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Um aroma suave 
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o ser gracioso, meigo e forte, 
que Sua imaginação perfeita produziu. 
Um novo milagre: 
fez-se carne, 
fez-se bela, 
fez-se amor, 
fez-se na verdade como Ele quer! 
O homem colheu a flor, 
beijou-a, com ternura, 
chamando-a, simplesmente, 
Mulher! 
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RESUMO 
 

 
Este trabalho aborda a representação da educação das mulheres nos romances A Victima 
da Inquisição de Sevilha, ou a Infeliz Cornelia Bororquia (1820), Eduardo e Lucinda, 
ou a Portugueza Infiel (1829) e Esboço da Vida e Campanhas, do Principe Eugenio de 
Leuchtenberg (s/d). A análise se centra nas primeiras décadas do século XIX, momento 
em que a imprensa estava em franco desenvolvimento. Periódicos eram impressos em 
vilas mineiras como São João del-Rei e, por meio deles, notícias chegavam a várias 
partes da província de Minas Gerais e do Império. A imprensa, além de informar, teve 
um importante papel na formação da população, inclusive das mulheres. Além disso, os 
periódicos desempenhavam uma função política, disseminando notícias e fomentando 
discussões durante todo o processo de Independência do Brasil. Além dos periódicos, as 
tipografias imprimiam livros de gêneros diversos e utilizavam a seção de avisos para 
anunciar a venda das obras. Entre estas o romance, que, mesmo tendo uma crítica 
desfavorável, durante as últimas décadas do século XVIII e durante o XIX ganhou gosto 
entre o público leitor. Os romances eram criticados pelo seu conteúdo fantasioso, que 
incitava a imaginação dos leitores e acabavam não cumprindo o papel instrutivo da 
leitura, principalmente das mulheres, que supostamente possuíam uma inclinação a 
fantasias e devaneios. Diante disso, os autores se valiam de uma estratégia de venda, o 
recurso da verossimilhança, que dava um tom verídico aos acontecimentos, o que 
poderia agradar ao leitor. Com isso, a conduta das personagens possuía importância 
fundamental na trama, além do enredo ser conduzido, muitas vezes, pela luta entre o 
bem e o mal. Vilões e heroínas, a mulher virtuosa e a desonrada, reis generosos, 
amantes separados pelo destino, todos faziam parte do universo narrativo das primeiras 
décadas do século XIX. A conduta das personagens e o enredo maniqueísta são, nesse 
trabalho, as representações de um tempo histórico em que o papel das mulheres na 
sociedade se definia levando-se em conta seus “dons naturais”. Assim, ao analisar o 
contexto histórico dos romances, pode-se perceber que as mulheres deveriam ser 
educadas para cuidar da casa e dos filhos e que o casamento era considerado primordial 
para elas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representações; Educação das mulheres; Romances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This work addresses the representation of women’s education in the novels A Victima 
da Inquisição de Sevilha, ou a Infeliz Cornelia Bororquia (1820), Eduardo e Lucinda, 
ou a Portugueza Infiel (1829) and Esboço da Vida e Campanhas, do Principe Eugenio 
de Leuchtenberg (s/d). The analysis focuses the first decades of the nineteenth century, 
when the press was developing rapidly. Periodicals were printed in mining towns like 
São João del-Rei, and through them, news went to many parts of the province of Minas 
Gerais and to the Empire. The press, in addition to informing, played an important role 
in the formation of the population, including women. In addition, periodicals fulfilled a 
political function, disseminating news and encouraging discussions throughout the 
process of Independence of Brazil. Besides periodicals, printers imprinted books of 
many genres and used the notices section to advertise the sale of the works. Among 
these was the novel, that even having an unfavorable criticism, during the last decades 
of the eighteenth century and during the nineteenth won readers’ approval. The novels 
were criticized for their unrealistic content, which incited the imagination of readers and 
ended up not fulfilling the instructive role of reading, especially concerning women, 
who allegedly had an inclination to fantasies and daydreams. Therefore, the authors 
availed themselves of a sale strategy, the use of verisimilitude, which gave a tone true to 
the events, and therefore would please the reader. Thus, the behavior of the characters 
had fundamental importance in the story, besides the plot being driven often by the 
struggle between good and evil. Villains and heroines, the virtuous woman and the 
dishonored one, generous kings, lovers separated by fate, all of these were part of the 
narrative of the first decades of the nineteenth century. The conduct of the characters 
and the Manichean plot are, in this work, the representations of a historical time in 
which the role of women in society was defined taking into account their “natural gifts”. 
Thus, by analyzing the historical context of the novel, one can see that the woman 
should be educated to take care of the home and the children, and that marriage was 
considered paramount to her. 
 
 
KEYWORDS: Representations; Education of women; Novels. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
A leitura de romances tornou-se uma prática mais comum a partir do século 

XVIII, nos países europeus. Até então, segundo Darnton (1992), os livros clássicos e a 

literatura religiosa ocupavam as estantes das bibliotecas dos burgueses e nobres ricos. 

Enquanto crescia a procura por novelas, literaturas de viagem e de livros de história 

natural havia um declínio da literatura religiosa.  

Este fenômeno pode ser observado também no Brasil, já no século XIX, 

momento em que houve a instalação da Impressão Régia no Rio de Janeiro, e, 

principalmente, após a Independência do Brasil. Desde então, nas bibliotecas de 

comerciantes, clérigos, juízes e outros, poderiam ser encontradas obras de gêneros 

diversos, entre eles os de belas letras. Além disso, a imprensa periódica marcou o 

processo de Independência, quando grupos políticos tentavam manter-se no poder e/ou 

fomentar os debates em torno da política do Império. Os jornais que divulgavam ideias 

políticas eram impressos por diversas vilas consideradas importantes no período. São 

João del-Rei, Sabará, Ouro Preto, Diamantina, só para citar algumas localidades 

mineiras, eram centros de difusão de pensamentos políticos liberais e/ou conservadores. 

Além da intensa produção de periódicos nas referidas localidades, havia um intercâmbio 

de impressos entre as vilas, possibilitado pelo serviço dos correios, o que fazia essas 

mesmas ideias circularem. Os jornais eram recheados de correspondências dos leitores, 

referências e compilações de outros jornais, anúncios de vendas de obras de gêneros 

diversos, evidenciando o caráter difusor dos impressos. 

Ao mesmo tempo em que havia grande difusão da palavra impressa, nas 

primeiras décadas do oitocentos as instituições voltadas para a educação escolar eram 

incipientes, especialmente no caso das mulheres. Assim, os livros e a imprensa 

periódica eram vistos como objetos educativos, que portavam maneiras de educar e 

propagavam ideias, principalmente no momento em que grupos políticos debatiam em 

torno do ideal da Independência do Brasil. Mesmo após a Independência (1822), as 

revoltas nas províncias tinham que ser silenciadas em favor de um ideal de unidade da 

nação, havendo a necessidade de instrumentos ordenadores que pudessem não somente 

informar, mas formar os cidadãos. 
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Esse ordenamento também batia às portas das casas, reformando as famílias e 

difundindo representações distintas em torno da figura das mulheres burguesas: elas 

deveriam cuidar de seus lares, dos filhos e educá-los. As mulheres se tornariam figuras 

centrais nos lares, cônscias de seus afazeres domésticos e voltadas para a formação dos 

futuros cidadãos do nascente Império do Brasil.  

Desse modo, a imprensa marca de modo significativo o início do século XIX no 

Brasil. Além das tipografias, os estudos apontam a instalação de bibliotecas públicas, 

gabinetes de leitura e cafés, onde o público leitor, além de estar em contato com obras, 

poderia estar também em franca discussão daquilo que era lido, evidenciando o caráter 

social que a leitura teria nesse período, segundo Darnton (1992). A imprensa 

possibilitava que diversos grupos sociais pudessem estar em contato com o impresso, 

seja no local de trabalho, seja nos locais públicos, como as praças. A leitura passava a 

fazer parte de um cotidiano em que as pessoas precisavam ler para “salvar suas almas, 

para melhorar seu comportamento, para consertar suas máquinas, para tomar 

conhecimento dos acontecimentos de seu tempo, e ainda simplesmente para se divertir” 

(DARNTON, 1992, p. 212).  

