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Sob os conselhos de meu pai 

Em 1902, Francisca Clotilde publica o romance A Divorciada
1.  Dedicado às amigas e 

também escritoras, Alba Valdez e Serafina Pontes, o livro, de título chamativo ou 
impactante, demonstra estar em sintonia com as discussões pelo direito ao divórcio no 
final do século XIX. 

 Não é meu objetivo traçar uma cartografia da história da dissolução do vínculo 
matrimonial, todavia lembro, por exemplo, que, em 1893, foi apresentado à Câmara dos 
Deputados o primeiro projeto de divórcio na recém República. O assunto “agitava os 
debates políticos da época e, nas décadas seguintes, voltava à cena discursiva, quer no 
âmbito filosófico, religioso ou jurídico” (FÁVERI, 2007, p. 332). Nessa longa história, 
a Igreja Católica sempre esteve em campanha para garantir a indissolubilidade do 
casamento, e a legalização do divórcio ocorreu após décadas de luta, somente em 1977.  

Em seu “Cartão de visitas”, a escritora Clotilde pede desculpas pela 
“simplicidade rústica” da forma romanesca e pela “singeleza da história”. Pedir 
permissão para tornar públicos os seus escritos é uma humildade “retórica” praticada 
por muitas escritoras no período, conforme estudo de prefácios de Zahidé Muzart2. 
Tratava-se de uma estratégia para abrandar a recepção textual e encontrar um lugar ao 
sol entre os grandes nomes da tradição literária. 

A trama de A Divorciada, cujo tempo da narrativa é a década de oitenta do 
século XIX, gira em torno de uma jovem fortalezense, chamada Nazareth, que está 
doente. Mediante conselhos médicos, o zeloso pai, Coronel Pedrosa, transfere-se com as 
outras duas filhas para uma pequena vila para usufruir os ares serranos, receita 
comumente prescrita para amenizar o mal-estar de pessoas consideradas “desanimadas”. 
Ela sofre do mal-estar feminino por excelência no século XIX que era a histeria. Esse 
regime “higiênico” prescrito pelo médico passava pelo distanciamento do bulício da 
cidade que tanto a enfastiava.  

 
Em meio à atmosfera bucólica, Nazareth, descrita como uma típica romântica, 

apaixona-se por um bom moço, Chiquinho, de poucas posses e de cultura limitada, e, 
evidentemente, é correspondida. Impregnada pela leitura de Paulo e Virgínia, de 
Bernadin de Saint-Pierre, e demais leituras romanescas francesas, ela constrói como 
ideal de felicidade a vida no campo.  E a recomendação para os males ditos femininos, 
como de praxe a voz do padre: “banhos de igreja”. E quais as outras opções para as 
mulheres nessa história? Seriam a vida monástica em um convento ou a vida social de 
uma irmã de caridade.   

Entretanto, o caminho de Nazareth já havia sido traçado por seu pai desde 
pequena: o casamento com um primo bacharel, Artur, união de maior proveito social 
para a filha. Nesta atmosfera de sina traçada, Nazareth, sem poder viver ao lado do seu 
escolhido, chega a desejar a morte, considerando-a uma idéia feliz:  

 
“eram bem felizes as moças que morriam em plena exuberância de juventude 
e iam coroadas de flores de laranjeiras em um caixão azul enfeitado de cravos 
e jasmins dormir o último sono em um lugarzinho ridente do cemitério, onde 
as aves gorjeavam e as borboletas voejavam do aroma das flores” (p. 32).  
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Nesse contexto, entra em cena mais uma personagem para fechar o quarteto. A 

prima da protagonista, Maria da Glória, recém-chegada do Rio de Janeiro, que se torna 
uma espécie de “conselheira do mal”; pois incentiva a união de Nazareth com o 
bacharel. O pai, ao perceber os encantos da filha pelo matuto, trata de concretizar o 
casamento. Fato consumado com a benção da Igreja, logo a família se completa com 
chegada de um filho. 

A representação masculina de Arthur, nome de famoso rei, formado pela 
Academia de Recife, está em oposição à de Chiquinho, visto que é um homem 
esclarecido sobre a condição feminina, que discursa em prol do “Belo Sexo”, 
defendendo a emancipação da mulher: “grande apologista dos direitos de seu sexo e tem 
idéias muito originais sobre o papel que a mulher ha de representar quando 
compreender bem os seus deveres” (p. 40).   

