilhete que causou seu engano. 

Falhei-lhe com franqueza na minha resposta, não poderia dizer o que não 

sabia, se pareceu-lhe um enigma assim como as outras minhas cartas, é que 

então sou um enigma eu mesma, é demais a pressão de muita gente, que não 

compreende como eu não sou a mais feliz das criaturas, parece que para isso só 

me falta ser como todo o mundo. Há algumas coisas na sua carta que mostram 

que me conhece bem. Não creio que mudasse muito, pareço-me ainda como a 

que conheceu há dois anos.  Se não podemos discernir os nossos sentimentos, o 

que é certo é que da minha parte não é ódio. 

Não exigi nem exigirei nunca que se sacrifique por mim, e não serei eu que 

o impedirei de cumprir os seus deveres, se o fizesse, o senhor teria toda a razão 

em recusar-se a isso, o que me pareceu quase impossível seria habitar o meu 
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país, ser lá feliz ou o que é muito mais importante, fazer a felicidade de outra 

pessoa, tinha tão tristes lembranças dele. 

Teremos muito prazer em vê-lo, não sabemos quando partiremos, temos 

muito que fazer estes últimos dias, conversaremos depois onde nos poderíamos  

encontrar. 

Tenho todas as suas cartas. Se nos virmos é preciso nos prometer-nos que 

seremos amigos e que não nos faremos mal. 

Para lhe ser agradável assina-me,  

Eufrásia 

 

46/46.1(Julho 1876) 

Paris, 8 de julho. 

Meu bom amigo 

Não tem razão em dizer que não desejo vê-lo, mas creio que aqui é 

impossível, partiremos na semana seguinte e não imagina tudo o que se tem que 

fazer, esta semana estamos muito ocupadas e sobretudo muito cansadas. 

Se quiser ver-me escolha um lugar que lhe for mais cômodo e lá nos 

iremos encontrar. 

A esse respeito, faça o que entender melhor, deixo inteiramente à sua 

disposição, peço lhe que tenha comigo a maior franqueza. 

Creia- me muito sua amiga 

E. Teixeira Leite. 

 

47/47.1(Julho 1876) 

Paris, 11 de julho. 31 

Meu bom amigo 

Fui eu a primeira a desejar vê-lo, não é culpa minha se este desejo não se 

realiza. 

Disse- me que tinha uns quinze dias de Londres durante os quais não tinha 

nada a fazer e que desejaria ver-nos, mas preferia que não fosse em Paris. 

Quinta-feira última escreveu- me que da minha parte parecia não haver grande 

                                                           
31

  Eufrásia inicialmente escreve no sentido horizontal; quando termina o papel passa a escrever no sentido 

vertical por cima do que já havia escrito. 
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vontade, ao que respondi-lhe no dia seguinte que estava no momento de partir, o 

que faremos amanhã à noite, que escolhesse um lugar qualquer e que lá o 

iríamos encontrar. Parece- me que fiz o que pude. Seria lhe mesmo mais cômodo 

ir ver-nos nas costas da Normandia que em Paris. Desejo-lhe também boa 

viagem e muita felicidade espero que não fique muito tempo nos Estados Unidos. 

Sinto se minha última carta não lhe agradou, parece-me ver isso na sua, que 

necessidade havia de juntar Senhora a amiga. Não tenho prevenções contra o 

Brasil, mas para mim essa viagem será muito triste. Peço-lhe ainda desculpa de 

ter-lhe atormentado com as minhas cartas. Minha irmã é sempre sua amiga. 

Espero que não guarde uma má lembrança minha e acredite-me sua amiga. Se 

não nos vimos não sou eu a culpada. 

E. Teixeira Leite 

 

53/53.1/53.2(1877) 

Deauville, 28 de agosto. 

Amigo e Sr. Nabuco 

Não foi traição de sua parte revelar-me que mandaram-lhe uma carta 

minha, pois não posso saber de que carta trata-se. 

Não importa se as informações que teve poderão lhe interessar, a mim 

valeu-me ter notícias suas e saber de sua vinda. 

Por pouco não nos encontra na Europa, devíamos partir no dia 5 de 

setembro para o Brasil, mas esta viagem foi ainda uma vez adiada, o tempo era 

muito mau e a Exposição está tão próxima, que para assistir a ela teria mais 

pouco tempo para ficar no Brasil. 

Estamos aqui há mais de um mês e partiremos amanhã, esta estação foi a 

menos brilhante de Deauville. 

Em Paris estamos morando Na Rue d’ Albe n° [incompreensível] e aí 

tencionamos passar o inverno, creio que só entraremos no fim de outubro. 

Ouviremos com muito prazer o seu drama e as suas impressões sobre os 

Estados Unidos, não tema nos aborrecer, sabe bem que isso não acontecerá. 

Receba lembranças nossas e creia-me sua amiga. 

E. Teixeira Leite 
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54/54.1/54.2 (1877) 

Paris, 23 de novembro. 

Amigo e Sr. Nabuco 

Eu tomo a liberdade de escrever-lhe porque desejaria saber quais os seus 

projetos relativamente a sua vinda a Paris, que segundo escreveu-me, devia 

efetuar-se em outubro. 

Há um mês chegamos em Paris, supunha aqui encontrá-lo, porém não o 

vendo chegar até agora, penso que mudou de ideia e que talvez guardasse sua 

viagem para um melhor momento, com efeito Paris nunca esteve tão triste e os 

acontecimentos políticos não nos fazem esperar nada de bom. 

Penso que recebeu a carta que escrevi-lhe de Deauville, de lá fomos à 

Suíça, onde passamos muito bem, cheguei aqui muito forte, creia porém que o 

clima não me vai, pois já perdi tudo o  que tinha ganho na minha viagem. 