A leitura poderia ser encarada como um exercício espiritual, ou mesmo ser 

considerada sagrada, temida por aqueles que a julgavam perigosa à saúde e, ainda, 

incentivada por outros que desejavam adquirir erudição por meio das páginas de um 

livro que deveria ser lido muitas vezes. Seja como for, a prática da leitura era permeada 

de valores e receios a depender da cultura que a acolhia e do momento histórico que a 

situava, pois “a leitura não é simplesmente uma habilidade, mas uma maneira de 

estabelecer significado, que deve variar de cultura para cultura” (DARNTON, 1992, p. 

218).  

Tanto é que, de acordo com manuais de leitura dos séculos XVIII e XIX, o leitor 

deveria se dedicar à leitura de poucas obras e voltar-se para os clássicos, buscando 

tornar-se um erudito. A crítica recaía sobre as obras consideradas fúteis, como os 

romances. Estes eram considerados inadequados, pois poderiam suscitar nos leitores 

fantasias e imaginações indesejadas. No entanto, o mercado editorial de romances 

consolidou-se nos fins do século XVIII e atravessou o século XIX. Mesmo que a crítica 

fosse desfavorável, os romances passaram a fazer parte da escolha dos leitores que se 

entretinham ao ler histórias de amor e aventuras.       

Se a leitura de obras que alimentavam a fantasia dos leitores era indesejada para 

os homens, para as mulheres era ainda mais. Embora não formassem o único grupo 
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leitor de romances, as mulheres eram público alvo deste gênero. Os romances 

açucarados faziam parte de suas leituras, mas não eram indicados, já que as mulheres, 

supostamente, possuíam incontrolada imaginação e poderiam se envolver com as 

histórias a ponto de se comportarem de modo inadequado.  

As mulheres eram muito criticadas devido à sua inclinação demasiada para a 

fantasia. Além disso, havia uma comparação recorrente entre as mulheres e a natureza, 

dado o seu comportamento “sem peias e de resultados imprevisíveis” (DEL PRIORE, 

2001, p. 219). Manuais de comportamento, teóricos e estudiosos do período, viam as 

mulheres como criaturas frágeis, sonhadoras e normalmente fúteis. Elas precisavam de 

um homem – pai, irmão ou marido – que pudesse controlar seus impulsos e gerenciar 

sua vida, de modo que elas deveriam ser educadas desde a tenra idade para o casamento. 

Como destaca Del Priore (2001, p. 219), a razão frágil “obrigava as mulheres ao 

aprendizado das virtudes e das regras de conduta”. Os romances poderiam apresentar 

personagens cujo comportamento fosse questionável e a honra fosse abalada por algum 

motivo dentro da trama; além disso, a história poderia apresentar episódios de 

separações, brigas ou qualquer outra atitude reprovável. Isso já tornava a leitura de 

romances perigosa quando feita, principalmente, pelas mulheres. Por outro lado, se 

houvesse na trama personagens cujo comportamento fosse digno de aprovação, 

condutas admiráveis e atitudes honrosas, os romances poderiam estar entre as obras em 

que os leitores pudessem apreender significados e transpor os ensinamentos adquiridos 

para sua vida cotidiana.  

Considerando-se o conteúdo das narrativas ficcionais do período, a figura do 

autor tem importância para este trabalho. A despeito da crítica, quem faz o sucesso de 

uma obra é o público. Assim, para adequar a obra às exigências do público, o autor 

lança mão de estratégias de venda. Os romances analisados permitem supor que a 

história narrada, mesmo não sendo um reflexo da realidade, deixa marcas daquilo que o 

autor possa vivenciar enquanto realidade. Ou seja, entre o “mundo social” e a ficção 

existe uma espécie de “negociação” na qual podemos vislumbrar certos aspectos da vida 

em sociedade.1 As condutas das personagens, os valores, as ações reprováveis e/ou 

notáveis, os acontecimentos que dão cadência e tornam a obra interessante ou não, são 

marcas de uma vivência cultural. Portanto, esse trabalho toma as narrativas como uma 

produção cujo sentido pode ser construído considerando o aspecto histórico e cultural.    

                                                 
1 Roger Chartier (2001) utiliza o conceito “negociação” ao invés da ideia de reprodução ou reflexo do 
mundo social em uma obra literária. 
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Esse trabalho busca, assim, compreender as representações da educação das 

mulheres nas décadas de 1820 e 1830. Por meio de periódicos publicados em São João 

del-Rei, na Província de Minas Gerais, encontrei anúncios da venda de obras, entre elas 

romances, sendo possível encontrar traços de tais representações. Os periódicos 

certamente circularam na Vila no mesmo período; no entanto, não há indícios da venda 

efetiva das obras aqui analisadas. Ainda assim, o anúncio de venda me leva a considerar 

que se os romances não foram vendidos, eles foram anunciados e faziam parte, de certo 

modo, da escolha de leitura de possíveis leitores.  

Ao abordar aspectos do desenvolvimento da imprensa no Brasil, bem como da 

literatura que circulava nas vilas do Império, além dos possíveis leitores, esse trabalho 

busca investigar a história do livro e da leitura. A história do livro e da leitura, segundo 

Belo (2008), desenvolveu-se como abordagem interdisciplinar. Nesta pesquisa, ela é 

investigada não apenas levando-se em conta o livro como objeto material, mas, também 

tentando compreender um pouco da “comunicação e processos sociais, culturais e 

literários que os textos afetam e envolvem” (BELO, 2008, p. 39). Para tanto, o trabalho 

tratará dos aspectos sociais e culturais ao discutir um pouco da sociedade da época, 

além da literatura consumida no período.  

Para analisar as representações da educação das mulheres no Oitocentos, este 

trabalho utiliza como abordagem a História Cultural, tendo como norte o conceito 

representação desenvolvido por Roger Chartier. Além disso, ao tratar da educação das 

mulheres no período, a pesquisa investiga a História das Mulheres.  

A investigação em torno do feminino como “categoria analítica” na 

historiografia teve uma trajetória difícil, de acordo com Soihet e Pedro (2007). A 

história positivista tinha como documentos as fontes oficiais, ou seja, militares, 

diplomáticas e administrativas, em que as mulheres pouco ou nada apareciam. A partir 

da década de 1920, com o grupo dos Annales, houve a ampliação do conceito de fontes 

e o estudo do cotidiano de pessoas comuns passou a fazer parte da investigação 

histórica, e tal acontecimento abriu espaço para o estudo da história das mulheres. O 

feminino surgiu então com uma característica interdisciplinar, em que a antropologia, a 

literatura, a linguística, para citar alguns campos, uniram-se para possibilitar os 

estudos.2  

                                                 
2 A respeito da discussão sobre as mulheres na historiografia, ver também: SCOTT, Joan. História das 
Mulheres. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 
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Além disso, os campos de pesquisa como história cultural e das mentalidades 

reforçaram “o avanço na abordagem do feminino” (SOIHET; PEDRO, 2007, p. 285). 

Nesse sentido, com o desenvolvimento da história social, na década de 1960, os 

historiadores passam a tratar das identidades coletivas de grupos sociais até então 

excluídos da história, entre os quais as mulheres. Estas não se destacavam em grandes 

acontecimentos históricos, mas, sim, na simplicidade do cotidiano. Desde então, as 

investigações em torno das mulheres tornaram-se mais frequentes e possíveis, 

modificando o quadro historiográfico.3  

Até à atualidade, alguns trabalhos foram publicados com o tema educação das 

mulheres no século XIX, no campo da História da Educação. No entanto, raramente é 

possível encontrar trabalhos que investigam a educação das mulheres tomando-se 

romances como fontes. Ao inventariar as produções regionais foi possível encontrar os 

trabalhos de Mônica Yumi Jinzenji (2005/2008) e Eliane de Lourdes Calsavara Lima 

(2005), que tratam da educação no periódico O Mentor das Brasileiras, em São João 

del-Rei, no século XIX; Cecília Vieira do Nascimento (2005) procedeu a uma análise 

comparativa dos jornais O Mentor das Brasileiras e O Sexo Feminino;  Thaís Nívia de 

Lima Fonseca e Kelly Lislie Júlio (2005) tratam da educação do corpo das mulheres da 

vila de São João del-Rei por meio de artigos publicados em O Mentor das Brasileiras e 

Christianni Cardoso Morais (2006/2008) trata das mulheres e da relação com a cultura 

escrita. Basicamente, entre os trabalhos mencionados, a imprensa periódica é utilizada 

como fonte dos estudos. Os trabalhos com a História do Livro, especificamente, 

aparecem em outras áreas, como Teoria Literária e História, ou seja, há ausência destes 

no campo da História da Educação.   

