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VIDA Filho do célebre senador José Tomás Nabuco de Araujo. Passou 

quase toda a infância até aos oito anos no Engenho de Massangana, propriedade 

de seus padrinhos. Aprendeu no lar as primeiras letras. Estudou depois no Pedro 

II. Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo e vai terminar o curso no 

Recife. 

Segue para a Europa afim de completar a própria educação, visitando os 

principais países, especialmente a França e a Itália. Conheceu as grandes 

celebridades como Taine, Thiers, George Sand, etc. De regresso ao Brasil entra na 

carreira diplomática como adido à legação de Washington. Tornando à Pátria 

ingressa no Parlamento com o partido liberal onde faz a campanha do 

abolicionismo e da Federação, até que o golpe de 15 de novembro o aborrece da 

política. Serve, entretanto, a República como relator dos nossos direitos junto à 

Itália na questão da Guiana Inglêsa e depois como embaixador do Brasil em 

Washington onde veio a falecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA – O Abolicionismo. 



Um Estadista do Império – 1899. 

Balmaceda 

Minha Formação - 1900. 

Pensées détachées et souvenirs - Paris, 1906. 

 

CARACTERÍSTICAS - Joaquim Nabuco, prendadíssimo pela natureza, 

aprimorado pela educação é um tipo humano esculturalmente harmonioso. E para 

acabamento, aquele halo aristocrático da descendência, concorrendo para a 

atmosfera de sua grandiosidade. 

Aliás, Sara Bernhardt encontrava no Brasil três coisas grandes: a natureza, 

as borboletas e os Nabucos. Naturalmente atraído para as coisas do espírito, 

instruiu-se com esmêro. Falava o inglês perfeitamente e o seu francês na opinião 

de Faguet, não era bom, era dos melhores. Nem lhe eram estranhos o italiano, o 

espanhol, o alemão, o grego e o latim. Entendia de artes plásticas, de música. 

Amava as flores, detestava o fumo e o jogo. 

Amou a família dedicadamente tendo-se casado só depois da abolição 

porque sua delicadeza temia que as preocupações da o fizessem negligenciar os 

caminhos do lar. Desde a infância educou-se nos princípios mais lídimos do 

catolicismo. A filosofia do Recife, porém, o entusiasmo por Renan, abriram um 

hiato de frieza religiosa na sua existência. Mas certa vez, em Londres, retornou à 

prática de sua fé tradicional. 

Homem de encantadora fidalguia, cheio de saúde, de otimismo, todos os tratos 

mais urbanos. Era gentil até com os criados. Contudo soube ser agradável sem 

nenhuma adulação. Cavalheiro também com os adversários, jamais vexou os 

contendores, nunca soube odiar. A ternura transbordante de sua bondade colocava 

sempre o coração acima do cérebro. Em «Minha Formação» falou de sua pessoa 

sem se engrandecer nem diminuir. Era modesto; recusou como seu pai os títulos 

pelo império e mesmo o de conde que segundo se diz lhe fora oferecido pela Santa 

Sé. 

Índole compassiva, desde a infância constitui-se defensor dos 

Escravos. Dentro de seus nobres ideais ocupa lugar saliente a abolição da qual fez-

se o vulto mais eficaz. Com credenciais do cardeal Manning de Londres, foi até 

Leão XIII, pediu ao Papa uma bênção para a causa abolicionista e uma encíclica 

condenando a escravidão. Vindo a República, conservou-se monarquista. Retirou-

se da política e foi quando escreveu a biografia do pai: «Um Estadista do Império». 

E certo que para ele a República nos países latinos é o sistema em que se 

abdica a liberdade de adquirir a ordem. Entretanto para libertar-se da inércia 

insuportável a que se reduziu o seu talento que de homem público, serviu ao novo 

governo, colocando assim a acima dos regimes políticos. Apresentou ao rei da 

Itália monumental relatório dos nossos direitos sobre os limites com Guiana 

Inglesa. 

Mas o arbítrio do rei foi favorável à Inglaterra. Este insucesso, 

inédito em sua vida, amargurou lhe os últimos tempos. «Ide procurar alhures a 

culpa, diz Rui Barbosa, o trabalho do nosso advogado foi gigantesco e o nosso 

direito ali resplandeceu à luz do meio-dia». 



ESTILO - O estilo é o homem, especialmente em Nabuco. Mente plasmada 

na cultura francesa, deixou em todas as suas produções o traço do bom gosto, da 

elegância e da ausência de vulgaridade. 

DIPLOMATA E ORADOR são as duas atividades próprias de seu espírito. Mas o 

diplomata refletiu-se no tribuno. Tem linguagem límpida, nobre e insinuante. Sua 

eloquência se colore preferivelmente com imagens bonitas, de efeito não 

veemente, mas gracioso. Assim, aludindo à boa vontade compassiva dos liberais e 

conservadores na causa comum da abolição, comparava-os a «dois rios de lágrimas 

que formam um mar bastante largo para que nele se possa banhar inteira a nossa 

bandeira nacional. 

E impugnando a resistência da câmara alta, proclamava: É preciso que todo 

o vapor da opinião pública entre nas caldeiras estragadas do Senado, para que a 

locomotiva da liberdade possa galgar as montanhas que temos de transpor. 

Era um talhado para a tribuna. O prestígio de sua oratória começava pelo 

“semo corporis” empolgante. Para Afonso Celso, o aparecimento de Nabuco na 

tribuna já era o melhor dos exórdios. Tipo de rara beleza varonil, porte olímpico, 

sem arrogância, dois dedos da mão direita no bolso do colete; era assim que 

discursava, nimbado de simpatia. 

Nesta tonalidade são elaborados os seus livros. E há quem acredite ser 

Minha formação o melhor livro que se escreveu no Brasil. 

 

 

 

JOAQUIM Aurélio NABUCO de Araújo (1849-1910), natural de 

Pernambuco, filho do senador Nabuco de Araújo, bacharelou-se em letras no 

Colégio Pedro II e formou-se em Direito pela Faculdade do Recife. Estreou nas 

letras com uma carta em francês a RENAN, na qual rebate a tese de DUMAS 

FILHO na peça Tuez-la. Abraçando a carreira política, representou a província 

natal na Câmara dos Deputados, e tanto na tribuna parlamentar como na praça 

pública assinalou-se como um dos mais eloquentes campeões da abolição. 

Proclamada a República, retirou-se da política, mas não cusou os seus serviços ao 

novo regime, aceitando o posto de ministro em Londres e a defesa dos nossos 

direitos na questão dos limites com a Guiana inglesa. Faleceu como nosso 

embaixador nos Estados Unidos. 