Como tencionamos passar dois meses do inverno fora e como desejo vê-

lo, espero que me mande dizer o que resolveu. 

Desejamos partir em Dezembro, aproveitar para partir o pior tempo em 

Paris. 

Peço lhe que aceite muitas recomendações minhas e de minha irmã e 

creia-me sua amiga. 

E. Teixeira Leite 

 

56/56.1/56.2/56.3/56.4/56.5(1878) 

Madrid, 30 de Janeiro. 

Sr. Nabuco 

Acabo de receber suas duas cartas que causaram-me a mais viva 

surpresa, estava longe de supô-lo em Londres. 

Segundo uma carta que escreveu-me em agosto, o Sr. prevenia-me que 

chegaria a Paris em outubro e mostrava desejo de ver-nos. 

Com efeito, no dia 18 de outubro viemos da Suíça mais cedo do que 

desejaríamos para esperá-lo ou encontrá-lo em Paris. Um mês depois, não o 

vendo chegar, escrevi-lhe a carta que valeu-me as suas em respostas, e sem a 

qual eu não teria sabido da sua vinda à Europa. 
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Desejando deixar Paris eu não quis fazê-lo sem saber antes quais eram os 

seus planos sobre sua viagem, não me parecendo delicado que ao procurar-me 

em Paris, não só não me encontrasse como não tivesse recebido uma palavra 

minha de explicação. 

Esperei outro mês pela sua resposta, não a recebendo julguei que tivesse 

ido ao Brasil ou tivesse adiado a viagem para a Exposição, deixei então Paris no 

dia 22 de Dezembro e não posso agora precisar qual o momento de minha volta. 

Se com toda a sua boa vontade, estando mais dois meses em Paris e outro 

em Londres, não nos pudemos ver, será agora difícil, estando eu aqui e não 

sabendo o Sr. o que vai fazer. 

Creio que qualquer combinação dificilmente terá algum resultado. 

Peço-lhe desculpa dessa explicação demasiada longa, mas que julguei 

dever fazê-la. 

Era absolutamente desnecessário tranquilizar-me a respeito das notícias 

que teve minhas, não temia nem indiscrição, nem traição, creio mesmo que são 

palavras fortes demais para uma causa tão simples, pois não há nada de mais 

natural que uma amiga sua quisesse lhe ser agradável. 

Estimo que esteja tão contente com sua estada em Londres, e que o ano 

de 78 lhe seja tão favorável quanto espera, eu sinto não poder dizer o mesmo, 

para nós ele começou muito mal e não sei como acabará, e nossa estadia em 

Madrid não nos tem sido nada favorável, pois estivemos ambas doentes, minha 

irmã sobretudo que geralmente é tão forte está sempre sofrendo, eu só espero 

que ela fique inteiramente restabelecida para partirmos. 

Tencionávamos ir até a Andaluzia, porém eu já tenho bastante de Espanha 

e é provável que não iremos. Não sei se voltaremos a Paris ou se ficaremos um 

pouco no sul. 

Se desejar escrever-me dirija à Legação do Brasil em Madrid. 

Termino esta carta que ameaçava de não ter fim, esperando que me 

desculpará de ter-lhe tomado tanto tempo, e pedindo-lhe que aceite muitas 

recomendações nossas. 

E. Teixeira Leite 
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218/218.1/218.2/218.3 (1884?) 

Domingo 

Já quer que lhe escreva? Foi para conformar-me ao seu desejo que me 

abstive, previna-me quando mudar de ideia.  

Nunca supus que não guardasse as minhas cartas, como eu as suas, só 

para si apesar de já ter permitido terceiros de ocupar-se do que não lhes 

competia. 

Passei a semana a mais triste possível como era absolutamente 

necessário distrair-me comecei o meu retrato, o Carolus prometeu-me fazer um 

chef d’oeuvre, e disse-me que quer perder a reputação que tem se não for este 

um dos seus melhores retratos, como pintura se entende. 

Comecei, sempre para distrair-me a montar e fiz a queda a mais 

extraordinária possível, sem o menor mal e procurando-me uma pequena 

emoção, o que era o fim desejado. 

[Escrita cruzada, nos dois sentidos do papel] 

Vê por esta que não perdeu nada de interessante em não ter recebido 

outras, eu ganho, porém assim o prazer de receber as suas. 

Não, eu não valho este pensamento que agita e atormenta, por isso não 

quero escrever nada que possa fazer-lhe perder a serenidade. Escreva-me 

sempre tudo o que lhe passar pela cabeça, tolices como tristezas, o que faz, 

como se diverte, o que conta fazer, o que pensa. 

Deve ter recebido uma carta de uma das inumeráveis pessoas de que 

se[incompreensível] a meu eu responda-lhe e aceite saudades, lembranças do 

melhor de mim mesma. 

E.T.Leite 

 

232/232.1  

Paris, 20 de abril. 

Quanto sinto ter estado ausente quando veio a Paris e ter perdido dois dias 

de sua estada aqui e sobretudo sinto não tê-lo visto como desejava e como 

esperava, com a confiança de velhos amigos que se encontram depois de tanto 
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tempo. Tenho consciência de que deixei-lhe muito má impressão e que devia ter 

achado ainda maior mudança no meu espírito que no meu físico. 

A espécie de entorpecimento que causou-me sua presença tirou-me todos 

os meus meios não soube o que dizer o que fazer. Não pense muito na sua 

doença, estou certa que com um pouco de cuidado não será nada. Que triste foi 

esse rápido encontro que nos perturbou sem nos satisfazer.  

Desejo-lhe uma feliz viagem e uma saúde robusta. 

E. Teixeira Leite 

 

254/254.1/254.2/254.3 (1884) 

Petrópolis, 27 de Novembro. 