Os dados apresentados acima foram possíveis com base em um levantamento 

dos trabalhos publicados nos Cadernos de Resumos e CD’s das edições do Congresso 

Brasileiro de História da Educação (CBHE), do Congresso de Pesquisa e Ensino em 

História da Educação em Minas Gerais (COPEHE), na Revista Brasileira de História 

da Educação (RBHE) e no banco de teses e dissertações CAPES. O objetivo desse 

levantamento bibliográfico foi mapear o campo de estudos nessa área e perceber a 

relação do tema desse trabalho com pesquisas semelhantes. A análise foi feita de modo 

                                                                                                                                               
p. 63-95. SCOTT, Joan Wallach. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica.” Educação e 
Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995. p. 71-99. 
3 As autoras enumeram diversos trabalhos e autores que abordam a história das mulheres no artigo aqui 
utilizado. Ver: SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa em História das 
Mulheres e das Relações de gênero. Revista Brasileira de História. São Paulo, 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v27n54/a15v2754.pdf, acesso em 20/01/2013. 
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quantitativo e qualitativo. Foram considerados os seguintes temas de estudos: educação 

na primeira metade do século XIX, leituras e escritas para as mulheres no século XIX e 

impressos – jornais, revistas, romances e outros no século XIX. 

 Nas seis edições do Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE), 

entre os anos de 2000 e 2011, foram publicados um total de 3.342 resumos. Dentre 

estes, temas relacionados ao meu foram abordados em 17 (0,50%) resumos. Há oito 

(2,39%) resumos que tratam da imprensa – chamei de impressos em geral as 

publicações de teses médicas, dicionários, manuais de civilidade, belas-letras e literatura 

de viagem; três (0,89%) resumos sobre a educação das mulheres, em espaços 

institucionalizados ou não; e seis (1,79%) resumos sobre a relação das mulheres com a 

leitura. Nas seis edições do Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação 

em Minas Gerais (COPEHE), entre 2000 e 2011, foram publicados um total de 923 

resumos. Dentre estes, encontrei 20 (0,21%) resumos relacionados ao meu tema de 

pesquisa. Há treze (1,40%) resumos sobre a imprensa; seis (0,65%) sobre educação das 

mulheres e dois (0,21%) sobre mulheres e leituras e escritas. 

Para que o leitor possa visualizar a distribuição desses trabalhos ao longo das 

edições dos congressos, compilei os dados na Tabela I, que se segue: 
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Tabela I 

Levantamento quantitativo das comunicações relacionadas ao tema de pesquisa no 
CBHE e no COPEHE-MG (2000 a 2011) 

Edições do 
evento  

Trabalhos 
aceitos 

Imprensa: 
impressos em 

geral  

Educação das 
Mulheres  

Mulheres e 
leituras e 
escritas  

I CBHE (2000) 231 
 

1 1 1 

II CBHE 
(2002) 

428 3 ---- ---- 

III CBHE 
(2004) 

418 ---- 1 1 

IV CBHE 
(2006) 

457 ---- ---- 1 

V CBHE 
(2008) 

932 ---- ---- 2 

VI CBHE 
(2011) 

876 4 1 1 

Total (%) 
 

3.342 8 (2,39%) 3 (0,89%) 6 (1,79%) 

Edições do 
evento  

Trabalhos 
aceitos 

Imprensa: 
impressos em 

geral  

Educação das 
Mulheres  

Mulheres e 
leituras e 
escritas 

I COPEHE 
(2001) 

177 2 1 ---- 

II COPEHE 
(2003) 

151 2 1 1 

III COPEHE 
(2005) 

165 3 1 ---- 

IV COPEHE 
(2007) 

173 3 ---- ---- 

V COPEHE 
(2009) 

112 1 2 ---- 

VI COPEHE 
(2011) 

145 2 1 1 

Total (%) 
 

923 13 (1,40%) 6 (0,65%) 2 (0,21%) 

Fonte: Cadernos de Resumos das edições do Congresso Brasileiro de História da Educação (2000, 2002, 
2004, 2006, 2008 e 2011) e do Congresso Brasileiro de História da Educação (2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 e 2011). 

 

Saliento que nenhum dos trabalhos publicados nos congressos toma como objeto 

de estudo a análise das representações sobre a educação das mulheres na vila de São 

João del-Rei, nas décadas de 1820 e 1830, por meio dos romances que circularam na 

localidade. 



20 
 

Dos 23 números disponíveis para consulta da Revista Brasileira de História da 

Educação (RBHE)4, foram contabilizados 216 artigos publicados entre janeiro e junho 

de 2002 e maio e agosto de 2010, entre os quais dois (0,92%) se relacionam com o meu 

objeto de estudo. Um deles, de autoria de Marcus Levy Albino Bencosta (2001), trata 

do discurso da Igreja acerca da educação feminina, no século XX. Outro, assinado por 

Mônica Yumi Jinzenji (2010), tem como tema as escolas pública de primeiras letras 

para meninas. Além desses, há uma resenha publicada sobre a obra de Márcia Abreu 

intitulada Os Caminhos dos Livros, de Christianni Cardoso Morais (2006). Tal resultado 

pode ser visualizado na Tabela II: 

 

Tabela II 

Levantamento quantitativo dos artigos publicados na Revista Brasileira de História da 
Educação (RBHE), relacionados ao tema de pesquisa 

Período Números Artigos Resultado 

Jan/Jun de 2002 
Mai/Ago de 2010 

23 216 2 (0,92%) 

Fonte: Revista Brasileira da História da Educação (RBHE), n° 1 a 23 (2001 a 2010).  
 

Pesquisei também no banco de teses e dissertações CAPES5, nos dias 23 e 24 de 

janeiro de 2012. A princípio, utilizei como chave de pesquisa as seguintes palavras-

chave: leitura, mulheres, livros, que resultou em 134 trabalhos publicados. Destes, 

apenas um (0,74%) possui relação direta com o meu tema: a tese de doutorado de 

Mônica Yumi Jinzenji (2008). Fiz nova pesquisa com as palavras-chave história das 

mulheres, leitura, livros, educação, obtendo resultado de 22 trabalhos. Nesse caso, 

encontrei dois (0,90%) relacionados com o meu tema: novamente a tese de Jinzenji 

(2008) e a dissertação de Barbara Heller (1997). Novamente, com outro grupo de 

palavras-chave, livros e romances no século XIX, foram localizados 75 resultados com 

4 (0,53%) trabalhos relacionados ao meu tema: as dissertações de Carlos Antônio 

Pereira Gonçalves Filho (2010), de Ozângela de Arruda Silva (2009) e de Regiane 

                                                 
4 Disponível no endereço eletrônico http://www.sbhe.org.br/novo/index.php?, acesso em 23 de janeiro de 
2012. 
5 Disponível no endereço eletrônico http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/ , acesso em 23 e 24 de janeiro 
de 2012. 
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Mançano (2010) e a tese de Simone Cristina Mendonça de Souza (2007). Tal resultado 

pode ser visualizado na Tabela III: 

 

Tabela III 

Levantamento quantitativo das dissertações e teses publicadas no banco de teses 
CAPES, relacionadas ao tema de pesquisa 

Palavras-chave Publicações Resultados 

Leitura, mulheres, livros 134 1 (0,74%) 

História das mulheres, 
leitura, livros, educação 

22 2 (0,90%) 

Livros e romances no 
século XIX 

75 4 (0,53%) 

Fonte: Banco de Teses Capes.  
 

Os trabalhos analisados contribuíram muito para a compreensão do meu objeto 

de estudo. Inclusive, utilizo alguns neste trabalho.  

Passo, agora, a apresentar os assuntos a serem tratados nos capítulos que 

compõem esta dissertação. 