Ironicamente, o moço ilustrado passa a ser o sujeito da infelicidade de Nazareth 
ao preferir a vida dos vícios, da ociosidade, do dandismo, ou seja, o gosto pela 
vagabundagem. O que parecia um roteiro de pura felicidade, no entanto, desdobra-se 
para o oposto. A protagonista, uma mulher de muitos sonhos, sofre. Sofre muito, 
resignada com a sua sina de mãe, esposa, senhora do lar.   
  As ações, os deslocamentos espaciais são acompanhados por uma narradora 
onisciente. Ao saber que há um pretendente que é um bacharel em seu caminho, 
Chiquinho embarca para o Amazonas, como tantos “paroara”, em busca de riqueza. 
Para lá também vai Artur, após algumas encrencas com jogos em Fortaleza, deixando a 
família e se arriscando em outras jogadas, tendo como parceira Maria da Glória. Como 
bom mau-caráter, ele acaba endividado, ameaçado de morte por dívidas. E quem o 
socorre? O bom samaritano, Chiquinho. Feliz pelos frutos que conseguira através do 
trabalho, acumulou uma boa soma de dinheiro nos seringais, podendo então salvar o 
rival do infortúnio. Nazareth viaja até Belém à procura do marido com pretensões de 
convencê-lo a retornar para a família, porém a sua boa vontade ou paciência não são 
suficientes para regenerar o marido.   
 Por fim, diante do padecimento da filha, o pai lhe aconselha o divórcio, ou seja, 
afastar-se de Artur. No entanto, ela, como boa católica, aceita as mais humilhantes 
situações, permanecendo ao lado do marido até o seu falecimento.  

Ora, é oportuno lembrar a forte presença da Igreja que “controlava as uniões 
exigia a sua indissolubilidade, cobrando das mulheres condutas e papéis ditos de sua 
natureza feminina mesmo que concubinatos e o casamento ‘por juras’ fossem prática 
comum” (FÁVERI, 2007, p. 331).  

De fato, a moral católica perpassa todo texto. A protagonista Nazareth é a 
própria identificação com a virgem santa, recatada, pura e espirituosa: um poço de 
bondade.  Como oposição dessa representação feminina encontramos Maria da Glória, a 
pecadora, aquela que busca o prazer e a glória terrena.  

Mas quem é Maria da Glória?  É uma personagem exemplar.  Uma mulher que 
deixa a província para circular pelo Rio de Janeiro, deixando marido e filhos. Ela 
gostava de ostentar a beleza e não se conformava com a pobreza, comenta a narradora.  

Ora, e como todas as mulheres que ousam romper o casamento, Glória merece 
ser castigada. Após descer os “últimos degraus de abjeção” na Corte, retorna ao Ceará 
com máscara de bondade. A “serpente tentadora” é a própria representação da prostituta 
ou da mulher mundana, posta na narrativa como a “adversária” da boa mãe, mulher 
“nutridora”. Glória é o tipo de mulher que procura caminhos fáceis para obter seus 
resultados financeiros/amorosos. É ela que aconselha Arthur a embarcar, juntos, para o 
Norte, que o arrasta para o abismo do vício em terras desconhecidas.  
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Em Belém, ela dá continuidade ao seu estilo de vida de “desregramentos”, 
abandona o parceiro e vai arriscar a sorte com um pretendente de mais posses. A 
punição social para a mulher que age em discordância à ordem social da domesticidade 
feminina, conforme o desfecho da história, resultado do excesso social da vida “anti-
higiênica”, é a enfermidade física, a lepra – “asquerosa erupção que a desfigurava”, 
afirma a narradora.  

Glória, a “mulher pública” que vive da mercadoria de seu corpo, tem na moléstia 
sua perdição, pois é afastada do convívio social. O castigo, enfim, está na pele, visível, 
contagioso. Para purgar seus pecados, a intriga romanesca tece o isolamento de Maria 
da Glória e a sua morte sem a bênção religiosa, ou seja, morre sozinha e sem salvação 
da alma.  
 Qual o desfecho da história?  Somente com a viuvez e com o falecimento do pai 
é que a abnegada protagonista reencontra o seu verdadeiro amor. Então juntos se 
dedicam à filantropia, cuidando dos mais pobres do povoado. 
 O que se observa é que, mesmo com o título alusivo ao divórcio, a narrativa não 
assume o discurso aberto em prol da separação. Muito pelo contrário: a defesa do 
matrimônio, enquanto missão para a mulher, é a mensagem central do romance. Porém, 
só em trazer à tona a temática podemos considerá-lo como um texto ousado. Lembro 
aqui que, anos depois, em 1912, a escritora gaúcha Andradina Oliveira escreve sobre O 
divórcio com um enfoque mais direto, reivindicativo. Mas os tempos já eram outros e o 
livro merece outras leituras.   
 
