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Resumo: Mais conhecida como crítica literária do que como romancista, Lúcia 
Miguel Pereira (1901-1959) construiu, no entanto, uma obra ficcional tão 
representativa quanto seus estudos de história literária e, ao lado de Rachel de 
Queiroz, é uma das mais importantes escritoras de sua geração. Lançado em 
1938, Amanhecer, o terceiro dos quatro romances que publicou, destaca-se dos 
demais por ter como protagonista uma jovem interiorana, ao contrário das 
cariocas presentes nos outros livros, que se muda para o Rio de Janeiro após ter 
se envolvido com um intelectual de esquerda. Os conflitos e impasses vividos 
pela personagem, a ânsia por liberdade e a busca de um lugar socialmente 
aceito, depois de ter rompido com os valores e crenças de seu passado, são o 
tema desta comunicação. 
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 Na grande maioria dos estudos de história da literatura brasileira, o nome 
de Lúcia Miguel Pereira é lembrado pela notável contribuição que a autora 
prestou à nossa crítica literária. Depois de ter atuado cerca de dois anos como 
uma das redatoras de uma revista que ajudou a fundar com antigas colegas do 
tradicional Colégio Sion, no Rio de Janeiro, Lúcia Miguel Pereira alcançou 
visibilidade ao colaborar nas páginas do Boletim de Ariel, periódico dirigido por 
Agrippino Grieco e Gastão Gruls, que circulou entre outubro de 1931 e janeiro de 
1939. A sua consagração definitiva como crítica só veio, entretanto, com o 
lançamento, em 1936, de uma biografia de Machado de Assis, espécie de divisor 
de águas nos estudos machadianos e que mereceu o maior prêmio literário da 
época, concedido pela Sociedade Felipe d' Oliveira. 
 Textos veiculados na Revista do Brasil e nos suplementos literários dos 
jornais Correio da Manhã e de O Estado de S. Paulo, outros ensaios como uma 
biografia de Gonçalves Dias e ainda a organização da parte brasileira do Livro do 
centenário de Eça de Queiroz, do qual escreveu o prefácio e um dos artigos, 
antecederam o surgimento, em 1950, de sua obra mais famosa, Prosa de ficção 
(de 1870 a 1920), julgada por Sérgio Buarque de Holanda, quando de seu 
lançamento, como "o melhor estudo de história literária que já se publicou no 
Brasil". Deve-se a Lúcia Miguel Pereira, ainda, a descoberta e edição do romance 
Dona Guidinha do Poço de Manuel de Oliveira Paiva e de uma novela esquecida 
de Machado de Assis, intitulada Casa velha. 
 A bem-sucedida carreira como crítica terminou por obscurecer a produção 
da ficcionista que ela também era e os quatro romances que deu a lume entre 
1933 e 1954 são, mesmo entre os estudiosos de literatura, bem pouco 