No CAPÍTULO I, abordo aspectos da imprensa oitocentista no Brasil, desde a 

sua fundação com a Impressão Régia até as tipografias que foram se constituindo nas 

vilas mineiras, em especial a de São João del-Rei. Trato também da importância que os 

impressos tiveram no processo de Independência do Brasil, o consumo de obras pela 

comunidade leitora e a mudança nas práticas de leitura no período. Além disso, discuto 

como era possível anunciar e vender obras de gêneros diversos por meio dos periódicos. 

Também apresento o conceito norteador da pesquisa, representação, e discuto as fontes 

utilizadas no trabalho.  

No CAPÍTULO II, trato do que era considerado como boa e má leitura pelos 

tratadistas de leitura no período. Destaco a crítica desfavorável em torno do romance, a 

estratégia utilizada pelos romancistas para que houvesse interesse pelo gênero e a 

consolidação do mesmo entre o público leitor. Trato também de situar o aspecto social e 

cultural da Inglaterra e do Brasil no período, ressaltando a forte influência da primeira 

nos romances. Essa condição me fez observar as ideias de escritores dos séculos XVIII 
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e XIX, como também de instituições voltadas para a educação de moças. Discuto, ainda, 

aspectos relacionados às mulheres na obra Emílio, ou da Educação, de Rousseau. Por 

fim, discorro também sobre a educação das meninas em casas de recolhimentos e 

conventos do período.  

Já no CAPÍTULO III, enumero os temas recorrentes nos cordéis portugueses e 

folhetos nordestinos, aproximando-os dos romances analisados neste trabalho, com o 

objetivo de apontar as semelhanças entre eles. Apresento o resumo das narrativas 

ficcionais e posteriormente empreendo uma análise das fontes, partindo das categorias 

criadas para esse trabalho.  
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CAPÍTULO I – A IMPRENSA EM MINAS GERAIS E CONSTITUIÇÃO 
DAS FONTES 

1.1 – A imprensa oitocentista 
 

A imprensa que aportou no Brasil, juntamente com a Família Real em 1808, 

mostrou-se mais ativa após a Independência, que ocorreu em 1822. A Impressão Régia, 

no Rio de Janeiro, casa oficial que imprimia os documentos do governo colonial além 

de obras encomendadas, perdeu seu “monopólio de impressão” em 1821, possibilitando 

que outras tipografias funcionassem e imprimissem uma grande quantidade de jornais.6  

Entre o estabelecimento da Família Real no Brasil e a Independência, a imprensa 

foi marcada por controles e censuras por parte do Poder Imperial e Eclesiástico7. Em 

Portugal, os censores fiscalizavam obras remetidas de Portugal às Colônias e vice-versa; 

no Rio de Janeiro, tipografias não poderiam funcionar além da Impressão Régia8. De 

acordo com Márcia Abreu (2008), variados eram os temas submetidos aos censores, já 

que toda obra deveria passar pelo controle da censura, dado o temor da Coroa 

portuguesa quanto à “difusão de ideias perigosas” (ABREU, 2008, p. 23). Além disso, a 

autora esclarece ainda que “o movimento de livros em direção ao Brasil era muito mais 

intenso do que entre as cidades portuguesas e extraordinariamente superior ao registrado 

em relação às outras colônias” (ABREU, 2008, p. 27). 

                                                 
6 Ver: SOUZA, Simone Cristina Mendonça de. Primeiras Impressões: romances publicados pela 
Impressão Régia do Rio de Janeiro (1808-1822). 2007. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 
Campinas, 2007, p. 44. MANÇANO, Regiane. Livros à venda: Presença de romances em anúncios de 
jornais. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, 2010, p. 5. NEVES, Lúcia Maria 
Bastos P. Neves. Antídoto contra obras “ímpias e sediciosas”: censura e repressão no Brasil de 1808 a 
1824, p. 377-394. In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, História e História da Leitura. Campinas, 2000. 
7 Antes de a Família Real chegar ao Brasil, livros já eram submetidos à censura. Em 1768, três 
instituições se responsabilizavam pelo “controle da divulgação de ideias – o Santo Ofício, o Ordinário e o 
Desembargo do Paço”. Com a influência do Marquês de Pombal, houve certa modificação dos 
responsáveis pela censura, instituindo-se a Real Mesa Censória, com maior participação do Poder Real e 
menor participação de eclesiásticos. Ainda, com a morte de D. José I, D. Maria I alterou a Mesa, 
nomeando a Real Mesa da Comissão Geral para o Exame e a Censura de Livros. Não obstante, no ano de 
1794 houve a extinção da Real Mesa e a “divisão das atribuições entre o Santo Ofício, a autoridade 
episcopal e o Desembargo do Paço”. Entretanto, modificações não foram feitas sobre o controle dos 
livros. Em 1821, extinguiu-se o Santo Ofício, em Portugal, e, com isso, a Secretaria da Censura do 
Desembargo do Paço se responsabilizaria pela censura, também no Brasil, até 1826. Ver: ABREU, 
Márcia. Os caminhos dos livros. São Paulo: Mercado das Letras, 2003. 
8 Ver: SOUZA, Simone Cristina Mendonça de. Primeiras Impressões. op. cit., p. 44. MANÇANO, 
Regiane. Livros à venda. op. cit., p. 5. MARTININO, Agnaldo; SAPATERRA, Ana Paula. A censura no 
Brasil do século XVI ao século XIX, 2006. Disponível em: 
http://www.usp.br/proin/download/artigo/artigos_censura_brasil.pdf, acesso em 11/11/2012. 
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Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, a imprensa pôde funcionar 

sem a censura prévia do que seria publicado. As Cortes Portuguesas proclamam a 

liberdade de imprensa em 1821, em Portugal. No Brasil, D. Pedro publica um decreto 

em 1822, que prevê as antigas penas aos abusos da imprensa. No entanto, esse decreto 

se extingue quando a lei sobre a liberdade de imprensa, presente na Constituição 

Política do Império do Brasil de 1824, prevê em seu artigo 179, parágrafo IV: 

 

Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, 
escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; 
com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no 
exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar.9 

 

Simone Cristina Mendonça de Souza (2007) adverte que, embora houvesse a 

permissão para se imprimir livros nas tipografias que se instalavam no Brasil nesse 

período, as dificuldades enfrentadas eram imensas. Os altos custos da importação de 

materiais para impressão, o alto valor do papel, bem como a falta de mão de obra 

preparada, tornavam os livros caros. Isso se resolvia com a importação de volumes 

prontos vindos de Portugal, com preços mais apropriados. 

Ainda assim, os acontecimentos em torno da imprensa possibilitaram uma 

proliferação de periódicos que eram publicados tanto na capital do Império quanto em 

outras Províncias. Basile (1990) destaca o importante papel assumido pela imprensa no 

processo de Independência do Brasil, tendo sido ampliada pelas Províncias do Império 

após esse acontecimento. Segundo Souza (2007, p. 54), a partir de 1821 várias 

tipografias instalaram-se no Rio de Janeiro, “produzindo periódicos diversos, a maioria 

deles de cunho político”. Entre os anos de 1821 e 1823, pelo menos treze periódicos 

circularam no Rio de Janeiro e visavam a defender interesses constitucionalistas e de 

Independência.10 Regiane Mançano (2010) e Souza (2007) destacam a brevidade das 

folhas, possivelmente devido ao momento político que o Império do Brasil vivia. Marco 

Morel (2002), ao tratar da cena pública no Rio de Janeiro, assinala os anos 1821 e 1822 

como um momento de “propagação da palavra pública” em que os manuscritos e 

impressos conviviam de modo a propagar ideias políticas, além de um movimento 

expressivo de leitores, buscando informações referentes a “certos públicos e visando 

                                                 
9Disponível em:    http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm, acesso 
em 13/11/2012. 
10 Sobre os periódicos fluminenses ver: SOUZA, Simone Cristina Mendonça de. Primeiras Impressões. 
op. cit., p. 55. MANÇANO, Regiane. Livros à venda. op. cit., p. 5. 
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alvos determinados, resultando numa exasperação de comportamentos” (MOREL, 2002, 

p. 42).  

Acompanhando os acontecimentos em torno do impresso na cena carioca, Vila 

Rica, na província de Minas Gerais, publicou o seu primeiro periódico em 1823, sob o 

nome de O Compilador Mineiro, que foi substituído por A Abelha do Itaculumy em 

1824 e, em 1825, a mesma tipografia passa a publicar O Universal, até o ano de 1842, 

segundo Jinzenji (2008).  