Amigo e Sr. Nabuco 

Tenho o prazer de ver que minhas cartas o desgostam sempre, a culpa não 

é minha como já lhe disse se como quisera não posso contentá-lo inteiramente. 

Dizer-me que lhe fale em tudo, que lhe escreva sem medo de si ou de mim, 

isso porém é impossível, infelizmente nossas relações fazem que receie sempre 

dizer-lhe demais, temo que qualquer palavra possa ser interpretada diversamente 

do que desejo, eis porque ao escrever-lhe nunca sinto o meu gosto e que minhas 

cartas ressentem-se desse constrangimento e que devem parecer-lhe pouco 

agradáveis. 

Nunca pronunciei o seu nome diante de Mme Belisário, nunca diante de 

mim falou-me de si, não afirmo que guarde sempre essa reserva. 

Suas opiniões são tão diversas das que me rodeiam, que naturalmente, por 

mais que evitem, tenho ouvido falar de si e infelizmente não posso responder 

nada. 

Não sei que influência teve na sua vida a viagem do Chimborazo, eu por 

certo sem ela não estaria aqui, escrevendo-lhe todas essas coisas. 

Peço-lhe ainda uma vez que não diga nada a ninguém da nossa 

correspondência. 

Ainda assim e inteiramente entre nós, nos é tão difícil entendermo-nos, o 

que seria se nisso se metessem pessoas que não o podem compreender, julgar 

ou sentir. 
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Saudades nossas 

E. Teixeira Leite 

 

258/258.1(1884?) Rio? 

Acabo de receber a sua carta que me causa imenso pesar. Eu também 

passei uma noite horrível, não creia que me ia divertir, tudo me é insuportável. 

Peço-lhe que ao menos uma vez nos tornemos a ver conversaremos então eu lhe 

explicarei o que ainda não lhe disse e o que esperava dizê-lo se tivéssemos 

podido estar sós. Eu não queria fazer-lhe mal, sou também 

muito[incompreensível]. Sou obrigada a sair hoje e não sei quando voltarei por 

isso não ouso dizer-lhe de passar esta carta de medo que não me encontre mas 

se amanhã das 2 horas em diante se não tiver como [incompreensível] e que quer 

ver-me espero-o. Como tudo está triste e porque não nos podemos fazer senão 

mal.  

A culpa não é minha esteja certo. 

 

292 

Eu te amo de todo o meu coração. 

Eufrásia 

8 de Dezembro de 1885. 

11 horas da manhã. 

Tijuca 

 

293/293.1/293.2/293.3 (Dakar, bordo do Congo, 31 Dez 1885) 

Não imagina que tristeza, que saudades e que arrependimento de ter 

deixado o Brasil. Quando penso que em Janeiro poderíamos vir juntos, ao menos 

poderia ter notícias suas de sua eleição, saber o que se passa, o que vai fazer e 

não estar inquieta como estou, temendo que lhe aconteça alguma coisa, não 

sabendo quando e como nos veremos. Eu me pergunto o que vou eu fazer em 

Paris, que vida seca a minha, como vou estar só isolada e me desespera, penso 

ainda que para voltar ao Brasil é preciso refazer esta horrível viagem. Depois de 
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Pernambuco tivemos muito mal mas até ontem terça-feira estive sempre doente, 

falo apenas toda a gente de bordo me aborrece o Horta me crispa.  

Como sinto não termos estado sós em P. não posso perdoar 

ao[incompreensível] do Horta, como o chamava Iaiazinha, de ter me estragado o 

nosso último encontro no Brasil. 

Eu espero que apesar de tudo vença a sua eleição, eu não me consolaria 

de ter sido a causa de sua demora e, portanto, de não ser eleito, mas lembre-se 

que todo o tempo eu lhe dizia de partir.  

Que saudades da Tijuca, como me lembro de tudo, há hoje um mês o 

casamento do Tovar passamos todo o dia a arranjar a cesta de flores e por isso 

não brigamos mais, no dia seguinte começamos bem, do meio dia as duas 

estivemos mal, depois fizemos as pazes. 

A dias mais felizes não poderia suceder mais tristes, maior contraste não é 

possível, ainda estou atordoada de tudo o que se passou durante este mês [não 

posso medir até que ponto esta estada da Tijuca foi me funesta apesar de ter sido 

tão feliz – riscado]. 

Peço-lhe que nenhuma palavra minha o contrarie, eu não estou lá para as 

explicar, as minhas célebres explicações que lhe parecerão intermináveis, mas 

nada que lhe diga o deve aborrecer, eu não o acuso, a culpa é toda minha se eu 

não sabia resistir devia ter evitado o perigo, mas o que está feito, está feito, é ... o 

começo de uma frase sua. 

Dê-me notícias suas, não estou tranquila enquanto não acabar esta 

eleição. Hoje o mar está muito calmo, amanhã chegamos de Dakar, não sei se 

ficarei em Lisboa, o mar é terrível, mas tanto caminho de ferro não é menos 

desagradável.  Que triste passar o ano bom, como se diz, e que espero o seja 

para si neste horrível vapor, quando não podendo estar consigo, poderia estar em 

minha casa, com as quase únicas pessoas que me querem. 

Saudades, a primeira carta que lhe escrever espero que seja menos 

fúnebre.  
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294/294.1/294.2 (Bordo do Congo Lisboa/ 1886) 

Comecei muito mal o ano, os dois primeiros dias passei-os de cama muito 

doente, agora estou bem. O mar está muito calmo, o tempo lindamente frio. 

Chegamos amanhã a Lisboa, diz que há quarentena, apesar do Horta assegurar o 

contrário. Tenho sempre muitas saudades, faz hoje um mês que passamos o dia 

a arranjar o nosso apartamento com os móveis e os objetos de arte que a 

[incompreensível] trouxe do Hotel Inglês. Lembra-se que à noite veio o Horta, o 

qual não houve meio por mais que eu fizesse de fazer partir antes das 10h  e que 

por isso brigamos. 