A sua obra histórica está em quatro livros: Um Estadista do Império, no 

qual, a propósito de traçar a biografia do pai, faz longo estudo da vida política 

brasileira durante o segundo reinado, Minha Formação, autobiografia em que 

continua aquele estudo, Balmaceda, estudo da revolução chilena, de que procura 

tirar lição para a nossa vida política, e A Intervenção Estrangeira durante a Revolta 

de 1893. 

Pouco antes de morrer publicou em francês Pensées Détachées et Souvenirs. 

NABUCO se distingue pelo brilho das generalizações, pelos dons de 

expressão incisiva e elegante, pela imaginação que guardou até à velhice a 

faculdade de surpresa e comoção diante da vida: tudo isso faz dêle um dos nossos 

grandes estilistas. 



Pensées Détachées et Souvenirs, por Joaquim Nabuco, coleção de engenhosas, 

subtis e por vezes profundas reflexões e observações filosóficas e religiosas, 

escritas na mais pura linguagem francesa (1907). 

 

 

LA LETTERATURA BRASILIANA 

Luciana Stegagno Picchio 

 

A mezzo l'Ottocento si erano fatte di nuovo avanti, come al tempo 

dell'Indipendenza, la storiografia e la critica, la letteratura politica e l'oratoria. 

Anche Joaquim Nabuco (1849-1910) veniva da Recife: da una grande famiglia di 

proprietari terrieri e di uomini pubblici in cui era stato allevato (congli studi di 

diritto a São Paulo e a Recife, il tradizionale 

viaggio in Europa, 1877, e l'avviamento alla carriera diplomatica) alla vita 

pubblica e alla prassi politica. Nabuco fu ai suoi tempi un monarchico liberale; fu 

un impeccabile diplomatico (gli italiani ricordano il caso della definizione di 

frontiere fra Brasile e Guyana inglese di cui, proprio per iniziativa di Nabuco, fu 

arbitro, 1901, il re d'Italia). Ma fu soprattutto l'oratore fascinoso (le cronache 

registrano o ancoroggi l'impatto sulle folle della sua prestigiosa, e costruitissima, 

eloquenza), il tribuno dell'abolizionismo: una causa verso cui lo spingevano da un 

lato l'educazione cattolico-romantica temperata dalla cultura razionalista europea 

(Renan!) e dall'altro la vocazione nativista corretta dalla coscienza cosmopolita 

(dove i modelli erano non solo la Francia renaniana ma l'Inghilterra liberale e gli 

Stati Uniti umanitari e antischiavisti). Impossibile e assurdo separare il Nabuco 

politico 

dal letterato, anche se questi si creava accanto a quello, autore di scritti politici e 

storiografici, oasi poetiche nelle qualila « verità » perseguita dall'uomo pubblico, 

nella sua contestualità e analiticità storica, era (anche attraverso i grandi modelli 

dell'ancestralità letteraria portoghese, Camões soprattutto) ricercata nella sua 

essenza assoluta. Al Nabuco storicc 

dobbiamo i volumi di Um estadista do Império, Rio 1899: nelle premesse, 

biografia affettuosa del grande padre, il senatore Nabuco de Araújo; nella 

realizzazione, un grandioso affresco del Brasile di Dom Pedro II. Ma gli dobbiamo 

anche l'opera autobiografica Minha formação (Rio 1895 sul monarchico Comércio 

de São Paulo di Eduardo Prado; e poi in volume, Rio 1900): uno dei documenti 

piú interessanti e per noi uno degli strumenti piú rivelatori della composita, 

tollerante, umanitario-accomodante spiritualità brasiliana. Nabuco narra se stesso 

in uno stile piano, « francese ». Ma ci pone anche dinanzi il quadro vivo di quella 

illuminata intelligencija brasiliana che nel 1888 (tardi, molto tardi nei confronti del 

resto del mondo: ma presto se si pensi alle molteplici remore locali) por terà 

all'abolizione della schiavitú: un processo di cui si farà 

promotore lo stesso sovrano, quel letteratissimo Dom Pedro II che, allontanato 

pacificamente da un trono di cui egli, razionalmente, ha contribuito a segare le 

gambe, farà ben presto conoscere ad un'Europa (Parigi, ma anche Roma e Milano) 

ignorantissima di Latinoamerica e favoleggiante solo di paesaggi saffè-hananieri 

il volto di un inimmaginato e civilíssimo umaneismo transatlântico. 



AN ANTHOLOGY OF BRAZILIAN PROSE 

(FROM THE BEGINNINGS TO THE PRESENT DAY) 
 

 

JOAQUIM AURÉLIO BARRET0 NABUCO DE ARAÚJO Was born in 

Recife on 19 August, 1849, and died in Washington, U.S.A., on 17 November, 

1910. Of an old established, aristocratic, land-owning family, 

he studied law at São Paulo and Recife, afterwards making a study tour of Europe. 

On his return he entered politics, was elected deputy, and 

made a reputation for himself as a fervent abolitionist. In fact his oratory and 

idealism made him the dominant figure in the campaign that resulted in the 

abolition of slavery in Brazil, in 1888. A convinced monarchist, he withdrew from 

political life on the occasion of the Proclamation of the Republic, in 1889, though 

later he was with difficulty persuaded (by the President himself) to serve the new 

Republic in several important posts. He was one of the founders of the Brazilian 

Academy of Letters, and became its permanent secretary. As a diplomat he served 

in Britain and the United States, and on his death occupied the position of Brazilian 

Ambassador in Washington. Widely travelled, he is one of the most cosmopolitan 

of Brazilian writers, but though he acquired a deep love and admiration for France, 

England and the United States, he always remained a Brazilian at heart. 

Joaquim Nabuco's name will always rank with the very highest in 

Brazilian literature. It is perhaps no exaggeration to say that a knowledge of his 

life and writings is indispensable to the serious student of the country. His best 

known work is his autobiography, Minha formação (Rio, 1900), in which, in prose 

as elegant as his own person, he reflects on the wealth of his own experience, and 

in so doing reveals a rich personality, as interesting and individual as any to be 

found in Brazilian history. 

Other major works: Um Estadista do Império, 3 v. (Rio, 1899); 0 

Abolicionismo (London, 1883). 

 

Benéts READERS ENCYCLOPEDIA 

 

Nabuco, Joaquim (1849–1910) Brazilian states man and writer. The son 

of a wealthy landowner, Nabuco was a leader in the struggle against slavery, which 

he combated by political activity and in writings such as O abolicionismo (1883; 

tr Abolitionism: The Brazilian Anti-slavery Struggle, 1977). After the overthrow 

of the Brazilian monarchy, Nabuco retired from public life temporarily but later 

served as ambassador to the U.S. (1905–10). Cosmopolitan in outlook, he spent 

many years in France and England and was an enthusiastic supporter of the Pan-

American movement. His finest literary work is probably his autobiography, 

Minha formação (1900), in which he gives a vivid portrait of slaveholding society 

in 19th-century Brazil. 