A posição da imprensa em Vila Rica se estende a outras localidades da Província 

mineira. Wlamir Silva (2002) esclarece que, em meados do Primeiro Reinado, folhas 

liberais se multiplicaram em Minas Gerais. Exemplos disso são Mariana e São João del-

Rei, que também tiveram expressivos periódicos, fazendo da região “metalúrgica-

mantiqueira a bússola do liberalismo moderado mineiro” (SILVA, 2002, p. 125).  

São João del-Rei, localidade focalizada na análise deste trabalho, impulsionou 

sua imprensa na segunda metade da década de 1820. Essa situação se aproxima da crise 

do fim do primeiro Reinado, que se inicia em 1830, como defende Morel (2002). Com a 

abdicação de D. Pedro I em 1831, aumenta-se a propagação da linguagem impressa, 

culminando em um aumento expressivo de jornais.  O primeiro periódico publicado na 

Vila recebeu o nome de O Astro de Minas, tendo circulado entre 1827 e 1839. Até o ano 

de 1835, surgiram mais sete periódicos, de acordo com Jinzenji (2008), coincidindo 

com os momentos de crise política. Nesse momento, a abdicação do Imperador do 

Brasil iniciou o período Regencial, marcado por disputas de poder.     

Outro periódico que circulou entre os anos 20 e 40 do século XIX foi O Mentor 

das Brasileiras, que era impresso na mesma tipografia de O Astro, também fundada 

pelo comerciante Baptista Caetano de Almeida. A tipografia e os periódicos eram 

exemplos de ações possibilitadas por esse morador da Vila, que no ano de 1827 

fundava, juntamente com outros subscritores, uma biblioteca pública na cidade, a 

primeira da Província de Minas Gerais. A biblioteca possibilitava o acesso não apenas a 

livros como também a periódicos publicados em partes diversas da Província, 

evidenciando a circularidade de ideias e uma tendência marcante no período em estudo: 

“o aumento de interesse pelos periódicos” (MORAIS, 2002, p. 75). 

Assim, por meio dos expoentes periódicos citados acima, entre outros, as vilas 

recebiam notícias dos acontecimentos do cotidiano das localidades mineiras e de outras 

partes do Império, notas sobre política e também anúncios de venda de obras científicas, 

religiosas, didáticas, literárias, filosóficas e outras. Gêneros diversos se faziam conhecer 
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ou mesmo se solidificar estampados nos anúncios das folhas. Cada localidade possuía 

sua maneira de vender as obras, seja por meio das casas literárias, de particulares ou 

mesmo das próprias tipografias, possibilitando o acesso da população aos mais variados 

títulos.  

O aumento significativo de impressores, livros e periódicos marca, segundo 

Roger Chartier (1999, p. 24), o que seria a “segunda revolução da leitura”. A primeira 

seria a mudança da leitura em voz alta para a prática da leitura silenciosa. Para o 

pesquisador, o aumento da produção livresca, ou mesmo de periódicos, entre outros, 

modificou a prática dos leitores acostumados a uma leitura quase “religiosa” de poucos 

textos, que deveriam ser “lidos”, “relidos” e decorados para a transmissão entre as 

gerações. Os “novos leitores” estariam mais afeitos a uma prática de leitura mais voraz 

e crítica de impressos efêmeros11.    

No entanto, para Chartier (1999) não houve uma ruptura entre as práticas de 

leitura “intensiva” e “extensiva”, tratadas acima, de modo que uma tenha substituído a 

outra. Pelo contrário, mesmo que a leitura extensiva viesse a fazer parte do cotidiano 

dos leitores, a leitura intensiva continuava a ser indicada e, possivelmente, praticada. 

Para exemplificar isso, no periódico O Constitucional Mineiro, de janeiro de 1833, em 

São João del-Rei, foi publicado um anúncio de venda da obra “Fabulas Moraes e 

Politicas do Poeta e Filosofo Persa “Saady”. O conteúdo do anúncio diz: “Esta Obra 

pela pureza da doutrina, amenidade do estilo, limpeza e correcção da frase, merece ser 

lida, e até decorada por todas as pessoas de bom gosto” (O Constitucional Mineiro, 

1833, nº 31, grifos meus).   

O exemplo acima demonstra a permanência de uma prática de leitura de textos 

“sacralizada” entre os leitores tradicionais12, convivendo com a leitura “desprendida” 

dos novos leitores. O periódico datado do oitocentos, época marcada pela presença de 

leituras despretensiosas, sugere aos leitores de suas páginas rápidas uma leitura 

ancorada em práticas que buscam se sedimentar na memória do leitor. Além disso, 

sugere que algumas obras “merecem” ser “decoradas” e outras, possivelmente, não. 

 O que torna um determinado gênero de leitura especial é um dos caminhos que 

pretendo percorrer neste trabalho sem a pretensão de encontrar uma resposta definitiva.    

                                                 
11 Rolf Engelsing, historiador do livro, também teorizou a respeito da leitura intensiva e extensiva e a 
modificação que isso veio trazer na leitura, segundo Robert Darnton. DARNTON, Robert. História da 
Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo, UNESP, 1992. 
p. 199-236.   
12 Leitor tradicional é entendido aqui como o leitor que estava acostumado com o tipo de leitura intensiva, 
que se dedicava a ler poucos textos muitas vezes até que pudesse decorá-lo para apreender o seu sentido. 
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Dentro da perspectiva do aumento de circulação de impressos no Oitocentos, 

Márcia Abreu (2008) contabiliza uma série de títulos transferidos de Portugal para o Rio 

de Janeiro, antes e depois da vinda da Família Real. No período anterior a 1808 foram 

remetidos “1328 livros de belas-letras equivalentes a 519 títulos diferentes.” Os 

números se intensificaram após a chegada da Família Real, pois foram enviados “3003 

livros relativos a 851 diferentes títulos” (ABREU, 2008, p. 27).  

Vimos até aqui que a imprensa em Minas Gerais esteve muito ativa no processo 

de Independência do Brasil e se solidificou com a abdicação de D. Pedro I, estando 

presente no período Regencial. Era caracterizada como meio de difusão de ideais, seja 

por meio dos periódicos, folhetos políticos, cartas ou mesmo de livros. Em relação ao 

público, houve um aumento significativo da comunidade leitora, constituída por leitores 

ativos ou passivos, e mudanças nas práticas de leitura. Pelas exposições feitas até o 

momento, o presente estudo analisa as décadas de 1820 e 1830.  

Quanto à expressividade de títulos e volumes no Rio de Janeiro, faz-me supor 

que São João del-Rei poderia estar em situação semelhante no que diz respeito às 

leituras e ao modo de anunciar a venda de impressos. Mais adiante tratarei dessa 

aproximação. 

1.2 – Os anúncios de jornais 
 

Vimos até agora que a imprensa no Brasil foi se solidificando a partir da 

Independência e que, com isso, casas literárias puderam se estabelecer no Rio de Janeiro 

para vender suas obras. Alguns proprietários já possuíam experiência no ramo, até 

mesmo familiar, e fomentavam o comércio livreiro publicando anúncios nos jornais de 

grande circulação na capital fluminense. 

A venda de obras anunciadas nos periódicos foi uma prática cotidiana no Rio de 

Janeiro. Mançano (2010) explora a publicidade que envolvia os romances nos anúncios 

de três grandes jornais que circularam na capital fluminense, na primeira metade do 

século XIX: Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), Correio Braziliense (1808-1822) e 

Jornal do Commércio (1827-1844). Segundo a autora, os livreiros utilizavam seções 

específicas dos periódicos para divulgar as obras que ocupavam suas estantes. Os 

romances, por sua vez, ocupavam a grande maioria dos anúncios, evidenciando não só o 

interesse do público leitor pelo gênero como também dos anunciantes em divulgá-los. 

Assim, o comércio de romances era intenso nesse período.  
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Em São João del-Rei, a venda de romances ou mesmo de outros gêneros não 

ocupava um espaço privilegiado nas páginas de jornais utilizados como fontes neste 

trabalho. Normalmente, encontravam-se na última página dos jornais, ocupando a seção 

“Avisos”, onde era anunciada, entre outras coisas, a venda de escravos, de chácaras, de 

casas, de tecidos, para citar alguns itens comercializados.  