Quanta coisa neste mês, vale bem uns dez anos, lembra-se de um cabelo 

branco que tirou-me no dia da partida da Tijuca, pois bem, agora podia tirá-los em 

quantidade. 

Espero sempre apesar do que me disse que vença a sua eleição, teria 

muita pena se não fosse eleito, sobretudo penso ainda que contribuí ainda que 

involuntariamente para isso. 

A renda que me deu é lindíssima, agradeço-lhe muito e peço-lhe que faça 

por mim cumprimentos à Senhora que tem a habilidade de fazê-lo quanto à 

quantidade de frutas que mandou-nos, elas têm feito as delícias de nossos 

companheiros de mesa. 

Quase que não posso mais escrever apesar de muito coberta estou gelada, 

mas nos queixávamos tanto do calor, ainda é menos desagradável que esse frio. 

Peço-lhe que me dê sempre notícias, que sejam boas, não se exponha 

entre as febres e os barulhos eleitorais. 

Chegamos a Lisboa, tempo lindíssimo, não se sabe ainda se há 

quarentena, em todo o caso o mar está tão calmo que pensamos continuar. É 

preciso dar já esta carta.  

 

295/295.1/295.2 (1886) 

Paris, 40 Bassano, 14 de Janeiro. 

Enfim chegamos depois de bordo e sobretudo depois dos dois terríveis dias 

que tivemos de Lisboa a Bordéus não foi sem algum prazer. 

Ainda não saímos nem vimos ninguém, tivemos muito que fazer. 
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A neve que nos recebeu não tem cessado de cair, está tudo branco, 

imagine a impressão para quem vem do nosso sol e do nosso belo céu azul. 

Acabo de receber sua carta que li com toda a atenção e que me causou 

tanto prazer quanto tristeza. 

Tem razão em tudo que me diz e eu apesar de desejar muito vê-lo 

compreendo bem todas as dificuldades que teria em vir, sou a primeira a não 

querer, a pedir-lhe se for preciso que não se condene a uma posição secundária 

no estrangeiro, quando pode e deve ter a primeira no nosso país.  

Não quero que desse lado me faça sacrifício algum, se pudesse vir em 

alguma missão digna de si ou encarregado de qualquer coisa de importante ou 

para os seus interesses ou para alguma coisa que valesse a pena, eu seria muito 

feliz em tê-lo aqui, mas de outro modo, sou eu quem devo ir ao seu encontro já 

que não pudemos vir juntos.  

Creia que se não lhe digo venha, não são saudades nem desejo de vê-lo 

que me faltam. 

A sua eleição está a decidir-se, peço a Deus, e ardentemente que seja 

eleito e espero que se infelizmente não o for não se aflija muito. 

Chiquinha e eu fizemos as pazes, mas não podemos ser por enquanto as 

mesmas a que éramos. 

Mil saudades, dê-me notícias detalhadas, mande-me os jornais que tratam 

de si, tudo me interessa tanto. 

E. 

 

296/296.1 (1886) 

Paris, 18 de Janeiro. 

Quanto sinto que não fosse eleito, lembre-se que pedi-lhe que se 

apresentasse pelo 5° distrito, onde a vitória era certa e que pelo entusiasmo com 

que o elegeu merecia bem que o representasse. 

Mas enfim, isso não quer dizer nada, não se deixe abater, imagino tudo o 

que o governo empregou para impedir-lhe de entrar na Câmara, se isso é triste é 

também muito lisonjeiro. 
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Lembre-se de todos os esforços que empregaram o ano passado para não 

tê-lo na câmara, o que não o impediu de voltar triunfalmente. 

Coragem e mil saudades. 

 

297/297.1 (1886?) 

Paris, 19 de Janeiro. 

Escrevi para Pernambuco duas cartas, acabo de receber seu telegrama 

dizendo-me que parte para o Rio, por isso escrevo-lhe este bilhete às pressas, 

espero que ele possa partir amanhã. 

Sinto que assim vamos ficar ainda mais separados, mais longe um do 

outro, quando o meu desejo era estarmos juntos.  

Como estou inquieta, como desejaria saber como está, o que vai fazer, 

como tomou o meu telegrama e que disposição deixou-lhe o resultado da eleição.  

Porque não estou eu perto, aqui tudo é tão difícil, as notícias são tão lentas 

a chegar, o telegrama diz tão pouco e tão mal. 

Mil saudades, escreva-me tudo o que lhe passar pela cabeça, com toda a 

confiança, desejo tanto saber o que pensa. Não posso continuar, é preciso 

mandar esta. 

E. 

 

298  .1.2.3.4.5.6.7 (1886) 

Paris, 22 de Janeiro. 

Só esta manhã recebi sua carta, não saí para responder-lhe logo. 

Como se engana pensando que enquanto sofre eu estou indiferente, que 

se eu o amo como posso deixá-lo em tão grande ansiedade (eu que daria tudo 

para vê-lo feliz), que estou mergulhada nos prazeres e na excitação de Paris, e 

que gozando de tudo o que ele pode me dar, não tinha tempo de pensar em mais 

nada, que se estiver triste tenho a Ópera, o Bois, o mundo para me consolar e me 

distrair; mas não fui a nenhum desses lugares, não fiz uma visita, só saí para 

comprar indispensáveis, tenho mil saudades e nem penso em outra coisa senão 

na Tijuca, no hotel dos estrangeiros e em tudo o que se passou. 
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Tem razão em dizer-me que se esta ansiedade o torna infeliz, eu que não 

pude tomar uma resolução que devia me fazer feliz, e que tenho de recomeçar 

uma vida que me aborrece, não o sou menor e duplamente, pois não só tenho de 

sofrer mas sobretudo fazer sofrer a quem só desejaria todo o bem possível. 

