Coleção
Temas de História Econômica
volume 2

direção de
Rita Almico
Luiz Fernando Saraiva

A SINHAZINHA
EMANCIPADA
EUFRÁSIA TEIXEIRA LEITE (1850-1930)

a paixão e os negócios na vida de uma ousada
mulher do século XIX

Miridan Britto Falci
Hildete Pereira de Melo

A SINHAZINHA
EMANCIPADA
EUFRÁSIA TEIXEIRA LEITE (1850-1930)

a paixão e os negócios na vida de uma ousada
mulher do século XIX

SEGUNDA EDIÇÃO

Hucitec Editora
São Paulo, 2021

© Direitos autorais, 2021, de
Miridan Britto Falci & Hildete Pereira de Melo
© Direitos de publicação da tradução reservados por
Hucitec Editora Ltda.,
Rua Dona Inácia Uchoa, 209
04110-020 São Paulo, SP.
Tel.: 55 11 3892-7772 3892-7776
www.huciteceditora.com.br
Depósito Legal efetuado.
Direção editorial
Mariana Nada
Produção editorial
Kátia Reis
Assessoria editorial
Mariana Terra
Circulação
Elvio Tezza

Primeira edição, 2012, de Vieira & Lent Casa Editorial Ltda.

CIP-Brasil. Catalogação na Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ
F167s
2. ed.
Falci, Miridan Britto
A sinhazinha emancipada : Eufrásia Teixeira Leite (1850-1930) : a paixão e os egócios na vida de uma ousada mulher do século XIX / Miridan
Britto Falci, Hildete Pereira de Melo. - 2. ed. - São Paulo : Hucitec, 2021.
198 p. ; 21 cm. (Temas de história econômica ; 2)
Inclui índice
ISBN 978-65-86039-97-9
1. Leite, Eufrásia Teixeira, 1850-1930. 2. Filantropas - Brasil - Biografia. I. Melo, Hildete Pereira de. II. Título. III. Série.
21-72693 				
				

CDD: 361.74092
CDU: 929-056.87

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

Aos nossos amores,
Edgard e João Lizardo.

Sumário

13   Agradecimentos
15   Capitu no espelho, Angela Alonso
21   Apresentação da Segunda Edição
25   Capítulo 1 – Por que relembrar Eufrásia Teixeira Leite?
29   Capítulo 2 – Sobre a elaboração do livro
31   Capítulo 3 – O início: fortuna e tradição
49   Capítulo 4 – A educação de uma sinhazinha no século XIX
59   Capítulo 5 – As milionárias irmãs Teixeira Leite
63    Capítulo 6 – Eufrásia e Joaquim Nabuco: uma história de amor
Sumário

[9]

91

Capítulo 7 – A vida de uma brasileira em Paris

101   Capítulo 8 – Uma mulher de negócios
121   Capítulo 9 – O surpreendente testamento e a contestação
133   Capítulo 10 – Uma fortuna para a filantropia
143   Capítulo 11 – Afinal, quem foi Eufrásia?
145   Anexos
147   I – O casarão da Fazenda Secretário
148   II – O acervo da biblioteca da Casa da Hera
153   III – Sobre a partilha: bens, valores e herdeiros
157   IV – Exemplo dos itens relacionados na venda do palacete de
Paris
158   V – Breve descrição de peças de arte no palacete de Paris
159   VI – Principais acontecimentos e personagens
172   VII – Testamento de Eufrásia Teixeira Leite. 1930. Vol. 1
189   Fontes documentais e referências bibliográficas
191   Testamentos e Inventários
192   Documentos Cartoriais
192   Jornais e Periódicos
193   Livros e Artigos

[ 10 ]

Sumário

Agradecimentos

A

migos e amigas, familiares, colegas da Universidade Severino Sombra (USS) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), funcionários(as) do Centro
de Documentação Histórica da USS e do Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco, que nos ajudaram nas pesquisas sobre
Eufrásia, seu legado e amores. E, principalmente, o carinho
do professor Manuel de Correia Andrade (in memorian) pelo
acolhedor atendimento ao nos receber na Fundação Joaquim
Nabuco, em Recife.