 

 

 



As três mortes de Nabuco  

Primeiro morreu o embaixador. Para velá-lo vieram o presidente William 

Taft, o secretário de Estado Philander Knox, juízes da Suprema Corte, senadores, 

deputados e damas da alta sociedade - encasacadas em suas peles, porque era 

janeiro. Em sobretudos pesados, botas de couro e quepes azuis, os cadetes do 

exército americano estavam aprumadíssimos, muito ao gosto de Joaquim Nabuco, 

enquanto o carregavam, recoberto por uma bandeira do Brasil. Seu caixão desfilou 

por Washington numa carreta da artilharia, seguido por auxiliares e amigos de data 

recente, jornalistas e diplomatas. O jovem conde Carl Moltke, da Dinamarca, 

estava comovido. Tinha pelo colega brasileiro a admiração do aspirante pelo 

titular, vendo nele, que desdenhara um título nobiliárquico, a encarnação da alma 

aristocrática: elegante e gentil, culto e bemfalante, perfeito gentleman. Era ainda 

atraente. aos sessenta anos. A embaixada brasileira, por ele instituída, era ponto 

turístico por conta de seu magnetismo pessoal. O cocheiro, narra a filha, parava 

defronte de sua casa e disparava: "Aqui mora o homem mais bonito de 

Washington". 

Seduzira os americanos com seu pan-arnericanismo. Com o presidente 

anterior, Theodore Roosevelt, e seu secretário de Estado, Elihu Root, divulgara a 

cooperação continental. As melhores universidades locais, como Columbia e Yale, 

reconheceram seu empenho na forma de títulos de doutor honoris causa. Seu nome 

vivia nos jornais, que lamentaram, contritos, seu desaparecimento, como antes 

noticiavam suas festas e conferências.  

Feitas as honras de Estado, Nabuco foi da embaixada brasileira à capela de 

São Mateus. Morria católico. O arcebispo Falconio oficiou exéquias solenes e 

deixou-o no cemitério gótico de Oak Hill. Não se acabou assim a história de 

Joaquim Nabuco. Viajante contumaz, esperou, embalsamado, perto de dois meses 

pelo navio batizado quase como sua primogênita, o North Carolina. A viúva já 

partira, levando a escadinha dos menores. Foi escoltado pelo filho Maurício, 

habitual companheiro de viagens, Epaminondas Chermont, auxiliar desde os bons 

tempos de Londres, e os fuzileiros navais americanos. O Minas Gerais, vaso de 

guerra brasileiro, comboiava. Viagem silenciosa, discrepante de suas tantas e 

animadas travessias oceânicas. Na primeird' delas, quase quarenta anos antes, 

engatara o romance de sua vida. A amada, desde então em Paris, se faria enterrar 

também no Brasil, por sobre cartas suas.  

Na antiga capital do Império desembarcaram outro morto: o intelectual 

monarquista. A cidade estava atípica, coberta por garoa fina, no frio avulso de 

abril. Tudo parado por força da sua pessoa. O séquito se cindiu em duas alas de 

guarda-chuvas negros, guerreando por largas avenidas tão destoantes de seu Rio 

antigo. Senhores circunspectos, de cartola e casaca, sussurravam memórias dos 

primeiros tempos republicanos, quando tinham se refugiado nos livros. A 

Academia Brasileira de Letras foi ao encontro de seu secretário vitalício. Graça 

Aranha e sua geração foram incensar o historiador do Império, o escritor da 

rodinha da livraria Garnier, com seus versos sempre inconclusos. Logo coabitaria 



outra vez com eles, travestido de bronze - idéia de Mário de Alencar, cujo pai, 

José, Nabuco muito destratara. Durante quatro dias, os políticos mais 

proeminentes, o Exército e a Marinha, jornalistas e gente simples deram adeus a 

Nabuco no palácio Monroe, onde ele tanto brilhara, agora todo forrado em crepe e 

veludo negro. O barão do Rio Branco, perene ministro do Exterior, suspirou que 

valia a pena morrer para ganhar velório de tamanha envergadura. No Rio de 

Janeiro, contudo, foram fracos os ecos da campanha abolicionista. Apenas velhos 

correligionários carregaram seus estandartes até a Catedral Metropolitana, onde 

Nabuco os esperava, cercado de tachas acesas.  

O abolicionista morreu foi no Recife. Lá, marinheiros descendentes dos 

escravos que ajudara a libertar o desembarcaram do vapor Carlos Gomes. O nome 

evocava as óperas que tinham embalado suas gloriosas campanhas eleitorais, 

quando moças, estudantes, cidadãos comuns, se apinhavam para vê Ia atirando 

para o alto flores e chapéus. Quando fora Quincas, o Belo, com seus bigodes 

longos; olhos penetrantes, voz imperiosa, clamando pela abolição da escravidão, 

enquanto as ruas clamavam por ele. No Recife começara sua lenda. Ali se fez 

príncipe dos escravos, marca de cigarro, rótulo de cerveja, o rosto mais estampado, 

o nome mais ouvido no país.  

A cidade pátria, onde nunca viveu seguidamente, despediu-se do filho 

pródigo carregando-o pelas praças abarrotadas de gente, como era costume quando 

ele aportava. À frente ia José Mariano, aliado das rinhas eleitorais, acusado de 

matar em honra sua. Os braços abolicionistas o devolveram ao seu palco principal, 

o teatro Santa Isabel, onde fora nada menos que um astro. Tremulavam bandeiras 

de todas as associações abolicionistas.  

Ao som da marcha fúnebre, uma procissão o seguiu pelas alamedas: 

normalistas de branco, tarjadas de luto, orquídeas e cravos nas mãos; na cabeça, 

grinaldas. As últimas noivas do galanteador. No cemitério de Santo Amaro não o 

aguardavam outros de seu nome, nem amadas, nem companheiros de causa. 

Nabuco baixou sozinho, depois do toque de silêncio, seguido pelo troar dos 

canhões e as salvas da infantaria. O mausoléu ergueu-se no mármore de Carrara, 

digno de seu requinte. Ex-escravos sustentam seu esquife. Seu busto à frente, ainda 

de par com uma mulher, a História. Tudo perto do seu desejo, como o definira em 

seus Pensamentos soltos: "Que doce impressão da morte [ ... ) Ser enterrado assim 

à sombra dos ciprestes e das imbaúbas, ter flores do mato, como o desabrochar 

roxo das quaresmas".  