Posso entretanto pedir-lhe que se poupe essa imaginação e excitação 

contínua não pode fazer senão muito mal e pense um pouco no desgosto que eu 

teria se o soubesse doente. 

Diz-me que de si não tem queixa alguma e deixa-me supor que tenho de 

mim, mas o que foi que podendo dar-lhe, não lhe dei, o que foi que eu não fiz, só 

se acha que dei e fiz demais. 

Exagera se os sentimentos de minha irmã contra si, é verdade que ela fez 

todo o possível para separar-nos e para trazer-me para aqui e teve um grande 

desgosto em não consegui-lo logo, mas disso a ter lhe ódio vai longe. 

Ela disse-me várias vezes que se não houvesse nada entre nós teria lhe 

sido ao contrário, muito simpático, e que mesmo nisto têm culpa as pessoas que 

lhe puseram isso em cabeça, como ela diz. 

Não tema, pois, que o ataquem nem que se trame nada contra si, eu não o 

permitiria. 

A fotografia está muito boa, mas tem um ar triste e grave. Eu lhe mandarei 

a minha logo que puder fazê-la, creio que dentro de alguns dias, espero que será 

melhor que as anteriores. 

Eu preferiria mil vezes que estivesse aqui, se pudesse vir seria muito 

melhor, mas tem me dito sempre que não virá, se eu não estiver resolutamente 

decidida a casar-me logo, isso infelizmente não lhe posso dizer, apesar de saber, 

de sentir que esse adiamento não convém, mas de outro lado não me disse 

sempre que era o amor e não o casamento que importava, um era tudo o outro 

secundário. 

Não se zangue, disse-me que escrevesse-lhe tudo o que pensava e que só 

assim eu poderia ter todo o seu pensamento.  

A Thereza veio ver-me, perguntou-me muito notícias suas.  

Achei-a muito magra, está com muitas saudades do Brasil, acha Paris um 

[incompreensível] onde não há nada a fazer, creio que o seu amigo está aqui. 
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Porque não se pode vir a Europa como se vai a Tijuca? Que bom seria. 

Mandei à Agência Telegráfica da rua San Martin 28, lá disseram que havia 

engano, que no Brasil podiam fazer isso mas que aqui não recebiam nem 

mandavam telegramas sem se ter obtido uma permissão do ministério dos 

Postes. 

Mil saudades 

E. 

 

300/300.1/300.2/300.3 (1886) 

Paris, 4 de Fevereiro. 

Há oito dias que não saio, apanhei frio, estive doente; hoje vou ao Bois 

tomar um pouco de ar. 

Seu amigo veio ver-nos, achei-o magro, creio que ele já partiu. 

Recebi uma cartinha sua, nela vejo que, como algumas vezes é injusta. 

Compreendo que esteja triste, descontente, mas o que não compreendo é 

que me acuse de tê-lo abandonado no meio da luta. 

Espero que se me diz isso, não o pensa, e para isso basta lembrar-se. 

Mas com a carta vieram duas bonitas flores que me consolaram e 

mostraram-me que as vezes é melhor do que parece. 

A minha fotografia ficou ainda adiada para quando estiver de todo bem. 

Paris continua a aborrecer- me. 

Deve estar no Rio, peço-lhe que com o calor que lá deve fazer tenha muito 

cuidado com as febres, veja como ainda há pouco tempo esteve doente, é preciso 

não recomeçar. 

Peço-lhe também que me diga os seus projetos, que me interessam muito. 

Não digo que não se ocupe de política, mas não deve se agitar e se 

exasperar por ela, ela não vale isso. 

Deve achar que já basta de conselhos ou de pedidos, que quer, o que 

daqui posso fazer mais do que isso. 

Não tenha receio de perturbar com fantasmas a minha felicidade, como diz, 

escreva-me pois sempre e detalhadamente. 
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Estou tão só e quando eu e minha irmã trocamos algumas palavras, são 

sempre desagradáveis, eis em que consiste a minha felicidade. 

Muitas saudades 

E. 

 

303  .1.2.3.4.5.6 (1886) 

Paris, 13 de Fevereiro. 

Depois de sua carta de 14 de Janeiro, portanto há um mês, não recebi 

mais nada. 

Não compreendo este silêncio que mostra que está mal comigo. Por quê? 

A minha infeliz volta a Paris, por mais que aprovada por si, a sua vinda, 

que sabe quanto desejei, por me [sic] absolutamente negada, a menos de 

condição que eu não podia conceder. 

Repare bem e confesse que nessa nossa (como dizer) história, cedi 

sempre e que sendo a sacrificada resignei-me sempre a aceitar o papel contrário. 

Desde que viemos juntos à Europa vivi deste sentimento por si, não tive, 

não quis, nunca pensei ter outro, nele se passaram os meus bons anos, por ele 

condenei-me a uma vida no fundo muito triste e por ele tenho sofrido tudo o que 

se pode sofrer, mas apesar disso. 

Estava escrevendo lhe isso quando recebo suas duas cartas de 23 e 24. 

Sem contar com elas, parece que as previa. 

Pode dizer-me tudo o que quiser, com tanto que seja verdadeiro ou que 

queira lembrar-se. 

É exato que não só no dia de Natal como daqui, lastime não ter ainda 

adiado a viagem para que a fizéssemos juntos e que desejei a sua presença em 

Paris. Se lhe mandei um telegrama contrário é que pedia-me expressamente não 

lhe fazer vir senão nos casássemos imediatamente, dizendo-me que não lhe 

convinha continuar a ver-me de outra maneira. Na lista, que não fui eu que fiz, 

das palavras telegráficas não achei outra que melhor pudesse servir. 