Os conselhos de meu pai e de muita gente 
 Em 1905, Ana Facó (1855-1925), professora e escritora, publicou o folhetim Rapto 
Jocoso3.  A trama, ambientada na “ribeira do rio Pirangy”, em Beberibe Interior do 
Ceará,  no século XIX, por volta de 1870, gira em torno da pretensão do Velho Antônio 
de casar-se com uma sobrinha. Seguindo o estilo folhetinesco, a protagonista já tem um 
pretende, que, no caso, é um primo.  

Mesmo seguido o receituário do folhetim, a narrativa de Ana Facó traz um 
diferencial importante: a representação ficcional de um grupo social rural e pobre. Para 
tanto, o texto preocupa-se em mostrar ou descrever o ambiente, as atividades, os 
trabalhos cotidianos, ou seja, as tarefas ligadas à vida das mulheres: lavar roupa à beira 
do riacho ou apanhar água na cacimba para beber.   

 
As filhas de Joaquim da Mata, sentadas à sombra da frondosa oiticica, 
trabalhavam alegremente. Uma fiava, sentada em grande tóro de apu e, para 
dar mais ligeireza ao fuso, unia a extremidade superior deste à parte anterior 
do antebraço esquerdo e com a palma da mão direita impelia-o com força, 
fazendo-o girar com grande  rapidez. Outra sentada em uma esteira de palhas 
de carnaúba, com as pernas cruzadas e retralidade, fazia renda em grande 
almofada. Trocava os bilros com grande agilidade, tão cadenciadamente e ao 
mesmo tempo com tal ou qual suavidade, que fazia sofrível arremedo, ao 
trinado dos canários. A mais velha das irmãs, sentada também na esteira, 
tinha ao lado um balaio de costuras. (...) A que estava fiando, sem ligar 
importância à conversação das outras, cantava. (p.06-07) 

 
 A narrativa gira em torno do casamento, o “negócio”, como é tratado entre o pai 
e o Velho (“sexagenário”). Inicialmente, “a bonita presa” mostra-se resistente às 
investidas, a união matrimonial com o rico senhor, mesmo sabendo que poderia 
melhorar as condições de vida de todos. Porém, após esperar algum tempo, pelo 
convencimento verbal da família ou pelo uso da autoridade paterna, o Velho parte para 
a ação: 
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Que viam? Antonio levantar Dunamira por baixo dos braços, colocá-la no 
ombro sestro e, em seguida, prender-lhe vigorosamente as pernas com o 
braço esquerdo e com a destra unir e segurar, por traz de seu taurino pescoço, 
as mãos da pobre rapariga, que em vão entesava o corpo, fazia relutância, 
forcejando por se desvencilhar de tão terríveis grilhões. Vendo-se 
impossibilitada de fazer a menor resistência, chorava, clamando 
exasperadamente: 
- Ai! meu tio! me solte! me solte! ... 

 
 Sob olhar testemunhal das irmãs Mariana e Cândida, a investida radical do 
Senhor, de qualidades físicas repugnantes, para atingir o seu objetivo é o uso da força 
bruta. Para tanto, o velho Antônio a rapta - sob o consentimento de pai e o silêncio da 
mãe –, prendendo-a durante um mês na casa de seu filho, esperando que ela “amanse” e 
ceda aos seus caprichos.  

Todos os parentes e amigos, que sabiam onde ela estava, frise-se, ficam à espera 
do desenrolar do caso, sem qualquer intervenção em respeito ao poder econômico do 
Velho:  

 
“As ordens de Antônio não eram contrariadas por nenhum dos que tinham 
direito de obedecê-las. E Dunamira conhecia muito bem essa submissão. 
Nada pois tinha a esperar dali, senão a certeza de que lhe era impossível 
evadir-se de tal prisão. Não podia ambicionar clemência de seu raptor” . 
(p.73).  

 
As peripécias para superação dos obstáculos de concretização da “posse” da 

amada são frutos da bravura do cavalheiro-Velho, reconhecido com tal pela comunidade 
à qual pertence nos moldes feudais. A donzela-Dunamira é depositada em um “castelo” 
forjado pelo desejo para, brevemente, servir ao seu Senhor.  

Na trama, o Padre é o personagem último para a encenação da peça tragicômica 
de Dunamira. Porta-voz da fé e da moral, ele finalmente consegue persuadi-la a seguir o 
caminho mais seguro, usando do argumento “da religião, das obrigações do cristão e 
principalmente dos deveres dos filhos para com os pais”.  