Os funerais de Nabuco narraram sua vida ao contrário, revelando suas 

múltiplas identidades. Ele gostava de se referir às duas faces de Jano, uma mirando 

o passado; outra, o futuro. A imagem lhe serve perfeitamente. Vivendo numa era 

de mudanças, expressou-a existencialmente, oscilando entre a devoção à sociedade 

aristocrática e o empenho em reformas modernizadoras, que fatalmente a 

destruiriam. Foi simultaneamente corte~ão frívolo, apegado à boa vida, e um 

corajoso homem público, golpeando autoridades políticas e hierarquias sociais. No 



estilo de vida, no ativismo político, na prática intelectual, equilibrou-se entre 

reforma e tradição.  

Esse amálgama o colocou no rol dos personagens que representam a nação, 

como herói civilizador e pensador do Brasil. Exemplo de político por vocação e 

grande explicador de nossos males. Longeva fonte de inspiração para a esquerda e 

reserva de sensatez para a direita, de seus livros saíram tanto argumentos em prol 

de reformas quanto contra elas. Não é curioso que o general Ernesto Geisel tenha 

lido Um estadista do Império em sua solidão de ditador? E que Fernando Henrique 

Cardoso, seu opositor eleito democraticamente, se tenha feito fotografar com O 

abolicionismo debaixo do braço?  

Fosse por causa de seus livros, da fundação de uma associação de 

imorredouros beletristas ou pelas vias religiosas a que se apegou na velhice, 

Nabuco acreditava' na imortalidade de sua alma. Que seja objeto deste livro, quase 

um século depois de seus funerais, é prova de que estava certo.  

Sou grata às sugestões e ao incentivo de João Frayze Pereira, José Arthur 

Giannotti, Samuel Titan [r, e Sérgio Miceli, aos comentários de Lilia Schwarcz e 

Elio Gaspari e à Fapesp, por financiar parte da pesquisa. Fernando Limongi, meu 

marido, e Alice e Tomás, nossos filhos, foram os bons companheiros que tornaram 

o livro possível.  

Dândi  

"Que hei de dizer depois do fato consumado? [ ... ] Enfim, o que está feito 

está feito, mas erraste", escreveu o senador Nabuco de Araújo ao filho, em 10 de 

junho de 1874. Com esse juízo ressoando na cabeça, Joaquim desceu em Charing 

Cross. Viajava pela Europa há quase um ano, passando por Paris, pela Itália e por 

Genebra. Ao longo do caminho dilapidara sua pequena herança e deixara escapar 

um dos maiores dotes brasileiros do s~ulo. Foi de noivado rompido que Joaquim 

Nabuco, na intimidade o Quinquim, conheceu finalmente a capital do Império 

Britânico.  

O BELO  

"Vi-o pela primeira vez em Londres", lembra Henrique Coelho. "Era ele 

branco alvíssimo. [ ... ] nas suas delicadas feições, de rara beleza varonil, parecia 

europeu [ ... ]." Apesar do um metro e oitenta e seis, era bem-proporcionado, 

feições delicadas, gestos graciosos. Movia-se com passadas largas, sorriso nos 

lábios. Tinha o hábito de pôr uma mão na cintura ou no bolso, enquanto a outra, 

cofiando o bigode, escondia parte do rosto perfeitamente simétrico. Ao falar, conta 

seu colega Afonso Celso Jr., acabava por "enfiar dois dedos da mãó direita na 

algibeira do colete", completando seu "ar de desembaraço e petulância". Esse era 

Joaquim Nabuco, aos 25 anos.  



Cônscio da impressão que causava, ficou vaidoso na adolescência. O gosto 

vinha de casa. Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo cresceu numa família bem 

estabelecida no mundo social do Segundo Reinado. Seu pai, José Thomaz Nabuco 

de Araújo, baiano, se fixara em Pernambuco, onde cursara a tradicional faculdade 

de direito. Era filho de senador, mas não rebento da aristocracia puro-sangue 

brasileira, a fundiária. A hierarquia social era bem mais complexa do que a divisão 

entre livres e escravos leva a supor. No ápice estavam os grandes proprietários de 

terras, mas havia grupos ascendentes, como os cafeicultores de São Paulo, gente 

estacionária, caso dos estancieiros gaúchos; e comerciantes, empregados urbanos, 

profissionais liberais, funcionários públicos que contavam com poucos canais de 

ascensão. Havia ainda os "áulicos", que auferiam poder e prestígio social por 

integrar a corte do imperador. Nabuco de Araújo pertencia à aristocracia 

burocrática, chamada então "do talento": homens sem grande lastro econômico, 

que faziam carreira no Estado. Nabuco de Araújo chegara a ela casando-se, em 

1840, com uma Suassuna, família aliada dos Cavalcanti, a grande oligarquia 

territorial pernambucana. A partir daí se estabeleceu. Seu escritório jurídico logrou 

reputação e freqüentes consultorias ao Estado. Ascendeu a quase todos os postos 

políticos relevantes e foi assimilado à sociedade de corte - mas Sem acumular 

patrimônio. Joaquim Nabuco nasceu, pois, numa família que compunha a 

aristocracia de segunda divisão.  

A política situou os Nabuco no Rio de Janeiro, coração do Império. Tinha 

275 mil habitantes em 1872 e era a maior cidade da Aní.érica do Sul. Grande porto 

brasileiro, entrecruzamento do comércio externo e dos negócios provinciais, do 

dinheiro velho do tráfico de escravos e do novo, vindo da exportação do café. 

Desde os anos de 1840, o boom da zona cafeeira do Vale do Paraíba engordava a 

nata do Partido Conservador, os saquaremas, que, nos termos do historiador Ilmar 

Matos, deram a direção do Segundo Reinado. Sua opulência azeitou atividades 

urbanas - comércio, bancos, atravessadores, companhias de transporte, firmas de 

exportação. A infância de Joaquim Nabuco correu durante essa era de ouro 

fluminense. Tudo confluía para o Rio Capital política, sediava o Parlamento, 

ministérios, autarquias, legações estrangeiras. Tinha três faculdades, o principal 

colégio secundário, os grandes jornais, editoras, associações político-intelectuais. 

O extenso funcionalismo público e o volumoso contingente de letrados animavam 

o circuito cultural em torno do imperador. D. Pedra II reinava sobre vinte 

províncias e um séqüito de cortesãos, que ditavam todas as modas.  

Os Nabuco se educaram nos hábitos de corte. A começar pela apresentação. 