Agradecimentos

[ 13 ]

Capitu no espelho
Por Angela Alonso1

A

mulher mais interessante do século XIX brasileiro é um
personagem de ficção. Saiu, naturalmente, da pena de
Machado de Assis. Além de ter avassaladores olhos de
ressaca, Capitu é mulher que seduz e calcula, que agarra o destino nas mãos, mas cujo plano esbarra nos muros da sociedade
patriarcal. Sua saída é o desterro no estrangeiro, onde, Machado não nos conta, mas supomos, haveria mais tolerância para
sua modernidade feminina que no país não podia germinar.

1 Professora da Universidade de São Paulo/USP e pesquisadora do Brasileiro de
Análise e Planejamento/Cebrap. Autora, entre outros, de Joaquim Nabuco; os salões e
as ruas (Companhia das Letras, 2007).

Angela Alonso
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Capitu é personagem sem igual, mas fora do romance
há quem lhe faça contraparte: Eufrásia Teixeira Leite. Não se
parecem em origem, porque Capitu não tinha eira, nem beira, enquanto Eufrásia nasceu no berço de ouro verde do café
do Vale do Paraíba, filha de homem por si já moderno, que
convertera investimentos de escravos em papéis; antecipara-se
para não deixar sumir sua fortuna com a escravidão — como
aconteceu a muitas. Com este ponto de partida, Eufrásia não
precisou, como Capitu, buscar a ascensão social pelo matrimônio. Ao contrário, bem calculou que o casamento seria a prisão
de gênero em que o Dom Casmurro encerrou Capitu. Morto
o pai, a mãe já desaparecida, a sinhazinha, em companhia da
problemática irmã Chiquinha, ficou livre de modo raro no século XIX: sem irmão, sem avô, sem marido que traçassem seu
curso na vida. Não de todo incólume, pois que outros homens
da família tratavam de manter no trilho as duas órfãs. Eufrásia,
por isso, como Capitu, refugiou-se na Europa. Se na ficção o
exílio foi castigo, na vida real, foi salvação.
Em Paris, pôde desabrochar seus talentos de aristocrata
adestrada no bom gosto — o bem vestir, o bem ouvir, o bem
viajar. Mulher de muitos refinamentos, Eufrásia achou nas sociedades de corte europeias onde expandir sua personalidade
voluntariosa e exibir sua beleza ostensiva. Achou também espaço para crescer como capitalista, na pegada do pai, que, sem
filho homem, educou-a nos macetes do mundo dos negócios.
Eufrásia partiu de um alto cabedal, de um savoir faire das jogadas de finanças e de uma malha extensa e intricada de relações
de sociabilidade. Desse ouro, há que se reconhecer, Eufrásia,
incansável e genial em lances arriscados nos mercados internacionais, foi mestre em fazer mais ouro.
Mas esse dom de Midas não a salvou do destino de Capitu, a solidão. Preço da independência. Na juventude, supôs
[ 16 ]
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que poderia conciliar duas forças motrizes de seu tempo: o
capitalismo e o romantismo. As ações desenvoltas de heroína
no campo da economia não acharam, contudo, equivalente no
plano amoroso. Nesta arena, Eufrásia se debateu entre a paixão
romanesca por herói de romance, Joaquim Nabuco, homem
irresistível, mas situado no campo político oposto, e sem cabedal, antes cercado de dívidas que a carreira como abolicionista
só fez aumentar. O namoro entre o advogado dos escravos e
a herdeira de Vassouras, pátria do escravismo tinha todos os
condimentos do folhetim oitocentista. Parecia impossível um
romance entre o líder ascendente no Partido Liberal e a moça
de família de políticos Conservadores; entre o publicista que
atacava a família imperial e a amiga da princesa Isabel; entre o