O surpreende é que todos são unânimes em achar que a jovem deve esquecer o 
amor pelo primo (Reinaldo) e decidir-se pelo melhor partido. No final da narrativa, a 
donzela cativa acaba obtendo a “liberdade”, e ocorre o casamento com uma grande 
festa. Assim ela sai do domínio do poder do pai para o domínio do marido, 
permanecendo sob o domínio patriarcal.  

Então, no caso da história aqui representada, o que fazer diante das ordens do pai 
e dos desejos tio? Ceder, acatar, aceitar... 

 Nesse sentido, a narradora faz um hiato de dois anos para confirmar a posteriori 
que as iniciativas aparentemente truculentas do pretendente e da família eram na 
verdade as mais sensatas: 
 

Casados há três ou quatros dias e estarem ainda na lua de mel, tal a 
afabilidade com que se tratavam. Uma bem nutrida e mimosa filhinha 
concorria para as delícias do feliz casal. Antonio, não obstante grande 
número de anos, estava ainda esperto e bem conservado. Dunamira levantava, 
de vez em vez, os olhos ao céu e dava graça a Deus pelo bom senso e poder 
de vontade que dera a seu pai, porque, si não fora isso, não teria casado com 
Antonio nem seria tão feliz. (p.177) 

  
Ao contrário do romance de Clotilde, aqui está uma classe social com poucas 

opções. Segundo estudos sobre o casamento no século XIX: 
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A vida familiar destinava-se, especialmente, às mulheres das camadas mais 
elevadas da sociedade, para as quais se fomentavam as aspirações ao 
casamento e filhos, cabendo-lhes desempenhar um papel tradicional e 
restrito. Quanto àquelas dos segmentos mais baixos, mestiças, negras e 
mesmos brancas, viviam menos protegidas e sujeitas à exploração sexual. 
Suas relações tendiam a se desenvolver dentro de um padrão de moralidade 
que, relacionado principalmente às dificuldades econômicas e de raça, 
contrapunha-se ao ideal de castidade. (SOIHET, 1997, p. 368).  

 
 O tempo da narrativa demarcado no segundo quartel do século XIX é um dado 
importante. Nessa época, a mulher – mãe ou filha – era propriedade privada e somente 
obedecia aos mandos do homem. Seu poder de decisão sobre seu destino era quase nulo. 
Para a mulher, a saída mais viável era arranjar um ombro que a amparasse pelo resto da 
vida.  

Nesse sentido, o casamento é classificado pela narradora em três tipos: o 
primeiro é aquele por interesse, típico das insensatas; o segundo, das obrigadas pela 
cobiça dos pais, molde das infelizes; e, por último, aquele que é por amor, encarado 
como algo exótico ou pouco comum. Sendo assim o romance apresenta um quadro 
bastante cético da possibilidade de realização amorosa.  

A trama representa, de certo modo, um modelo de narrativa em que a voz e o 
desejo da mulher nada significam diante das imposições familiares e sociais. O 
casamento é a “carreira” para a mulher. No caso, “enobrecia a mulher e abria-se como 
única possibilidade de ascensão social, em um tempo em que não eram permitidas às 
mulheres atividades que possibilitassem sua promoção por esforço próprio” (ROCHA-
COUTINHO, 1994, p. 83).  

É interessante fazer uma digressão para assinalar que eram extremamente 
comuns os raptos de mulheres que optavam por não se sujeitarem às imposições da 
família patriarcal.4 Ana Facó escreve no início do século XX, porém recua em algumas 
décadas o tempo da narrativa, mudando assim a intencionalidade de seu discurso. Ou 
seja, que coisa mais antiga a mulher ser obrigada a ser casar? Ou ser raptada?  Quais as 
outras saídas para as mulheres no início do século passado? 

Outro ponto interessante é a representação do trabalho das mulheres. Por 
exemplo, a tarefa das lavadeiras ou a ida à cacimba (de múltiplas significações).  Havia 
uma longa tradição, desde o Trovadorismo português, nas cantigas de amigo, em que a 
travessia até a fonte era um momento de aprendizagem entre as mulheres; um espaço 
marcado onde elas conversavam, cantavam, irmanavam-se, enfim, espaço fecundo do 
feminino.  