 2

conhecidos. Depois de permanecerem durante anos esgotados, foram 
relançados recentemente pela editora da UFPR sob o título de Ficção reunida, 
em uma iniciativa tanto bem-vinda quanto oportuna por iluminar uma faceta 
quase esquecida da extraordinária biógrafa de Machado de Assis. Mais do que 
isso, a leitura dos livros ora reeditados permite verificar que nada ficam a dever 
às melhores páginas de crítica literária produzidas pela autora, que, dessa forma, 
se junta a Rachel de Queiroz para figurar, em pé de igualdade, ao lado dos mais 
importantes romancistas homens de sua geração. 
 Publicados com um intervalo de pouco mais de seis meses, Maria Luísa, 
pela editora de Augusto Frederico Schmidt, e Em surdina, pela editora Ariel, 
chegaram às estantes de nossas livrarias no ano de 1933. Ambos traziam 
mulheres como protagonistas, fato que não se modificou com o aparecimento dos 
dois romances seguintes de Lúcia, Amanhecer e Cabra-cega, lançados pela José 
Olympio respectivamente em 1938 e 1954. 
 Com eles, a escritora traçou um painel da condição feminina em anos 
decisivos de nossa história, acompanhando as lutas e transformações com as 
quais as mulheres se depararam para, com o perdão do clichê, "conquistar um 
lugar ao sol". Como bem observa Patrícia Cardoso no Posfácio que integra o 
volume publicado pela UFPR, são livros que evidenciam "as dificuldades 
enfrentadas pelas mulheres que não mais aceitam ser exclusivamente mães e 
esposas, como não aceitam ser relegadas à condição de prostitutas, que buscam 
um meio-termo entre o sufocamento do lar e o abandono da rua" (CARDOSO, 
2006: 501). 
 Entre eles, Amanhecer se destaca. Constituído apenas de 14 capítulos, 
chama a atenção não só pelo ritmo ágil imprimido à narrativa, que faz dele o mais 
sucinto de todos os romances concebidos pela autora, mas também por ser o 
único narrado em 1ª pessoa. Diferentemente dos demais também, que possuem 
como protagonistas cariocas oriundas de famílias abastadas, Amanhecer 
apresenta como personagem principal uma jovem interiorana cujo maior sonho é 
trocar sua vida modesta por outra mais independente no Rio de Janeiro. 
 Somente no último capítulo do livro, o leitor vem a saber que a 
protagonista está escrevendo suas memórias para fixar tudo o que passou. Seu 
relato, que privilegia os fatos ocorridos nos dois últimos anos de sua existência, 
não deixa de mencionar, porém, dados relevantes de sua infância e do passado 
de seus pais. Filha única de D. Laura e Seu Juca, Maria Aparecida havia 
estudado de graça por sete anos em um colégio religioso em Campanha, no qual 
sua tia freira trabalhava, período em que aprendeu latim e piano e conviveu com 
meninas ricas. Concluídos os estudos, retornou à casa dos pais, onde, contudo, 
não desejava mais morar. A tia Josefina, que a amparara durante os anos 
escolares, queria que Aparecida  
 

 "fosse professora; mas eu preferia ir para o Rio, empregar-me, tinha até 
aprendido datilografia para isso.  
 Mas quando terminei o curso e falei no meu projeto, papai e mamãe 
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ficaram horrorizados. 
 — Antes magra no mato do que gorda na barriga do gato, exclamou 
mamãe. Nem me fale em semelhante coisa. Deus me livre de ver minha filha 
no caminho da perdição. 
 E nem todos os argumentos do mundo a convenceram de que o trabalho 
não põe as moças a perder. 
 Papai tinha outros motivos; achava que seria para ele uma humilhação 
parecer que não podia me sustentar." (PEREIRA, 2006: 277) 

 
 Proveniente de uma família de recursos, o pai de Aparecida, ao contrário 
dos irmãos, não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas. 
Enquanto aqueles estudaram, tornando-se um, advogado, o outro, coronel do 
Exército, seu Juca passou por vários empregos no comércio até que, recebendo 
algum dinheiro do pai, decidiu ser agricultor. Comprou um sítio em Mendes, onde 
conheceu a esposa, filha de um agente da estação da estrada de ferro, e lá 
casou-se. Seguiram depois para outras cidades do interior do Rio, como explica 
Aparecida, com "papai comprando os sítios, tentando fazer lavoura e vendendo 
com prejuízo. Só em São José, talvez justamente porque aí não comprou terras e 
resolveu não fazer nada, esquentou lugar." (PEREIRA, 2006: 278) 
 A princípio bastante contrariada com a oposição dos pais aos seus planos 
de mudar-se para o Rio, Aparecida acaba por conformar-se, porque, no íntimo, 
espera outra solução: o casamento. Enquanto esse não ocorria, "ia vivendo a 
vida triste que papai nos fazia levar" (PEREIRA, 2006: 277) e gastando todo seu 
tempo livre perdida em devaneios com as histórias da Casa Verde. Situada 
defronte à casa de Aparecida, essa residência fora construída por um senhor que 
se casara em segundas núpcias com uma mulher bem mais jovem. Ambos 
residiam lá até que regressou dos Estados Unidos o enteado que a madrasta não 
conhecia. O moço, que veio visitá-los, 
 