Mançano (2010, p. 21) destaca que, no Rio de Janeiro “as propagandas, na 

maioria das vezes, detinham-se em informar apenas as obras, o gênero ao qual 

pertenciam e o valor pelo qual eram comercializados”. Em São João del-Rei ocorria de 

forma semelhante, embora, muitas vezes, os anunciantes não especificavam o gênero da 

obra:  

 

AVISO 

Pedro Plancher-Seignot, Impressor livreiro de S.M.I publicou huma 
obra, com o titulo de = Esboço da Vida, e Campanhas d’Eugenio de 
Beauharnais, Principe de Leuchtenberg.  
Esta obra, que se diz interessante, principalmente á Classe dos Snrs. 
Militares do veuturoso Casamento, do Nosso Augusto Imperador com 
huma Princeza da Casa da Baviera, Filha d’aquelle Grande Principe e 
achar-se-ha de venda na Typographia Imperial de Pedro Plancher-
Seignot. (O Amigo da Verdade, nº 48, 1829, grifos meus) 

 

As características dos anúncios publicados nos periódicos mineiros utilizados 

nesta dissertação, de modo geral, aproximam-se dos anúncios publicados nos jornais 

fluminenses estudados por Mançano (2010). Embora esse anúncio, em especial, não 

tenha mencionado o valor do impresso, foi possível identificar tal dado em outros. 

Quanto ao gênero, os anúncios geralmente não o especificam, referindo-se ao impresso 

como “obra”.    

Temos, ainda, a indicação do ponto de venda da obra, dirigida pelo impressor 

livreiro Pedro Plancher-Seignot, de origem francesa, também diretor do Jornal do 

Commércio, no Rio de Janeiro, além de ser um grande vendedor de romances na 

capital13. Esse anúncio ainda traz o indício da circularidade dos impressos nesse 

período, por meio da notícia publicada em um jornal de São João del-Rei, referente à 

venda de uma obra na capital fluminense. Isso nos possibilita supor que os anunciantes 

mineiros estavam aprendendo a arte de anunciar livros com os livreiros da capital do 

Império.  

                                                 
13 Ver: MANÇANO op.cit. p. 64,65. 
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Além disso, outra indicação é a posição política do jornal mineiro “O Amigo da 

Verdade”. Na apresentação da obra, ele exalta a figura do “Augusto Imperador”, além 

de especificar a quem a tipografia de Plancher-Seignot servia: “S.M.I (Sua Majestade 

Imperial).    

Temos, contudo, um outro anúncio com apresentação mais detalhada: 

 

AVISO 

Reimprimio-se nesta Typ. A obra intitulada = A victima da Inquisição 
de Sevilha = e acha-se a venda nesta Typ., e nas casas dos Srs. 
Martiniano Severo de Barros e C., José Teixeira Coelho, e Manoel 
Moreira da Rocha e C. pelo preço de 480; ella contem 118 pag. Em 8º.  
(O Astro de Minas, 1829, nº 318, p. 4)   

 

Já esse anúncio traz outros indícios. Além do preço da obra, ele nos remete à 

informação de que a tipografia mineira do jornal “O Astro” já fazia suas reimpressões 

de obras: inclusive, neste caso, de um romance. E, ainda, traz os pontos de venda onde 

os leitores poderiam encontrá-lo, evidenciando um fato que Souza (2007, p. 57) já havia 

notado nos anúncios fluminenses: “os anúncios possuíam indicações dos pontos de 

venda, para que o leitor escolhesse o ponto de venda que melhor lhe conviesse”. 

Um outro indício é a venda da obra feita pela própria tipografia, onde se 

imprimiu o romance. Se, no Rio de Janeiro, os anunciantes eram donos de livrarias, em 

São João del-Rei eram as tipografias, onde eram impressos os periódicos, as 

responsáveis por divulgar as obras, geralmente impressas pelas mesmas. Inclusive, em 

toda a Província Mineira, esse período não testemunhou a presença de livrarias14 

(MOREIRA, 2006, p. 138). 

Luciano da Silva Moreira (2006) ao estudar os periódicos mineiros no período 

regencial, entre 1828 e 1842, destaca a escassez de notícias de obras de belas-letras dos 

anúncios “desta parte extraímos muitas informações sobre a produção e circulação de 

outros impressos. Contudo, lembramos que os anúncios não comportavam toda a 

difusão impressa de Minas Gerais” (MOREIRA, 2006, p. 119).  

A produção de obras de belas-letras15 nas tipografias mineiras dividia espaço 

com a impressão de obras científicas, didáticas, folhetos políticos e, inclusive, 
                                                 
14 O pesquisador cita um provável estabelecimento de Lourenço da Veiga que poderia ser considerada 
uma livraria, em Campanha. De acordo com VALLADÃO, Alfredo. Da Acclamação à Maioridade 
(1822-1840). 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1939. p. 80.  
15 Usarei o termo “belas-letras” para designar os romances, poemas, prosas, teatro e literatura em geral, já 
que o termo “literatura” não era utilizado no período em estudo, de acordo com Márcia Abreu. Ver: 
ABREU, Márcia. Os Caminhos dos Livros. Op cit, p. 15.   
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periódicos. São João del-Rei viu surgir, entre 1827 e 1844, doze periódicos, alguns com 

breve duração, já que surgiam por uma situação política específica, de acordo com 

Maria Augusta do Amaral Campos (1998). O volume de impressão acontecia ainda em 

meio à dificuldades das casas impressoras, seja por causa do caráter artesanal da maioria 

delas, seja pela falta de papel e pessoal para manusear os tipos. Era comum o atraso na 

impressão das folhas, folhetos, cartas endereçadas à população, possivelmente porque as 

tipografias da Vila viviam momentos áureos na cena política.  

Era nas páginas dos jornais mineiros que grupos políticos travavam suas lutas 

diárias. Os periódicos figuravam como “armas” prontas para a guerra travada no cenário 

mineiro. Insultos na troca de correspondências ásperas e anedotas com o objetivo de 

afrontar o adversário evidenciavam o embate e fomentavam a criação de folhas, 

normalmente levando a bandeira do grupo político ao qual pertencia já no título, que 

correspondia também ao nome da tipografia. 

Até o momento, foi possível demonstrar que tanto uma cidade mineira como São 

João del-Rei quanto a capital do Império, Rio de Janeiro, possuíam cenários 

semelhantes onde a leitura poderia ser praticada de forma intensiva ou extensiva. 

Podemos indagar agora sobre a existência de atores que pudessem figurar nesses 

cenários. É o que tentarei expor a seguir.  

 

1.3 – Os possíveis leitores  
 

Embora o objetivo deste trabalho seja compreender as representações da 

educação das mulheres que se desenhavam nas páginas dos livros – no caso, romances –  

faz-se necessário apresentar alguns dados sobre os possíveis leitores da vila mineira.  

Paralelamente ao avanço da imprensa no Oitocentos, o período testemunha 

iniciativas em prol da leitura em sociedades literárias e científicas, cafés, bibliotecas e 

gabinetes de leitura – “tomadas como locais de ensino, de discussão de ideias, e de 

difusão das habilidades de ler e escrever” (MORAIS, 2002, p. 22). Na vila mineira aqui 

estudada, como já foi mencionado, foi fundada em 1827 uma biblioteca pública e houve 

tentativas no sentido de implantar uma sociedade literária, no mesmo período, por parte 

de um grupo da elite da vila mineira.16  Juntamente com a intensa troca de impressos, 

                                                 
16 Sobre a Biblioteca Pública e Sociedade Literária de São João del-Rei, ver: MORAIS, Christianni 
Cardoso. “Para aumento da instrução da mocidade da nossa Pátria”: Estratégias de difusão do letramento 
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esses locais vão se efetivar como um “espaço público” em Minas Gerais, como defende 

Moreira (2006). 

Nesse sentido, minha pesquisa se filia à ideia defendida por Morais (2002), que 

discute o conceito de letramento no Oitocentos. Tendo em vista que esse período tinha 

um número reduzido de escolas17 onde alunos pudessem ser ensinados a ler, escrever e 

contar, outras instituições abriam espaço para o exercício dessas habilidades, como os 

espaços públicos e de sociabilidade: bibliotecas, sociedades literárias e outros. Além 

disso, a autora destaca o grande número de analfabetos nesse período e esclarece que 

“grande parte dos “letrados” dessa época nunca havia freqüentado a escola 

regularmente, possuindo muitos deles uma formação autodidata” (MORAIS, 2002, p. 