A fonte ou a água eram as testemunhas da descoberta amorosa, dos desejos 
femininos e também de muito trabalho. No folhetim, o caminho entre a casa e a fonte 
era o espaço no qual ocorriam as ações centrais da trama; era o lugar da isotopia de 
transformações: o encontro com o primo amado, as investidas e as declaração de amor 
do Velho, e a realização do rapto.  
  Para elaboração ficcional, um dado nos chama a atenção: o cuidado com a 
linguagem. Com o subtítulo do folhetim, romance popular histórico, o texto de Facó 
pode ser inserido no grupo de textos ditos regionalistas, isto é, obras que carregam o 
“desejo de fixação do viver da população, livre de influências e contactos estranhos” 
(PEREIRA, 1973, p.181). 
  Como recursos, a escritora constrói diálogos que realçam a diferença entre a 
linguagem culta (da voz “do narrador”) e a fala matuta, utilizando aforismos, máximas, 
expressões populares e provérbios5. Esses últimos, os provérbios, sugerem o fechado 
círculo fabular (de uma sabedoria popular), cujas poucas palavras são sínteses de outras 
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fábulas condensadas. Ou, conforme Benjamin (1983), “são ruínas que estão no lugar de 
velhas histórias: nelas se enrosca, ao redor do gesto, uma moral como a hera nos muros” 
(p.74).  
  Na história de Facó, muitas outras estão presentes como um palimpsesto 
formado pela oralidade. Sendo assim, não há registros da leitura, de livros ou de 
educação dita formal no texto, pois a voz é a guardiã da memória, desse mundo de 
ficção. Nas mais diversas situações do cotidiano, homens e mulheres cantam quadras, 
modinhas, como quando as mulheres fazem os seus trabalhos manuais, lembrando assim 
a chanson de toile  trovadoresca.  
  Ademais, para representar a cultura popular, o romance apresenta o baião, o 
samba, o coco, o improviso e o bagaço – às vezes acompanhados de pandeiro, viola ou 
rabeca como manifestações culturais dessa gente. A culminância dessa representação – 
entre “rodopios”, “castanhetas”, “volteios” e “requebros graciosos” – está posta na 
animada festa de casamento já mencionada.  
  Esses aspectos regionalistas mencionados, que muitas vezes são ditos pitorescos 
ou penduricalhos da narrativa, demonstram a riqueza das manifestações culturais ditas 
populares e também critica, mesmo que indiretamente, as condições de vida dos homens 
e mulheres de então.   
  Se a impossibilidade de a personagem fugir do destino de mulher cativa parece 
ser motivo de risos para os coadjuvantes deste enredo, também é de causar riso a 
pretensa vontade de subversão de Dunamira em contrariar a “ordem natural da história”. 
Assim o romance é uma crítica sobre as possibilidades para as mulheres do século XX.  

Escrever para as mulheres no século XIX, “requeria muita força de vontade e até 
mesmo transcendência do próprio sexo, pois afastava de sua função primordial de 
esposa e mãe, fazendo-a negligenciar seus deveres com aqueles a quem devia servir” 
(VASCONCELOS, 2003, p. 55). Dois romances, duas visões, duas leituras e várias 
possibilidades de se pensar sobre os modos de representação das mulheres feitos por 
mulheres.  

Ana Facó deixou seu recado na literatura folhetinesca: a mulher não é sujeito de 
seu destino, e a mulher pobre menos ainda. As duas escritoras, Francisca Clotilde e Ana 
Facó, já bastante conhecidas do público cearense e professoras respeitadas, correram os 
riscos de tornarem públicos os seus escritos e contribuíram para incrementar a presença 
das mulheres na cultura brasileira.  
 

 
NOTAS 
                                                
1 CLOTILDE, Francisca.   A divorciada. Fortaleza: Typ. Moderna a Vapor Atelier Louis, 1902. 
 
2 Cf. MUZART, Zahidé L. Artimanhas nas entrelinhas. FUNCK, Susana Bornéo (Org.) Trocando idéias 
sobre a mulher e a literatura. Florianópolis: Pós-Graduação em Inglês/UFSC, 1994,  p. 263-269. 
 
3 Publicado no Jornal do Ceará, com sob pseudônimo de Nitia-Abá;  em 1937, lançado em livro. Cf. 
citações a partir de: FACÓ Ana. Rapto jocoso: romance popular e histórico. Fortaleza: Livraria 
Humberto, 1937.  
 
4 Uma cultura do “rapto” para os amores cerceados  no século passado, ver: FREYRE, Gilberto. 
Sobrados e mucambos: decadência do patriarcalismo rural e desenvolvimento do urbano.  5 ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1977,  p. 129. 
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5 Cito alguns exemplos: “portador não merece pancada. (p. 12);  quem vai para casa não se molha. (p. 
30);de gota em gota o mar se esgota. (p. 34);Quem quer apanhar galinha não diz: - xô. (p. 37);Quem 
muito escolhe com o ruim se apega. (p.60);Quem muito se apressa, tropeça. (p. 62).     
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