anticlericalista e a sinhazinha, apesar de tudo, apegada à tradição. Como dos campos polares brotaria a conciliação? Eufrásia
não se converteu ao reformismo de Nabuco, nem se entusiasmou por seus combates, que viu, quiçá, na linha dos caprichos
juvenis que a idade haveria de aplacar. Mas Nabuco não se prestou ao papel que a namorada cogitou lhe dar, à maneira, não de
Capitu, mas de Aurélia. Em meio às adversidades da campanha
abolicionista, que estraçalharam seus nervos e bolsos, Nabuco
ouviu da boca de Eufrásia sair a voz da Senhora, que quis precificar o noivo. Em seu orgulho de aristocrata, como de aspirante
a patriarca, Nabuco abandonou a tábua de salvação do coração
e do bolso. Na vida vivida, não colou a máxima do “amor acima
de tudo”, típica da vida sonhada. Ao contrário de Fernando
Seixas, o personagem de José de Alencar, Nabuco não se ajustou à superioridade econômica da noiva. Dinheiro e política
atravessaram o longo romance, que nunca achou seu desfecho
folhetinesco, o casamento.
Mesmo nesse capítulo, Eufrásia seguiu personagem mais
machadiana, “ambígua e dissimulada”, como Capitu, e nterrando
Angela Alonso
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o coração partido em sucessos financeiros e sociais, brilhando
ao longe, brilhando sempre, enquanto o ex-noivo purgou,
finda a juventude, sucessivos fracassos — políticos e pessoais.
Machadiana também na maturidade, quando a mocinha romântica se converteu em matrona realista, cuja nota amarga
contaminou os negócios, as relações de família, o romance, e
azedou o final feliz. Eufrásia sabia-se Sinhazinha emancipada,
acertado título deste livro, que traz uma admirável e pioneira
compilação acadêmica de fatos e feitos sobre esta personagem
radiosa e ainda pouco explorada do oitocentos brasileiro. Miridan Britto Falci e Hildete Pereira de Melo, ao longo de anos,
amealharam documentação inédita para reconstruir e analisar a
Eufrásia mulher de negócios, sua família, seu meio social. Neste
cuidadoso trabalho de micro-história, ela aflora em camadas
sucessivas que deixam entrever sua complexidade e suscitam o
fascínio pela pessoa-personagem. Emancipada porque mulher
livre, operadora da sociabilidade aristocrática e da máquina capitalista, mas sinhazinha, porque presa pelas raízes ao mundo
social original do qual nunca pôde se libertar. Nos negócios se
acha essa ambiguidade: não foi tradicional a ponto de delegar
a gestão a um marido, mas tampouco foi moderna o bastante
para criar empresa impessoal, de moto próprio, transmissível
— antes centralizou o controle de milhões e milhões, que aplicava pessoalmente.
Sinhazinha cobiçada e disputada mesmo depois de morta.
Seu avultado patrimônio restou sem herdeiros — ou com muitos deles. A querela por esta fortuna, recheada de rixas de família, entre políticos e filantropos de Vassouras não daria outro
enredo machadiano? Até os nomes de alguns dos litigantes evocam o romanesco: Umbellina e Bonfim. Nas próximas p
 áginas,
estão a história da construção e dissipação desta fortuna, história de empenho e renúncia, de modernidades e tradicionalis[ 18 ]
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mos, de vitória e malogro. Páginas das quais Eufrásia emerge
princesa, que se salvou da prisão patriarcal para se encastelar
em si mesma, condenada a converter em ouro até os que amou
— Midas de saias. Mas se este rei alcançou a graça de desfazer o
encanto que o atormentava, Eufrásia jamais achou deuses que a
salvassem de seu dom.