A sedução era um imperativo - e não só em relação ao sexo oposto. A vida social 

era um contínuo exercício de autocontrole e de conquistas. Importava a graça de 

um chiste, a fala espirituosa, a polidez, a erudição. Nisso, os Nabuco eram do 

primeiro time. Finíssimos. Nabuco de Araújo era garboso - "o belo porte, a cabeça 

bem formada, o rosto escanhoado", lembra Tobias Monteiro, envolvia-se em 

indumentária impecável. Sempre aprumado em seu escritório numa das salas da 

residência do Catete e a partir de 1860 quando os salários de senador e conselheiro 



de Estado se somaram, na vasta biblioteca da casa de três andares da rua Bela da 

Princesa ns 1 (atual Correia Outra), esquina da praia. 

Dentre os brasileiros fazendo diplomacia sob as asas de 'penedo, fez três 

amigos longevos. Artur Silveira da Mata era capitão da marinha e herói da Guerra 

do Paraguai. João Arthur de Sousa Correa, adido na legação de Londres era amigo 

do príncipe de Gales e entusiasta dos esportes ingleses: o uíste, o turfe e o díníng 

oui. Juca Paranhos, em preparação para a carreira política, era o mais soturno, 

muito culto e boêmio empedernido. Três homens bem vestidos, bem-falantes e 

amantes dos prazeres. Com eles, Quincas foi às corridas de cavalo no Derby e em  

"Ascot, passeou pelo Hyde e pelo Regent's Park, por Oxford Street e Piccadilly. E 

se filiou às grifes do vestuário: o alfaiate Poole e o sapateiro Malmstron, de 

Burlington Arcade. Vestia, conta a filha, uma roupa de um xadrez tão vistoso que 

fora da Inglaterra, onde era moda, chegava a parecer excêntrico". Adotou 

brilhantina no e, bigode e mandou ondular os cabelos. Assim armado, partiu para 

novos flertes. Fascinou Mary Schlesinger, filha de um amigo de Penedo. Era loura, 

de duas tranças e grande senso de humor. Quincas apreciou tanto sua companhia 

quanto a da mãe Emile, uma beleza madura. Os Schlesinger pensaram, durante 

toda a década seguinte, em casar Mary com o brasileiro. Ele, contudo, vivia a 

ressaca de um noivado em crise.  

AMORES DIFÍCEIS  

Eufrásia era "branca, clara"; "a gente via a perfeição do busto"; 

"aprumadíssima, elegante", "era linda". Assim a descreveu um admirador ao 

biógrafo dela, Ernesto Catharino. O talhe impecável, rnais os cabelos muito pretos 

e os olhos muito vivos chamaram a atenção do Quincas namorador. Atributos 

embalados na melhor indumentária. A moda era aristocrática: vestido "império", 

cintura alta, afinada pelo espartilho, com o amplo decote "princesa", fazendo do 

corpo uma taça. As saias cheias atrás, graças às anquinhas, terminavam apertadas 

em caudas. Sobre o cabelo preso, chapéu pequeno, caído sobre a testa. As mãos se 

desdobravam entre a bolsa, a sombrinha, o leque. As jóias eram pérolas. 

O belo e a bela se enamoraram entre 1872 e 1873. Há indícios de que o 

flerte remonte a uma visita de Quincas a Vassouras, em 1872, quando valsaram. 

Outra versão aponta uma regata na praia de Botafogo, onde comparecera a família 

imperial, bem como as do moço e da moça. Ele a viu passando de carruagem. Foi 

amor à queima-roupa. Em 6 de março de 1873, Sancho comentava rumores de Um 

surpreendente romance a sério: "O sr. Mamede disse-me que estavas para casar. 

Achei inverossímil, mas tu que sabes quanto me interessa tudo que te diz respeito 

me dirás": O líquido e certo é que a bordo do Chimborazo, em agosto de 1873, o 

namoro virou compromisso. Pelos próximos catorze anos as vidas de Quincas e 

Eufrasinha se manteriam enroscadas.  

 

 



A moça que arrebatou o coração do dândi estava longe de ser comum. 

Recebera a mais fina educação da época numa escola para moças, incluídos o 

francês e o piano. Tocava noturnos e valsas, Rossini e Beethoven. Lia Jane Austen, 

o sucesso de Goethe, as Afinidades eletivas, e contos de Poe. A educação formal 

consolidou a polidez indispensável na sociedade de corte, "aquera amabilidade 

francesa, aquela cortesia, etiqueta e aquelas coisas todas", depôs Silva Dias a 

Catharino. Bonita, simpática, bem-falante, atenciosa, se parecia com as heroínas 

românticas. Essas qualidades atraíram Quincas, mas o que o prendeu ia além desse 

verniz social. Como as protagonistas de Alencar, a moça era voluntariosa. No dizer 

de uma prima, talvez despeitada (citada por Catharino): "Eufrazinha é muito 

teimosa e independente". Nela Quincas achou uma mulher diversa das que até 

então conhecera: de opiniões próprias, arrojada, moderna, complexa. E se 

apaixonou.  

Eufrásia Teixeira Leite foi criada para o mando. Nascera em família de 

grande patrimônio e invejável posição social. Da parte da mãe, Anna Esméria 

Corrêa de Castro, como do pai, Joaquim José Teixeira Leite, estava imersa numa 

parente lá de grandes cafeicultores do Vale do Paraíba. Seu avô paterno investira 

na comercialização da produção regional e no financiamento dos produtores. Seu 

pai avançou nas práticas capitalistas, transformando o rendimento da terra em 

ações e se fez banqueiro, abandonando a vida de fazenda. Seu talento para as 

finanças o elevou a negociador do empréstimo externo tomado pelo Brasil em 

1869, e a membro do Conselho Fiscal do Imperial Instituto Fluminense de 

Agricultura e, sobretudo, lhe permitiu amealhar volumosa fortuna.  

Os Teixeira Leite eram bem postos na sociedade de corte. Eufrásia era neta 

do barão de Itambé, por sua vez irmão do barão de Vassouras, ilustres membros 

do Partido Conservador. A chácara próxima a Vassouras, onde moravam, fazia 

parte do circuito social da alta sociedade. A casa, cercada de palmeiras, era de 

estilo colonial. Tinha 72 janelas e 32 cômodos, divididos em salões específicos: o 

de danças, azul; o amarelo, de jantar; a sala dos espelhos, rosa, com cortinas de 

seda grená. Por toda parte, lustres enormes de cristal e o infalível tapete persa. 

Suntuosa. Merecia sua freqüência: o conde d'Eu lá rodopiou em mazurcas e 

quadrilhas. Com a concentração de negócios na corte, Joaquim Teixeira Leite 

adquiriu um palacete no Rio, na rua das Laranjeiras (depois sede da embaixada 

italiana). E o decorou no mesmo estilo.  