Quanto a sua eleição que perdeu por ter chegado tarde, ninguém mais o 

lastima do que eu, sem para isso ter concorrido de modo algum.  
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Quando depois da dissolução os candidatos partiam, lembre-se que lhe 

disse que devia fazer o mesmo, respondeu-me que para isso esperava cartas do 

J. M. Depois devia partir no dia 24 de outubro com os Estrellas, depois a 4 de 

Novembro, vapor que vimos partir durante um passeio de mar, depois a 1° estava 

doente, a 24 e por isso não fomos a Vassouras. 

Depois no dia 2 com o seu amigo, mas não se sentia ainda bastante forte.          

Se em tudo isto tenho culpa é muito indireta, pois tantas vezes 

[incompreensível] para que partisse o que deu mesmo causa a que se 

aborrecesse, assim como pedi-lhe que se apresentasse pelo 5°, onde a eleição 

era certa.  

Eu preciso os fatos e não me lamento. 

Tem razão, são tão inúteis quanto [incompreensível] e não receie que 

continue a atormentá-lo  com as minhas [incompreensível] 

Minha irmã tão [incompreensível] não ganhou a partida, pois em vez de 

conseguir embriagar-me com os prazeres de Paris só conseguiu ter-me a quinze 

dias sem mexer-me do meu cabinet de toilette e da chaise longue onde só recebi 

duas ou três amigas, e se pouco nos falávamos, agora mutismo absoluto. Isto a 

propósito da Tia de seu amigo que se lembrou de mandar dirigida a mim um 

telegrama e uma carta para ela. Dizer que isto me foi agradável não, mas não 

podia fazer outra coisa senão entregar a quem eram dirigidas e não ao marido. 

Peço-lhe que guarde isso só para si e que nem de leve o A. saiba que eu 

lhe disse, somente se pudesse evitar de juntos falarem de mim, creio que seria 

melhor. 

Espero que sua saúde não sofra e que desculpe-me tudo o que pude dizer 

ou fazer que o contrariasse, tudo o que involuntariamente o fiz sofrer. 

E. 

 

316/316.1/316.2 Carta em francês traduzida pelo arquivo J.N. em maio 

de 1979.  

Paris, dia 15 de abril de 1886. 

Não posso resistir ao desejo de escrever-lhe algumas palavras, apesar de 

seu pedido e de minha promessa de não atormentá-lo pela narrativa de meus 
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casos e de minhas façanhas. Quero esperar entretanto que não se zangará muito 

e eu o distraio assim por alguns instantes e o incomodo nos seus pensamentos e 

nas suas ocupações. 

Possivelmente ficou ciente, por outros, das minhas angústias de alguns 

dias e de meus aborrecimentos e das minhas tristezas de todo o tempo. Não sei 

absolutamente nada ao seu respeito, Therese que eu vejo frequentemente e a 

quem eu agrado, porque eu lhe recordo o Rio e o resto, não pôde ainda me dar 

nenhuma notícia sua.  

Li num jornal que participou de um jantar na Globo onde apreciaram muito 

uma das suas poesias, é só. 

Não há nada interessante a dizer de mim, os prazeres de Paris nos quais 

acredita que estou mergulhada são imaginários, não frequento o mundo nem tão 

pouco a Ópera ou outros teatros, nem mesmo assiste minha paixão, Delaunay, 

que partiu para sempre.  

Não ando a cavalo, não faço visitas e consequentemente não as recebo. 

Receio deixar-me ir e aborrecê-lo, me desculpe, e se for demais não me 

leia até o fim. 

Terminei, quando tiver um momento para perder, quando se lembrar, 

escreva-me uma palavra que será sempre bem recebida. 

E. Teixeira Leite. 

 

Não sei porque não lhe escrevi na nossa língua, só no fim dei por isso e 

não quis recomeçar. 

(n.d.t.: esta nota já vem escrita em português). 

 

80/80.1 Última carta de Joaquim Nabuco a dona Eufrásia Teixeira 

Leite, segundo o texto, já muito apagado, existente no copiador de Joaquim 

Nabuco. 

Rio, 18 de abril de 1886. 

Escrevi-lhe há três dias da Tijuca, e hoje faço-o novamente para uma 

explicação adicional. Eu tenho em meu poder diversos papéis, cartas e 

lembranças suas. Considero tudo isso como propriedade sua, e não se julgue em 
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momento nenhum de sua vida ligada por nada que me diga respeito. Não deixe 

tampouco dominá-la em relação a mim, a pena, que uma vez exprimiu como 

sendo um obstáculo ao nosso casamento, de magoar com sua preferência a 

outros pretendentes. Não hesite por uma consideração dessa ordem em relação a 

mim de dar passo nenhum em sua vida.  

Eu por meu lado considero-me perfeitamente livre de qualquer 

compromisso meu consigo e pretendo governar-me guiando-me só pelo meu 

coração. O que este disser é o que eu hei de fazer.  

Esta explicação era necessária da minha parte, a menos que não se 

julgasse em relação a mim menos obrigada a atenções do que julgou-se muitas 

vezes comigo em relação a outros. Quando quiser todas as lembranças suas, que 

são poucas, telegrafe-me e eu as destruirei ou mandar-lhe-ei pelo correio. Está 

entendido que neste caso destruirá também, ou melhor, mandar-me-á essa 

massa toda, caótica, de correspondência que tem minha. 

Dito isto, volto a ser seu Amigo e esqueço a impressão em que me acho 

desde que recebi seu telegrama até entrar de novo no Hotel Whyte. Esta é a 

Semana Santa e pretendo ir passar uns dias na Tijuca. Não tenho literalmente 

visto ninguém, vivo só em casa (minha Família está toda no morro da nova 

Cintra), não fui uma vez a Petrópolis. Ainda não sei se ficarei no Rio, ou no Recife 

ou se voltarei para Londres. Tenho passado três meses de verdadeiro desânimo e 

solidão, e vou perdendo o gosto de tudo. Todo este grande panorama da Baía 

que tenho em frente, os navios que entram e saem, os botes que passam a vela, 

tudo é tão triste! Eu sinto que tudo acabou entre nós e não vejo quem mais 

poderá ou quererá encher este fim de vida que não parece valer a pena separar 

do passado! 