 "chegou pelo trem da tarde; o pai apresentou-o à mulher, que apenas 
balbuciou algumas palavras e entrou para o interior da casa, a pretexto de dar 
ordens para o jantar. Daí a pouco ouviu-se um estampido. A moça estava 
morta, no quarto, com o peito varado por uma bala." (PEREIRA, 2006: 273) 

 
 O fascínio que tal história exerce sobre Aparecida é imenso. Quando 
mudou-se com os pais para São José, havia seis anos que os fatos já tinham 
ocorrido, mas pôde conhecer a Casa Verde ainda mobiliada e com todos os 
objetos pessoais e roupas da morta. Em suas férias do colégio, costumava visitar 
o velho empregado que fora encarregado de zelar pelo imóvel e passava horas a 
perambular pelos cômodos, pensando em tudo que tinha acontecido ali: 
 

 "Para mim, a história era simples: a moça gostara do enteado, antes de se 
casar. Por qualquer motivo, brigaram, e ela aceitou um casamento de 
conveniência, sem saber que o pretendente era justamente o pai do 
namorado. História inverossímil, mas que me parecia a única possível." 
(PEREIRA, 2006: 273) 
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 É, sem dúvida, a influência dessa história sobre a imaginação de 
Aparecida que a leva aproximar-se da família que vem residir na Casa Verde, 
quando, após a morte do proprietário, o herdeiro decide alugá-la. Vindos do Rio 
de Janeiro, Dr. Maia e D. Sinhazinha haviam resolvido passar alguns meses em 
São José para que a filha Sônia, uma jovem da mesma idade de Aparecida, se 
restabelecesse de uma fraqueza nos pulmões. Tão logo se conhecem, as moças 
tornam-se amigas e Aparecida fica deslumbrada com as roupas e histórias que 
Sônia tinha para contar sobre a vida de festas e diversões de que desfrutava no 
Rio. O entusiasmo provocado pela convivência com a nova amiga se acentua 
ainda mais com a chegada de Antônio, primo de Sônia, que viera com o Dr. Maia 
passar uns dias em São José. Aparecida vai esperá-los nos estação do trem e 
experimenta uma sensação estranha: 
 

 "Quando falei com Antônio, tive a impressão de já o conhecer. Logo ao 
descer do trem, o seu olhar cruzou com o meu. Como se o buscasse. Senti 
que alguma coisa nos unia. Depois lembrei-me onde já vira aqueles traços, 
aquele queixo ligeiramente sobre o quadrado, aquele olhar ao mesmo tempo 
penetrante e vago: num retrato que Caetano me mostrara, do seu patrão, do 
enteado da morta da Casa Verde. 
 E então, sem a menor hesitação, reconheci nele o esperado, o que devia 
vir. Atravessando o arraial entre ele e Sônia — D. Sinhazinha me havia 
convidado para jantar na Casa Verde — ia tranqüila, segura, como uma 
pessoa que tivesse afinal encontrado o seu caminho." (PEREIRA, 2006: 292-
293) 

 
 Sônia lhe revela a história de Antônio: filho único de um irmão do Dr. Maia, 
que o deixara órfão quando ainda era menino, morava com a mãe, estudava 
Direito e dava aulas de História para se sustentar. Envolvera-se com "más 
companhias" e, a pedido da mãe, fora convidado pelo tio para viajar para São 
José.  
 O "mistério em torno de Antônio", suas "maluquices a que aludiam 
vagamente" (PEREIRA, 2006: 297) representam um atrativo a mais para Maria 
Aparecida, que já se deixara impressionar pela semelhança do moço com o 
enteado da morta da Casa Verde. Não tarda a surgir entre ambos, assim, uma 
forte atração e a moça, feliz, imagina casar-se e partir para o Rio. Seu sonho 
esbarra, no entanto, em algo que ela não previra: Antônio gosta dela e de sua 
companhia, mas não deseja assumir nenhum compromisso, nem constituir 
família. Explica-lhe que não havia percebido que ela tomara suas relações a sério 
e que não pretendia enganá-la. Tinha sua "causa", a que devia se dedicar, a 
militância política, os livros que tencionava escrever e achava melhor, a partir de 
então, que o relacionamento entre eles se limitasse à amizade. 
 Tal conversa dá início a um período de estreita camaradagem entre eles, 
no qual Maria Aparecida é, por assim dizer, orientada por Antônio, que lhe 
empresta livros, discute-os com ela, acena-lhe, enfim, com um "mundo novo", 
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como ela mesma resume no trecho transcrito abaixo: 
 