Angela Alonso
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Apresentação da Segunda Edição

C

om alegria apresentamos a segunda edição do livro “A
Sinhazinha emancipada – Eufrásia Teixeira Leite (18501930), a paixão e os negócios na vida de uma ousada mulher do século XIX”. Sua primeira edição data de novembro de
2012 e foi publicada pela Editora Vieira & Lent. Relembramos
o dia em que fomos à sede da Editora no centro da cidade para
aprovar sua versão final, sua editora Cilene Vieira comentou
que os livros não morrem e que nosso livro como todos os outros que desde o século XVI são publicados, todos são eternos.
Naquele momento, pensamos... será que Eufrásia terá esta trajetória. Esta segunda edição indica que seguimos na estrada...
e os livros seguem a correnteza da vida.
As autoras
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Nos dias atuais, em plena crise econômica e sanitária que
vive a sociedade brasileira e a primeira edição esgotada e diante do fato de que a Vieira & Lent sucumbiu ao impacto da
violenta crise econômica, na qual está mergulhada a economia
brasileira, desde 2015 e sofrendo os impactos da dupla crise e
o interesse crescente pela história das mulheres brasileiras decidimos reeditar “Eufrásia” com a Hucitec Editora. Essa editora
é uma velha conhecida da turma de economistas que na segunda metade dos anos 1980 estudavam História e Economia e
tinham no professor Tamáz Szmrecsányi um entusiasta do diálogo entre essas duas ciências. E na agitação da fundação da
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica
e nas décadas seguintes vivemos com convivência esporádicas
nos encontros bianuais e nas publicações da ABPHE. O professor Tamáz partiu, mas a Hucitec Editora continuou e segue
sua trajetória de reunir economistas e historiadores, cientistas
sociais e agora para nós é uma alegria poder editar “Eufrásia”
por esta velha conhecida.
A descoberta de Eufrásia Teixeira Leite aconteceu no final dos anos 1990, pesquisando juntas com a professora Teresa
Cristina de Novaes Marques (UnB) sobre a história das mulheres brasileiras, deparamos com uns jornais dos anos 1930
que noticiavam o julgamento do rumoroso caso de anulação do
testamento de Eufrásia Teixeira Leite, mulher rica de Vassouras,
falecida em setembro de 1930 e que deixará sua fortuna para os
pobres de Vassouras, solteira e sem descendentes diretos. Ora
seus primos e primas não toleraram a ousadia e tentaram anular
o testamento. O caso só teve seu julgamento final em 1937 e
a vitória foi da vontade soberana de Eufrásia com relação ao
destino da sua fortuna.
Assim, nasceu a pesquisa sobre Eufrásia e ela foi uma caixinha de surpresa como as/os leitores conhecerão na leitura
[ 22 ]
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 este texto. Primeiro escrevemos artigos diversos publicados em
d
revista, como também apresentados em congressos científicos.
Finalmente, resolvemos juntar as pontas do labirinto da vida
de Eufrásia, em Vassouras, Paris, Rio de Janeiro, vivendo uma
paixão ao longo de 13 anos, em terras europeias e cariocas, com
o líder abolicionista e político brasileiro Joaquim Nabuco, mas
que não terminou em matrimônio e já idosa volta ao Rio de
Janeiro e Vassouras nos anos 1920, doente não pode refazer o
caminho de volta para Paris. Morre no Rio de Janeiro em setembro de 1930 e foi sepultada em Vassouras, mas os parentes
ao conhecerem o teor do seu testamento, nem uma placa fúnebre colocaram no tumulo do seu avô — Barão de Itambé — jaz
Eufrásia anônima na terra em que nasceu e amou.
Este livro foi fruto de uma enorme pesquisa de documentos cartoriais, inventários da família de Teixeira de Leite
e Correa e Castro, livros e artigos, mas principalmente nos 30
volumes do inventário dessa mulher de negócios. Uma pesquisa
realizada em vários lugares. Os inventários no Centro de Documentação Histórica da Universidade de Vassouras. Nos periódicos de época: Correio de Vassouras, Diário Carioca, no
Museu Casa da Hera, antiga casa de seus pais, Joaquim José e
Ana Esméria, e, e no Museu de Justiça no Rio de Janeiro. E o
que dizer de livros e livros sobre Vassouras e o outrora rico Vale
do café, suas fazendas e casas senhoriais e senzalas.
Da primeira edição tudo mantido, a apresentação “Capitu
no espelho” de Angela Alonso, intelectual paulistana e autora de
inúmeros estudos sobre personagens brasileiros do século XIX.
O desenvolvimento dos estudos feministas sobre a História das
Mulheres atraiu novos olhares a exótica e surpreendente “Eufrásia” e artigos e dissertações foram escritos por jovens estudantes,
e professores universitários. A segunda edição do livro Joaquim
Nabuco Diários 1873-1910, também ampliou a procura por
As autoras
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maiores conhecimentos sobre aquela que foi sua noiva por 13
anos. Assim, como estudos sobre o interesse sobre o vestuário
feminino do século XIX, vestidos de Eufrásia confeccionados
em Paris e no Rio de Janeiro, que fazem parte do acervo do
Museu Casa da Hera (Vassouras/RJ) revitalizaram a busca por
mais informações sobre ela. Quem foi Eufrásia? A “princesa que
se salvou da prisão patriarcal para se encastelar em si mesma,
condenada a converter em ouro até os que amou”, como escreveu Angela Alonso. Ou Eufrásia jamais achou deuses que a
salvassem de seu desejo de independência.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2020.
Miridan e Hildete
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