Adeus, sempre seu 

Amigo verdadeiro 

Joaquim Nabuco 

 

328/328.1/328.2/328.3 (1886 - resposta à carta de 18 de abril) 

Paris, 19 de Maio. 
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Começo por agradecer-lhe não ter se esquecido de 15 de abril, não 

imagina a impressão que causou-me o seu bilhete datado desse dia e do Whyte. 

Depois tenho que responder a outra carta recebida ao mesmo tempo. 

Está bem entendido que só se deve guiar pelo seu coração, que só deve 

fazer o que ele lhe disser, que hoje, como sempre, como em todas as ocasiões 

está e esteve livre, nunca, em momento algum se julgue ligado por mim, que eu 

não o impeço, como nunca impedi de fazer sempre o que entendeu. 

Como querer ser um obstáculo à sua vida, eu que nunca tive a menor 

influência sobre si, que não pude conseguir modificá-lo em nada. 

Se não quiser, ou quando não quiser as lembranças que tem minhas, 

mande-me as, quanto à sua correspondência, considero-a propriedade minha, 

como tal guardo-a e por nada consentirei a entregá-la. 

Não tenha susto, ninguém a lerá. 

Não creia que se se desfizer do que conserva de mim ofenda-me, não, por 

isso os meus sentimentos não se alterarão de uma linha. 

Eu não posso escrever mais, sinto- me muito cansada, passei uns quinze 

dias muito doente, o Peter ordena a maior calma e tranquilidade possível, já vê 

que não posso continuar e que fui mesmo além. 

Saudades 

E Teixeira Leite 

 

333/333.1/333.2/333.3(1886) 

Paris, 1 de Julho 

Apesar de sua vontade expressa de não ter resposta e da intenção em que 

estava de conformar-me a ela, não posso deixar de escrever-lhe algumas 

palavras, mesmo correndo risco de não ser lida. 

Sabe que nunca, como ultimamente escrevi-lhe, pus-me no seu caminho, 

que nunca, não digo contrariei, mas ao menos tentei influir nas suas ideias, 

opiniões ou maneira de dizer ou fazer o que quer que seja, ainda quando fossem 

elas contrárias ao que desejara e ao que supunha fosse melhor para si. 

Mas quando vi que estava escrevendo no País, temi o que está 

acontecendo. 
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É muito apaixonado, muito violento demais para isso, e os que ataca, 

atacam-no também e sou eu o instrumento, eu o pretexto de tudo o que dizem a 

seu respeito. 

Deus sabe o horror que toda esta política me causa, se alguma vez tomei 

interesse por ela foi só por si, apesar de dever ser sua adversária, mas o que eu 

quisera, se fosse possível, é que não fosse tão extremo, porque esta guerra 

contra o Imperador, que lhe teve sempre em tão grande estima, sabe que eu não 

sou cortesã e de uma família que nunca foi ao paço mas porque por- se assim um 

revolucionário, um republicano. 

Se me achar indiscreta por ocupar-me do que talvez não me compete, 

desculpe-me em favor da intenção, o meu maior desejo seria que não tivesse 

inimigos, que todos o apreciassem, o estimassem como merece, que forçasse 

mesmo os seus adversários a admirá-lo e reconhecer que mesmo combatendo a 

sua linguagem não ofende. 

Se quiser, é muito capaz disso, tem talento de sobra para elevar-se acima 

de toda esta miséria e calúnia que chamam política. 

E. Teixeira Leite 

[margeando a folha] 

Vai junto a carta que por diversas vezes não pode ser mandada quando 

escrevi. 

 

336/336.1(agosto de 1886) 

Espero que esse bilhete lhe chegue nos dias dos seus anos ou pouco 

depois, é escrito somente para desejar-lhe tudo o que eu posso desejar-lhe, o que 

é infinito. 

Apesar de sua injustiça e ao risco de parecer-lhe importuna, não quero 

deixar passar esse dia sem mostrar-lhe que não sou tão esquecida quanto 

acredita, e sentir que não posso, como um ano antes, vê-lo, ainda que não tivesse 

sido senão um instante à  noite. 

Estou aqui há dois dias, a solidão e estas montanhas enchem-me de uma 

tristeza imensa. 

E. Teixeira Leite 
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346 (transcrita pela Fundação J.N.) 

Paris, 16 de abril de 1887. 

Vou pedir-lhe um grande favor e espero que não o me recuse. 

Há algum tempo penso nisso, quis dizer-lhe nestes dias que passou aqui, 

pensei que no dia de meus anos pudesse fazê-lo, mas não ousei e, entretanto é 

tão simples.  

Seria para mim um imenso prazer, poderia ser-lhe útil e ninguém o saberia. 

Deve-me bem isso eu que teria querido ser a sua boa fada e que desejaria 

para si todas as felicidades imagináveis, não fui senão a ocasião o pretexto de 

toda sorte de desgosto e aborrecimento. 

Sobretudo, peço-lhe que tome o meu pedido como ele é feito, de todo 

coração com o desejo ardente de que ele seja aceito e desculpando-me de o 

fazer. 

Em suma, não é senão um negócio que vou lhe propor, que creio será tão 

bom para si quanto para mim e que apesar de muito simples, julguei dever fazer 

preceder de todas estas frases, temendo que, de outra forma não a quisesse 

aceitar. 