As duas residências dão idéia da opulência de que Eufrásia era ciosa e 

senhora. Quando Quincas a encontrou, administrava o patrimônio familiar, que 

incluía títulos da dívida pública, ações e depósitos bancários, casas e escravos, 

ultrapassando os 700 mil contos. Nos dois anos anteriores, perdera sucessivamente 

a mãe e o pai. Alçada, assim, com a irmã Francisca Bernardina, cinco anos mais 

velha, à independência jurídica e econômica. Moças solteiras gerindo finanças e 

vivendo pela própria regra era coisa rara no século XIX. Somente as viúvas 

atingiam essa posição e, mesmo assim, eram compelidas a recasar. Eufrásia, 

porém, estava perfeitamente apta a multiplicar sua fortuna. Na falta de herdeiro 

varão, Joaquim Teixeira Leite fez ensinar à filha caçula o indispensável para o 



seguimento dos negócios familiares: noções de comércio e dicas sobre dinâmica 

financeira. E transmitiu a ela uma inquebrantável obstinação. Quando se viu maior 

de idade, de bolsa cheia, Eufrásia se deu fé de sua condição de mulher livre e 

decidiu garanti-Ia.  

Tal situação não podia, evidentemente, ser vista com bons olhos pelo tio, o 

barão de Vassouras, que falou às moças sobre a conveniência de viverem sob suas 

asas. Ficando no Brasil, seriam alvo desse protetorado, que teria encaminhado seus 

negócios e casamentos. A viagem no Chimborazo era uma fuga. Eufrásia e 

Chiquinha transferiam residência para Paris, para se pôr a salvo do controle 

familiar. A partida não foi sem mexencos e rumores.  

Em meio a esse pequeno escândalo, Quincas noivou Eufrásia. A viagem de 

navio até a Europa era coisa de três semanas. Tempo de sobra para replicar em 

alto-mar toda a vida social nos jantares e bailes, nos passeios ao entardecer pelo 

convés, Quincas e Eufrásia namoraram. Em Versalhes, onde as Teixeira Leite se 

instalaram, na rua de Presbourg, prosseguiram os encontros. Foram à Comédie 

Française, ver Moliere. Caminharam por Saint-Germain. Esses idílios prenderam 

Quincas à França por cinco meses. "Como será boa a vida em boa companhia", 

suspirava Sancho, em 13 de novembro de 1873, "que, talvez mais que tudo, te 

entretenha e que eu não quero indiscretamente falar [ ... ]." Outros falavam. O 

moço frequentava a casa das duas senhoritas, o que comprometia a reputação delas. 

Mas não tinha importância, porque o romance seguia a trilha natural rumo ao 

casamento. as vésperas do natal, registra seu diário, ele se declarou: "[ ... ] a Saint 

<Roch, missa do Galo. Três vezes Je t'aime, como São Pedro".  

Estavam noivos. Casar, além de legitimar a paixão, salvaria as aparências 

dela, chamuscadas com fi residência das duas irmãs independentes na Europa. 

Eufrásia também passava da idade; tinha 23 anos, um a menos que ele, solteira 

tardia, num tempo em que as moças subiam ao altar na adolescência. Para ele, o 

compromisso daria a respeitabilidade requisitada pela carreira política e 

asseguraria o lastro econômico para a boa-vida a que se afeiçoara.  

Com o pendor para festas do noivo e a conta bancária da noiva, o enlace 

tinha tudo para ser grandioso. O plano, todavia, era uma cerimônia singela em 

Paris. É que Eufrásia sustentara sua situação de emancipada dando sua própria mão 

em casamento. Não há registros de pedido formal ao barão de Vassouras. 

Comunicou sim, prontamente, aos de seu sangue. Os Nabuco exultaram. "Projeto 

por nós tão abençoado", escreveu-lhe o pai, em 24 de dezembro de 1873, animado 

pela posição social e pelo excelente dote da noiva. Atendeu prontamente ao pedido 

do filho de enviar a documentação para o casamento imediato e discreto. Mas, na 

pequena corte brasileira, o sigilo era impossível: ''[. .. ] a algumas pessoas tenho 

participado [a notícia] sendo a isso forçado." - explicou-se ao filho, em 18 de 

fevereiro de 1874." Não podia negá-Io aos que me inquiriram e sabiam que eu 

tinha impetrado os documentos para o casamento."  



Assim se azedou a festa. O barão de Vassouras apresentou seu veto. As 

razões? Várias características do noivo não eram alvissareiras para os Teixeira 

Leite, a começar pela filiação liberal. O principal, contudo, era o desnível 

econômico dos noivos. O casamento era uma aliança entre famílias, células da 

sociedade tradicional: Nessa negociação se decidia manutenção ou expansão de 

patrimônio, poder político e prestígio social. Eufrásia pertencia à aristocracia 

fundiária brasileira, diante da qual o mancebo era pobre e, ainda que filho de um 

estadista do Império, sem carreira certa. Some-se sua fama de dom-juan e seu 

dandismo, que afrontava o tradicionalismo dos Teixeira Leite. Conta Catharino 

que, na primeira vez em que os namorados se viram, o pai havia repreendido a 

filha: "Não fale nesse homem que usa papel ates nos punhos". Essa hostilidade 

sobrevivera em Chiquinha. Era esse o conflito entre Quincas e Eufrásia. O 

arrebatamento dos namorados esbarrava no freio familiar.  

Mas a preponderância do interesse familiar sobre as preferências 

individuais fazia água com a ascensão do individualismo e do amor romântico. A 

teoria das almas gêmeas, que as Afinidades eletivas divulgavam, falava de um 

sentimento peculiar e irrepetível, despertado exclusivamente por um ser 

perfeitamente complementar e absolutamente insubstituível. Assim questionava os 

casamentos arranjados. Negadas as bases tradicionais, o romance entre Quincas e 

Eufrásia podia ter prosperado como nos enredos românticos. As dificuldades 

impostas pelas convenções sociais multiplicariam o ardor dos amantes, dispostos 

a tudo. Mas os conflitos concretos têm desenlaces bem mais ambíguos. Sem a 

benção familiar, a materialização do amor romântico em casamento dependia 

muito dos namorados. Nesse ponto, hesitaram. O compromisso feriria de morte o 

estilo de vida livre que Quincas praticava e Eufrásia pretendia praticar. Para o 

dândi, o casamento em si era o cativeiro. E a combinação entre amor e dinheiro o 

poria como o personagem de Senhora, de Alencar, na situação, que tanto 

combateria, de escravo. Já Eufrásia, cheia de pretendentes, andava no fio da 

navalha entre a possibilidade de autonomia plena e a trilha convencional de 

desposar e, em decorrência, se sujeitar a um senhor. A mulher casada se tornava 

objeto de seu marido, sujeita à sua regra, na vida íntima quanto na pública, em 

questões domésticas e nas finanças. Assim, estavam Quincas e Eufrásia 

emparedados entre o amor desejado e o casamento indesejável. Queriam liberdade, 

não compromisso. Poderiam ter desenvolvido uma relação amorosa mais plástica, 

no melhor padrão aristocrático, o das Ligações perigosas. Mas tinham ambos uma 

idealização do casamento como ponto de fixação do amor.  