 "Um mundo novo começava a se abrir diante de mim, o mundo das idéias, 
do pensamento. Não entendia bem tudo o que ele dizia, mas o prazer de 
ouvi-lo me mantinha atenta durante horas a fio, presa às suas palavras, 
bebendo-as. Emprestava-me livros, muito diferentes dos que eu tinha lido até 
então, e que nem sempre entendia bem. Mas tinha uma paciência carinhosa 
para explicar o que me escapava. Fez-me ler A mãe de Gorki, as 
Recordações da casa dos mortos de Dostoiévski." (PEREIRA, 2006: 298) 

 
 A morte súbita de seu pai interrompe tal estado de coisas e, depois de 
chorar nos braços de Antônio, Aparecida o beija. Não consegue mais dissociar os 
sentimentos que nutre por ele: um misto de atração sexual e intelectual, de 
admiração e de afeto, que a leva desejar partir com ele para o Rio de Janeiro, 
mesmo que não pudesse ser sua esposa. Antes disso, contudo, é obrigada a 
tomar uma decisão difícil, pois, se Antônio não lhe propõe casamento, o 
conferente da estação de trem o faz e Aparecida vive, então, 
 

 "a angústia da escolha, de quem está entre dois caminhos. No íntimo tinha 
tomado mais a sério do que julgava a proposta do conferente. Havia um lado 
nela que me tentava: era a continuação, a rotina; era a estrada trilhada, era a 
permanência em São José; era mamãe envelhecendo e morrendo sem 
sobressaltos, era o conforto de ser uma mulher casada. Recusar, ir para o Rio 
tentar a sorte, era o pulo no desconhecido, era o desamparo. Nesse 
momento, senti-me completamente livre de Antônio. Queria era o abrigo, era 
não ficar ao relento..." (PEREIRA, 2006: 317) 

 
 Apesar de tais receios, recusa o pedido do conferente e resolve viajar para 
o Rio, aceitando o convite de Sônia de passar algum tempo hospedada em sua 
casa e a oferta do Dr. Maia de trabalhar em seu consultório. Os primeiros tempos 
longe de São José são de descompromisso, de presentes e passeios. Antônio 
encontra-se com ela e a censura por usar a amizade de Sônia para viver de um 
modo incompatível com sua condição financeira. Aparecida se ressente com sua 
fala, mas continua em companhia da família e, algum tempo depois, começa a 
trabalhar como secretária do Dr. Maia. 
 Quando Sônia, porém, comunica aos pais a determinação de tornar-se 
freira, sente-se uma estranha na casa da amiga e se dá conta de que não 
poderia mais permanecer ali. Procura Antônio e, aconselhada por ele, decide se 
transferir para um quarto de pensão. Ambos reatam seu relacionamento, embora 
ele continue defendendo os mesmos pontos de vista: as mulheres devem 
trabalhar, ser independentes, devem ter o direito de escolher o que querem para 
si, ser donas do próprio corpo e não se submeter à "hipocrisia do casamento 
burguês" (PEREIRA, 2006: 312). 
 Para ficarem juntos, Aparecida concorda com as condições impostas por 
ele e, como a dona da pensão reclamasse que não poderia admitir que se 
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encontrasse com Antônio lá, acaba se mudando para um pequeno apartamento, 
cujo aluguel ele ajuda a pagar. Passa a trabalhar como estenógrafa numa firma 
importadora, onde seu salário é maior. Descobre que as teorias de Antônio sobre 
o amor livre não coincidem com suas atitudes: na prática se resumem "num 
ciúme de marido patriarcal" (PEREIRA, 2006: 365). Sente que se anulou por 
amor a ele, o que não a impede de perceber suas falhas e defeitos. 
 Sua posição, como bem assinala Luís Bueno em seu livro notável sobre o 
romance brasileiro de 30, é complicada e indefinida: "nem esposa, nem 
prostituta" (BUENO, 2006: 513). Mesmo assim, D. Sinhazinha, após saber de sua 
ligação com o sobrinho, lhe fecha as portas de sua casa. Vive como uma 
anônima no Rio, muitas vezes se sente muito só, pois Antônio faz questão de 
marcar sua independência e fica dias sem visitá-la: 
 