22). 

Se, por um lado, as escolas eram incipientes, por outro tentava-se efetivar um 

espaço público onde era central a leitura e a discussão de ideias. Nos espaços, como 

bibliotecas, cafés e outros, possivelmente os leitores se deparavam com gêneros 

diversos de leitura: os periódicos, os textos científicos, religiosos, didáticos e os de 

belas-letras. Assim, meu objeto de análise são os romances, porque acredito que, por 

meio deles, a elite letrada pudesse se instruir, principalmente as mulheres, público leitor 

de romances. Discutirei a respeito dessa escolha no CAPÍTULO II desta dissertação.    

Os estudos de Luiz Carlos Villalta (2000) sobre a posse de livros do século XVI 

até a Independência e de Morais (2002) podem esclarecer a respeito do público leitor. 

Villalta encontra entre os proprietários de livros, os donos de terras e escravos, os que se 

dedicavam à carreira sacerdotal, à farmácia e à cirurgia, ao direito, ao comércio, à 

navegação, às atividades militares, aos estudos e ao exercício de cargos públicos.  

Salvo algumas poucas diferenças, Morais encontra entre os subscritores da 

biblioteca pública de São João del-Rei profissões muito próximas das apresentadas por 

Villalta. A maioria dos subscritores ocupava o ramo do comércio, seguidos pelos 

clérigos, cirurgiões, médicos e boticários, proprietários de bens imóveis, logo após 

advogados e mestres de ofícios mecânicos. 

Os pesquisadores esclarecem que o objeto livro conferia poder e status ao seu 

possuidor, além de ser importante também para aqueles que quisessem adentrar e 

                                                                                                                                               
na Vila de São João del-Rei (1824-1831). Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. 
17 Sobre as escolas no oitocentos, ver: JINZENJI, Mônica Yumi. Cultura Impressa e Educação da 
Mulher. Lições de política e moral no periódico mineiro O Mentor das Brasileiras (1829-1832). Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 
MORAIS, Christianni Cardoso. Op cit., p. 22. 
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participar das redes de “sociabilidade das quais o livro era a base” (VILLALTA, 2000, 

p. 205). O grupo de proprietários de livros apresentado por Villalta e Morais é formado 

por pessoas que se dedicam a atividades profissionais que possibilitam inferir que 

existia uma relação entre aqueles que poderiam comprar livros e o poder simbólico 

desse objeto, além de possibilitar supor qual o grupo social fazia parte das instituições 

criadas no período em torno da leitura. Voltarei a tratar disso no CAPÍTULO II.   

Tal observação feita pelos pesquisadores pode também nos ajudar a esclarecer o 

envolvimento dos subscritores na promoção da leitura da vila mineira. Já foi 

mencionado que as tipografias eram as anunciantes majoritárias de livros à venda em 

São João del-Rei e normalmente entre os pontos de venda estavam as casas de 

particulares. Entre estas casas, foi possível encontrar a de dois subscritores da referida 

biblioteca: Martiniano Severo de Barros e José Teixeira Coelho.18   

Diante do exposto, parece-me que temos como público leitor uma elite letrada na 

vila mineira de São João del-Rei, no período estudado. Poucos eram os capacitados a 

ler, ou mesmo possuir livros; ainda assim, vê-se uma explosão de impressos circulando 

em partes diversas da Província Mineira. Deve-se notar que não só aqueles dotados da 

habilidade da leitura eram os que estavam em contato com as leituras de toda ordem, já 

que muitos poderiam acompanhar as leituras em voz alta, ocorridas muitas vezes nos 

locais públicos. Como bem descreve Moreira (2006, p. 133): 

 

O impresso, paulatinamente, invadiu o cotidiano das vilas e arraiais, 
tornando-se presente no universo cultural do mineiro. Sabemos que a 
elite intelectual não era o único estrato social capaz de efetuar a 
leitura. Mesmo que parcela diminuta dos habitantes conseguisse ler, 
outras pessoas puderam ouvir e, ao menos, ver o objeto escrito. 
Ademais, indivíduos de camadas menos favorecidas também 
poderiam realizar a prática da leitura e, assim, extrair significados do 
impresso.    
 

Tais afirmações me levam a supor que entre esse público houvesse diversas 

categorias de leitores, inclusive mulheres. Chartier (2000, p. 26) indica que “no século 

XIX, novas categorias de leitores (mulheres, crianças, trabalhadores) foram 

apresentadas à cultura impressa”. Mulheres da elite que poderiam, em algum momento 

de seu dia, sentar-se para ler ou escutar a leitura feita por outrem. Ou mesmo as 

mulheres trabalhadoras, que, entre um afazer e outro, poderiam entrar em contato com o 

                                                 
18 Tal afirmação nos foi possível ao observar a relação dos subscritores da Biblioteca Baptista Caetano de 
Almeida presente na dissertação da pesquisadora Christianni Cardoso Morais.  
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impresso, guardando-o, limpando-o e, possivelmente, passando o olho com a 

curiosidade de entender o que se passava naquelas páginas.  

Com o objetivo de construir uma parte do meu objeto, tentei seguir as pegadas 

deixadas por documentos e/ou pesquisadores para remontar a uma época distinta, 

temporalmente situada no passado. Sabendo que “remontar a uma realidade complexa 

não experimentável diretamente” (GINZBURG, 1989, p. 152) é tarefa desafiadora, 

tentarei ainda, apoiada no conceito de representação de Roger Chartier, apresentar os 

fundamentos desse trabalho.  

 

1.4 – Representações da educação das mulheres  
 

Lançar o olhar sobre a história das mulheres, no século XIX, traz algumas 

dificuldades. Por se tratar de uma parcela da sociedade sobre as quais as fontes são, de 

certo modo, exíguas, dada “a escassez de vestígios acerca do passado das mulheres, 

produzidos por elas próprias” (SOIHET, 1997, p. 295), faz-se necessário buscar 

registros que falem sobre elas. Ao contrário do tratamento sombrio dispensado às 

mulheres por alguns historiadores, os historiadores da História Cultural ampliaram as 

possibilidades de investigação, favorecendo a busca de fontes e registros de ordens 

diversas. Textos literários e normativos, discursos e práticas de medicina, romances e 

periódicos transformaram-se em fontes de estudo das mulheres, possibilitando análises 

das “representações sobre as mulheres, as normas que lhe são prescritas e até a 

apreensão de cenas do seu cotidiano, embora à luz da visão masculina” (SOIHET, 1997, 

p. 295).  

Chartier (2002, p. 95) confirma que “duradouramente a construção da identidade 

feminina enraíza-se na interiorização, pelas mulheres, de normas enunciadas pelos 

discursos masculinos. Por meio dos romances analisados neste trabalho, podemos 

compreender os discursos sobre as mulheres, sem a pretensão, no entanto, de verificar 

as suas práticas. Isso seria possível se efetivar por meio de documentos escritos pelas 

mulheres, tais como cartas, bilhetes ou mesmo anotações em livros, fontes das quais não 

disponho. Os textos analisados são atribuídos a figuras masculinas e, portanto, as fontes 

trazem as marcas dos autores e seus discursos são tomados nesta investigação como 

representações das mulheres. Os autores são, também, tomados como sujeitos 
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históricos, imbricados nas relações sociais, de modo que a partir de “seus textos é 

possível compor um quadro de suas convicções e pensamentos” (ABREU, 1993, p. 21).    