Havia uma questão de fundo. Ela fora para a Europa de mudança, ele, a 

passeio. O pai preparava sua carreira no Brasil; ele devia voltar. A noiva não 

cogitava retomar para a sombra do tio, e talvez suspeitasse do sogro. Fincou pé em 

morar em Paris. Enquanto debatiam prós e contras, ele distribuía galanteios a 

outras. No réveillon de 1874, Eufrásia fez uma cena de ciúme. Em fins de janeiro, 

sem que o barão de Vassouras nada fizesse, o noivado estava rompido.  



Na fossa, Quincas seguiu viagem. Viu a neve e o papa. Em Nápoles, sofreu 

uma "crise poética". Escreveu Couchante dans Ia Foret Vierge, dedicado a Victor 

Hugo. Foi assim que Roma achou o consolo da condessa Moszczenska.  

Enquanto vagava, sem cogitar o futuro, seu pai não pensava noutra coisa. 

Numa carta enérgica, a 18 de fevereiro de 1874, chamou-o de volta ao noivado. 

Repreendia sua volubilidade evocando primeiro a lógica romântica: ''[. .. ] tuas 

aparências ou infidelidades aparentes converteram em ódio ou ficção o amor que 

geraste. [ ... ] que noivo é este tão livre e isento do seu compromisso? [ ... ] Meu 

filho, olha para a realidade das coisas, segura-te a ti mesmo neste mundo de 

inconstâncias e vaidades". Em seguida, reitera as regras aristocráticas: "Se não 

casares, que papel fizemos aqui? Quando todo o mundo sabe que o casamento está 

ajustado [ .. .]". No Rio de Janeiro, a história rendia, informava Sancho, em 19 de 

março: "Notícias tuas que, apesar de incompletas, chegam-me de todos os lados".  

Quincas estava pronto para a reconciliação quando Eufrásia foi ter com ele 

na Itália. Em 21 de março, se encontraram na vila Albani, vigiados de perto por 

Chiquinha. "Passeio no jardim. Idílio antigo", ele anotou. Nos dias seguintes se 

desdobrou entre Eufrásia e a Mosczenska. Em Veneza, reataram. Ele a tirava o dia 

todo do hotel Danielli, numa rotina de poemas e rusgas, como no último dia do 

mês: "Em San Giorgio Maggiore, uma brouille. Recitava-lhe eu meus versos no 

fundo da gãndola. À noite, pazes; meus versos Le Poignard. Passeio de gãndola à 

noite. O concerto do Rialto; fogos de bengala". Em abril, sempre comChiquinha, 

foram a Milão e aos Alpes, ao lago de Como e, no dia 16: "Fomos sós no vagão [ 

... ] Bela manhã.[ ... ] Como ela estava boa, adorável nesse dia!". Passaram um mês 

em Ouchy, enlevados um com o outro. Ele transpunha tudo em poesia. Seguiram 

para Genebra em 24 de maio, de "anel de casamento no dedo".  

Os Nabuco, informados, davam de novo tratos à papelada. Aportando em 

Paris, os noivos foram ao Louvre, passearam de barco. Mas era hora de decisões. 

Mesmo para pleitear um emprego na Europa, Quincas precisava regressar ao 

Brasil. Eufrásia instalara residência e achava que ir ao Rio era cutucar a ira do 

barão de Vassouras. Açulada por Chiquinha, que nunca vira no aspirante a cunhado 

mais que um namorador interesseiro recusou-se a voltar. Em 6 de junho, ele 

anotou: "Em Versalhes. No hotel do Louvre. Desfeito o casamento".  

Temendo pelo ridículo, Nabuco de Araújo ordenou, no dia 10: "[ ... ] deves 

voltar quanto antes à tua pátria e ao seio da tua família". Mas, em lugar de se dirigir 

a Bourdéus, de onde partiam navios para o Brasil, Quincas prosseguiu a vida de 

flãneur. Foi então que conheceu Londres: findado o dinheiro ela herança, perdido 

o dote ele Eufrásia. Apesar do "desejo de parar ali para sempre", e de "um começo 

de anglomania", como reconheceu em Minha formação, a visita a Londres durou 

apenas um mês. Atendendo, por fim, aos rogos do pai, foi à França tomar o vapor 

para casa. Parou em Fontainebleau para imprimir a coletânea de poesias a amigos 

e sobretudo a amigas de percurso: Amour et Dieu. Enviou-a a Renan e aguardou 

outra vez em vão os comentários. 



Desembarcou no Rio de Janeiro, a 25 de setembro de 1874, depois de um 

ano na Europa. E retomou a rotina de cortesão. O dândi estava mais requintado. 

Ganhou novo apelido Narciso. Na season brasileira, em Petrópolis, seu novo alvo 

foi pálida Anne Partridge, filha do ministro dos Estados Unidos no Brasil. Com ela 

começou uma verdadeira mania: a de presentear estrangeiros com um papagaio.  

Sem ocupação, resolveu exibir seu aprendizado de viagem. Fez três 

conferências sobre pintura: a escola veneziana; Rafael: Michelangelo. O pai 

conseguiu que o imperador estivesse entre os assistentes e publicou as falas em O 

Globo, dirigido por Quintino Bocaiúva. Foi esse o passaporte para ingressar no 

jornal como colunista. Nabuco de Araújo teria preferido uma sessão de política, 

mas o filho então aspirava ser poeta. Em julho de 1875, estreou como crítico 

literário.  