Eu tenho algum dinheiro e não sei o que fazer dele, compreende que me é 

muito mais agradável emprestar a si que a um desconhecido, de sorte que, ao 

mesmo tempo que me faz prazer, ele pode servir-lhe a qualquer coisa de 

vantajosa aí em Londres, e fazer-lhe ganhar bastante, para livrar-se de trabalhos 

aborrecidos, por outros mais agradáveis e úteis. 

Note que é uma associação que lhe proponho, nada mais se for feliz, a que 

é de esperar, pois não fará nada ligeiramente e sem ter antes certeza que o 

negócio é bom, eu participo nele se não for, isso não me fará falta, além disso 

temos, todas as chances, os pagadores começam sempre por ganhar, é sabido 

que a estreia é feliz e este será o meu primeiro. 

Eu não sei falar nisso mas é impossível que me recuse, que não me 

compreenda e que não ache este um meio muito prático e simples de me dar o 

imenso prazer de contribuir um pouco a sua fortuna e de servir a outra coisa que 

o motivo de ataques. 
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Não imagina como tenho trabalhado esta ideia, pensei em toda espécie de 

combinações, mais fantásticas e absurdas umas que outras e irrealizáveis, ao 

menos para mim, que não me contento nisso e que não queria por ninguém na 

confidência antes de achar esta que é muitíssimo fácil, e razoável. Escrevo-lhe 

esta manhã, mesmo que não possa mandá-la já pois não tenho seu endereço, 

espero uma carta de Londres. Lembranças. 

Procurei e encontrei um cartão da Baronesa com o endereço que lhe 

mando. 

 

350/350.1.2.3.4.5.6(1887) 

Paris, 28 de Abril. 

O que continha sua carta me interessava tanto que estive todo um dia sem 

ousar abri-la e não imagina com que emoção a li.  

Não devia ter lido a minha como a escrevi, mas como a senti, não sei 

escrever e muito menos a si. 

Desculpe-me insistir, mas porque me causar um tão grande pesar 

recusando-me, porque me obrigar a renunciar a esse projeto e a esse plano que 

me custaram tanto. Eu que consegui tanta coisa que não queria, é impossível que 

não consiga esta que me importa tanto e que só depende de si. 

Eu quisera certamente tê-lo perto de outra maneira, não lhe disse que 

pensei em toda sorte de combinações, mas impossíveis sem um terceiro, e este 

onde e como achá-lo, fui pois, forçada a fazê-lo diretamente, visivelmente, mas 

supus que amigos como éramos, podia me permitir fazer o que qualquer amigo 

seu faria se pudesse. 

O meu único fim, o meu único desejo, o que só vi, foi que poderia talvez 

ser-lhe útil, e não foi tanto para servir-lhe, como para me fazer prazer, há mais 

egoísmo que outra coisa. 

Não tive outra ideia um só momento, e nos de minha maior maldade como 

diz, nunca lhe fiz a injúria de pensar que não fosse sincero. 

Quando lhe disse que ninguém saberia, está claro que não julguei que 

pudesse aceitar nem que eu pudesse propor-lhe qualquer coisa que temesse, que 
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se soubesse, mas queria dizer que isso ficaria absolutamente entre nós, que 

ninguém, nem mesmo de casa o saberia. 

Não há tanto sentimento grande e nobre que se oculta, os mais elevados 

são os que temem mais a publicidade, o contato, o comentário dos indiferentes. 

Não é por isso que lhe digo isso, pois estamos tratando de uma coisa muito 

simples, e que não me pode recusar, o que nós queremos, Deus quer, e não é 

mais do que Ele.  

Eu não sei se tenho mais alguma coisa a responder a sua carta, mas estou 

muito cansada, e é me impossível continuar. 

E. Teixeira Leite 

 

351/351.1/351.2/351.3(1887) 

Paris, 11 de Maio. 

Pois bem, não falemos, não pensemos mais nisso, mas antes de fechar 

para sempre este incidente devo dizer que minha primeira carta não merece 

agradecimento e que não sei como pôde ver soberba na segunda. 

É preciso que eu me expressasse atrozmente mal para ser assim 

interpretada tão às avessas. 

Pela única vez que lhe peço qualquer coisa, sinto ser tão mal recebida, 

compreendida e atendida. 

Isso me ensinará a saber de minha habitual reserva. 

Resigno-me, pois, passemos e para não mais voltar a outro assunto. 

Qualquer que seja, será sempre de extrema dificuldade, para quem como 

eu tira-se tão desastradamente desse ingrato ofício de correspondente. 

Então Paris, seus prazeres, os amigos que aqui deixou não o tentam?  

É de esperar que não o veja sempre com tão maus olhos. 

Lembranças e saudades 

E.T.Leite 
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ANEXO 2 

 

Carta de julho de 1876 

 

 

Carta de 4 de julho de 1876 

 

 

Carta de 22 de janeiro de 1886 

 

 

Carta de 11 de maio de 1887 

 

FIGURA 1 – As diferentes formas de assinar presentes na correspondência. 
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FIGURA 2 - Do livro: A vida de Joaquim Nabuco, de Luís Viana Filho, 1973. 
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FIGURA 3a 

FIGURA 3a; 3b – Cópia do Jornal do Brasil, de 13 de setembro de 1952. Cedida pela Fundação 

Joaquim Nabuco. 
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FIGURA 3b 
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FIGURA 4 – Quarto de Eufrásia Teixeira Leite e a pintura retratando-a aos 17 anos. Foto: Filipe 

Batalha. 
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FIGURA 5 - Reprodução do retrato pintado de Eufrásia Teixeira Leite aos 37 anos, pelo pintor 

Carolus Duran. Esta pintura encontra-se no salão vermelho do Museu Casa da Hera. Disponível 

em: http://casadahera.wordpress.com/historia/os-teixeira-leite/ 