 "Apesar de tudo, não me arrependo do que fiz. Antônio não se cansa de 
repetir que sou livre, que posso recomeçar a vida, se quiser. Mas diz isso 
porque tem certeza de que não quero. 
 Às vezes, cruzando tanta gente desconhecida pelas ruas, penso que 
talvez esteja ali, entre aqueles anônimos, alguém que poderia me dar o que 
Antônio recusa: um nome, um lar, uma situação estável." (PEREIRA, 2006: 
367) 

 
 O romance termina em suspenso, com uma interrogação que a 
protagonista dirige à Nossa Senhora. Questiona-se se sua vida será pautada 
sempre pela espera, pela ansiedade: 
 

 "Há três dias que Antônio não me dá sinal de vida. Voltará? Talvez Sônia 
tivesse razão quando me disse, ao se despedir de mim, indo para o 
noviciado: 
 — De nós duas, a mais livre sou eu... Deus exige muito, mas dá tudo. 
Antônio quer tudo de você, sem dar nada. 
 Será esse, só esse, o meu destino, minha Nossa Senhora da Aparecida?" 
(PEREIRA, 2006: 368) 

 
 As dúvidas que envolvem o futuro de Aparecida contrastam vivamente 
com as certezas que marcam o destino de outras mulheres retratadas no 
romance. Sua mãe, d. Laura, após a morte do marido, termina se casando com o 
conferente da estação da estrada de ferro, antigo pretendente de Aparecida. 
Luísa, a criada que tinha trabalhado na casa delas e, depois, se "perdera" e fora 
abandonada grávida pelo namorado, conhece um homem que a aceita e também 
se casa com ela. 
 Ambas assumem com tranqüilidade o lugar social de mulheres casadas e 
"respeitáveis", que Aparecida, por amor a Antônio e pelo desejo de seguir seu 
próprio caminho, havia recusado. Numa surpreendente inversão de papéis, 
Sônia, que havia chocado a amiga no início de seu convívio devido a sua vida 
liberal e seu desprezo pelos valores morais e religiosos, transforma-se e rompe 
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com todo seu passado. Depois de quase morrer em decorrência de um aborto 
mal-sucedido, converte-se e se torna irmã de caridade. A narradora julga, 
entretanto, que ela não é feliz: 
 

 estive um ano sem vê-la, durante o noviciado. Agora é que a vou, de vez 
em quanto, visitar na Santa Casa. Não me diz nada, mas creio que teve uma 
decepção; a vida de enfermeira, que leva, não deve ter correspondido aos 
arroubos místicos que a fizeram abandonar o mundo." (PEREIRA, 2006: 367) 

 
 Completamente consciente de toda sua situação, lúcida também em 
relação a Antônio, cujas incoerências entre atos e palavras ela percebe com 
nitidez, somente resta a Aparecida escrever suas memórias para registrar o que 
vivenciou, compreender melhor suas escolhas e razões e, quem sabe, encontrar 
para si mesma um lugar em meio aos novos espaços que começavam a se abrir 
para as mulheres na sociedade de então. 
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