Falava, aos domingos, do darwinismo aos bailes do Cassino. Comentava 

peças da temporada. Foi duro na apreciação de O jesuíta, de José de Alencar, que, 

além de romancista estabelecido, era senador e conselheiro de Estado pelo Partido 

Conservador. Ficou ofendido e respondeu com rispidez. Então Quincas, cheio de 

veleidades literárias, desancou, um a um, todos os seus romances. Sua geração 

inteira enjeitava o indianismo de Alencar, a marca da nacionalidade construída 

com o Segundo Reinado. De modo que a crítica, sendo literária, era também 

política. Na polêmica que se seguiu, Alencar se concentrou no primeiro campo, 

debulhando as regras da boa escrita. Quincas deu suas próprias amostras de 

erudição. Alencar treplicou, fulminando o "filhinho de papai", em 7 de outubro: 

"Quis tornar-se tribuno, e gorou; [ ... ], lembrou-se de escrever em francês e criou 

uma nova língua; voltando da Europa, exibiu-se em uma conferência como 

professor de artes; e finalmente apareceu na imprensa como folhetinista [ ... ]". 

Para tal "prurido de mostrar-se", para "esse ergotismo insôfrego", receitava 

"aplicar um tônico ao orgasmo da vaidade". Foi ouvido. Quincas perdeu a coluna 

de O Globo - encerrando assim sua breve passagem pela crítica literária.  

Fez então revista própria, imitando a Vie Parisienne: A Época. Seu parceiro 

era o amigo de Sizenando de quem se aproximara na redação de O Globo: 

Machado de Assis. Sem dinheiro, nem interesse dos assinantes, durou dois meses 

e quatro números. Por desfastio, pôs-se a escrever L'Option, peça em cinco atos 

sobre a disputa entre França e Prússia pela Alsácia Lorena, em que a heroína 

Clotilde era obrigada a escolher entre dois amores, um de cada pátria. Tudo 

versificado em francês.  

Aos 26 anos e cinco de formado, ainda não obtivera emprego nem 

casamento. Desalentado, reclamava, em 25 de dezembro, a Salvador de Mendonça, 

outro colega de O Globo, agora em Nova York: "Cada dia mais eu te invejo 

fazendo votos para que não voltes tão cedo a esta capital do café". Coube ao pai 

achar-lhe ocupação. Nabuco de Araújo queria os filhos no seu trilho. Em 1876, 

repetiu seu projeto de lançar Quincas 'e Sizenando à deputação. Mas o Partido 

Conservador, ainda na chefia de gabinete, bloqueou a eleição de liberais. Então 

recorreu às suas relações na sociedade de corte para abrir outro caminho: a 



diplomacia. A carreira não era autônoma, e, como todos os postos públicos, 

preenchida por indicação. Funcionava como guarda-cadeiras para posições 

relevantes na política. Todos os chefes liberais, no ostracismo político da longa 

dominação conservadora, tentavam simultaneamente essa via. Os cargos eram 

disputadíssimos. Na vacância de um, nos Estados Unidos, Nabuco de Araújo virou 

seus canhões para a família imperial. Encaminhou pedido em favor de Quincas em 

par com o visconde de Rio Branco. O maior estadista do Segundo Reinado vivia 

seu maior constrangimento privado tentava salvar a honra, arrumando posto 

diplomático para o filho [uca, que se apaixonara por uma atriz e a seguira para a 

Europa. O imperador, escandalizado, negara. Agora, Isabel era a regente e Rio 

Branco repetia o pedido. Nessa cambulhada, Quincas conseguiu, a 26 de abril de 

1876, virar adido nos Estados Unidos, enquanto [uca Paranhos ia para. Liverpool. 

Tratava-se, conta em Minha formação, de "uma sensível redução de pretensões", 

porque nessa hora "só o lugar de ministro me teria contentado".  

Infeliz, escolheu a rota mais longa para os Estados Unidos. O percurso do 

Rio a Nova York era feita por pequenos vapores que "jogavam muito", nauseando 

os passageiros. Os navios grandes e confortáveis triangulavam a viagem pela 

Europa. Era mais adequado para quem lá tinha amores pendentes. Escrevera doce 

a Eufrásia. Ela gostou. Ao vivo, foi menos receptiva: ''[. .. ] a reserva que mostro 

na sua passagem por Paris [ ... ] quis dizer que se nos não podíamos fazer senão 

mal, devíamos esquecer o passado [ .. .]". Isso em 4 de julho de 1876. A porta não 

se fechou de todo: "Se não podemos discernir os nossos sentimentos, o que é certo 

é que da minha parte não é ódio". 

Enquanto ela se definia, foi rever Grosvenor Gardens. Em e meio à 

maratona social dos Carvalho Moreira, escreveu à ex noiva, propondo o 

reatamento. Com carreira diplomática encetada, a residência do casal na Europa 

era uma possibilidade concreta. Ela dissimilava essa sua condição: "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", dissera em 4 de julho. Mas era assim que pedia: "O que pareceu-me quase 

impossível seria habitar o meu país e ser lá feliz ou o que é muito mais importante 

fazer a felicidade de outra pessoa". Ele não tinha como aceder. A diplomacia era 

fila de espera. Nabuco de Araújo o faria candidato de novo nas próximas eleições, 

independentemente do ponto do mundo em que estivesse e das aspirações que 

alimentasse. Tornava o impasse. Enquanto pensavam, namoravam. Ela propôs um 

encontro na Normandia. Ele adiou a ida para os Estados Unidos.  

Não sendo de bom-tom uma moça solteira viajar a sós com um cavalheiro, 

ela quis levar a irmã. Ele se acabrunhou. Via em Chiquinha uma inimiga. Acusou 

Eufrásia de temer o que ela de fato temia: perder a reputação. Ela retorquiu altiva, 

ainda em julho: "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". 

Ele, pela terceira vez, a pediu em casamento.  



Eufrásia entrou em angústias. Medo de reatar o noivado para outra vez 

rompê-lo - para uma moça de família, uma vez bastava. Consumia-se em dúvidas 

acerca do preço a pagar, a briga com a parentela, a perda da autonomia. Não disse 

nem sim, nem não. Ainda em julho: "Estou em um estado de alma, o mais aflito 

possível, não posso agora discernir bem os meus sentimentos. Eu lhe escreverei 

aos Estados Unidos".  

Ele não quis partir meio casado, meio solteiro. Em Grosvenor Gardens 

tentava desanuviar. Mas não desanuviou. Demandou-lhe a decisão. Ela disse: "Se 

temos de nos dizer adeus para sempre, como deseja, é porque já nos fizemos 

bastante mal um ao outro, tenho muito que me fazer perdoar, quanto a mim se tive 

alguma coisa a perdoar a [sic muito tempo está feito". Em 22 de julho de 1876, 

Quincas partiu de Liverpool para os Estados Unidos pelo vapor Germanic.  

 

 

Fonte: Os capítulos deste artigo intitulados "As três mortes de Nabuco" e "Amores 

difíceis" tratam-se de matérias emprestadas na íntegra e extraídas da excelente 

obra "Joaquim Nabuco", de autoria de Angela Alonso, edição Cia. das Letras. 