Temos, pois, nos impressos analisados discursos sobre as mulheres, o que 

possibilita compor uma imagem das mulheres no Oitocentos, flagrando também a 

construção histórica desse gênero. Para isso, utilizo o conceito de representação de 

Chartier, entendido como “instrumento de um conhecimento mediador que faz ver um 

objeto ausente através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em 

memória e de o figurar como ele é” (CHARTIER, 1990, p. 20). Nesta investigação, tal 

imagem se opera no campo simbólico, pois as imagens dos personagens nos romances 

funcionam, de certo modo, como um espelho onde as mulheres poderiam se ver 

representadas.19 

O nível de representação, neste trabalho, portanto, se insere na possibilidade de  

que a comunidade leitora formada por mulheres, ao entrar em contato com os textos, 

pudesse ver ali modos de conduta a serem seguidos, como se os textos fossem manuais 

de comportamento. Os personagens dos romances analisados, embora fictícios, 

possuíam imagens bem marcadas que poderiam materializar comportamentos 

adequados ou não, por parte das mulheres. A boa mãe, a esposa ideal, a mulher virtuosa 

são imagens simbólicas povoando o imaginário das leitoras e, possivelmente, 

orientando suas ações. Assinalo, sobretudo, que ao tomar os romances como ferramenta 

de instrução das mulheres, possivelmente orientando-as em suas condutas cotidianas, 

não pretendo concluir que as normas prescritas pudessem materializar ações pura e 

simplesmente. Entre os discursos e a prática existem as negociações e as resistências 

operacionalizadas pelos sujeitos concretos, um espaço possível no campo da leitura. Ou 

seja,  

 

dar à leitura o estatuto de uma prática criadora, inventiva, produtora e 
não anulá-la no texto lido, como se o sentido desejado por seu autor 
devesse se inscrever no espírito de seus leitores, com toda imediatez e 
transparência, sem resistência nem desvio no espírito de seus leitores 
(CHARTIER, 1996, p. 78).  

 

                                                 
19 Embora a literatura não nos ofereça um reflexo do mundo social, como defende Chartier, utilizo a 
palavra “espelho” para funcionar como objeto que reflete uma imagem simbólica, no caso.  
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1.5 – Fontes 
 

O caminho percorrido neste trabalho deu-se da seguinte maneira. Para 

compreender as representações sobre a educação da mulher, em São João del-Rei, no 

século XIX, entre 1820 e 1840, centrei minha análise nas novelas, que possivelmente 

circularam na Vila. Encontrar tais indicações me foi possível por meio dos anúncios de 

vendas de obras literárias, sobretudo novelas, nos periódicos sanjoanenses O Astro de 

Minas (1827-1839), expoente do grupo liberal; O Mentor das Brasileiras (1829-1832), 

impresso na mesma tipografia de O Astro; O Amigo da Verdade (1829 a 1831), tendo 

sido impresso na segunda tipografia instalada na vila, logo após a tipografia do Astro 

(JINZENJI, 2008, p. 60); e, ainda, O Constitucional Mineiro (1832-1833), que se 

posicionava ao lado do Príncipe Regente. Temos, assim, folhas de grupos políticos 

rivais “liberais” e “constitucionais”, além de um periódico voltado para a instrução das 

mulheres.  

Ao me deparar com os anúncios, percebi características comuns entre eles: 

muitas vezes eram econômicos na apresentação das obras, nem todos possuíam a data 

de publicação do impresso ou o nome do autor e, acima de tudo, havia a presença tímida 

de romances. Possivelmente, como já mencionei, tais obras eram deixadas para segundo 

plano, devido ao momento político que a Vila presenciava.  

Entre os anos 1828 e 1836, encontrei 56 números contendo anúncios no O Astro, 

4 números com anúncios em O Constitucional Mineiro, e 1 número com apenas 1 

anúncio em O Amigo da Verdade.  Quanto ao jornal dedicado às mulheres, O Mentor, 

não foi encontrado sequer um anúncio de venda de qualquer tipo de obra (ver 

APÊNDICE). 

Em relação aos números, posso considerar que O Astro foi o jornal mais longevo 

da Vila e utilizado como fonte neste trabalho. Foram mais de dez anos circulando pela 

Província Mineira e outras localidades, dado o intercâmbio de impressos no período 

estudado.  

Na tipografia, de mesmo nome do jornal, eram impressos, além dos documentos 

oficiais, também obras de assuntos diversos. Isso se confirma pela quantidade de 

números contendo anúncios. Podemos dizer que o periódico ocupava um local de 

destaque na Vila. Quanto aos jornais O Constitucional Mineiro e O Amigo da Verdade, 

confirma-se a ideia de Maria Augusta do Amaral Campos (1998), segundo a qual eles 
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serviram ao momento político específico, sem muito envolvimento com a divulgação de 

impressos. Já O Mentor foi um periódico que publicava em seus números uma coletânea 

de textos, escolhidos pelo redator, com o objetivo de instruir a população feminina. 

Acredito que o que as senhoras deveriam ler já estava publicado ali, na medida do 

possível, sobretudo porque o redator direcionava a leitura das mulheres, publicando 

sempre um comentário a partir do que era exposto. 

A princípio me detive na análise de seis obras, nas quais me foi possível 

encontrar as novelas A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a Infeliz Cornelia 

Bororquia,  Eduardo e Lucinda, ou a Portugueza Infiel e Esboço da Vida e Campanhas, 

do Principe Eugenio de Leuchtenberg; a tese médica Perigo a que estão sujeitos os 

meninos quando não são amamentados por suas mãis; Dicionário da Linguagem das 

Flores e A Sciencia do Bom Homem Ricardo, obra didática. Meu objetivo, a priori, era 

analisar obras de diferentes gêneros; no entanto, dada a especificidade do meu tema, em 

um segundo momento, refinei minha análise, utilizando somente as novelas como 

fontes.  

Assim, neste trabalho, apresento a análise das novelas cujos anúncios de venda 

foram publicados em jornais que circularam em São João del-Rei: A Victima da 

Inquisição de Sevilha, ou a Infeliz Cornelia Bororquia (1820),  Eduardo e Lucinda, ou 

a Portugueza Infiel (1829) e Esboço da Vida e Campanhas, do Principe Eugenio de 

Leuchtenberg (s/d).  

Não posso afirmar que tais novelas circularam na Vila ou em outras partes da 

Província, quiçá do Império, nem tampouco que as leituras foram apropriadas pelas 

mulheres. O que afirmo, tomando como base estudos feitos por pesquisadoras como 

Márcia Abreu (2003), Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1998), é que os romances 

tinham como leitores também as mulheres20.  

As mulheres se entretinham com a leitura de romances nos quais figuravam os 

heróis, batalhas eram travadas entre reinos ou entre personagens, cartas de amor eram 

trocadas entre os amantes, amores eram desfeitos pelas contingências do destino, ou 

seja, elas se deixavam seduzir pelas páginas de um bom romance. A partir do século 

XIX, a leitura passou a fazer parte do universo das mulheres de elite que liam novelas 

traduzidas do francês e publicadas pela Impressão Régia, “todas de teor sentimental”, 

                                                 
20 Márcia Abreu amplia o público leitor de romances, participando dele os homens. Baseada em 
depoimentos de leitores, a autora encontra um número significativo de elogios feitos por parte dos 
homens aos romances. Ver: ABREU, Márcia. Op cit., p. 302. 
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além dos “romances açucarados e folhetins tolos” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, p. 

243). 

A despeito da resistência em relação ao romance, por ser considerada uma 

leitura com “caráter escapista, alienador, sua capacidade de transportar o leitor para um 

mundo ingovernável porque individual e fantasioso” (ABREU, 2003, p. 284), o gênero 

se consolidou e passou a fazer parte do universo dos leitores, no século XIX. É o que 

tratarei no CAPÍTULO II desta dissertação.       

 

CAPÍTULO II – POSTULADOS DA LEITURA E EDUCAÇÃO DAS 

MULHERES 

 

2.1 - O controle das práticas de leitura no século XVIII e XIX 

 

 Além da censura institucionalizada dos livros nos séculos XVIII e XIX, havia 

estudiosos no mesmo período que tentavam direcionar o gosto do público em relação 

aos gêneros. Márcia Abreu (2003) analisou dois tratados de leitura, quais sejam 

Discours sur La manière d’utiliser ses lectures, de Biron, publicado em 1802, e Traité 

sur La manière de lire lês auteurs ave utilité, de Bardou-Duhamel, de 1751, que tinham 

como objetivo classificar os gêneros como bons ou ruins, configurando assim certo 

controle sobre as práticas de leitura. Para os tratadistas, as boas leituras seriam voltadas 

aos clássicos greco-latinos e obras-primas francesas. Gêneros como a épica, a epopéia, 

os poemas e livros de retóricas são exemplos no período. Estes seriam responsáveis por 

formar o gosto do leitor, instruindo-os de maneira adequada. Às pessoas ilustradas a 

leitura serviria para incorporar um estilo e conhecer as obras consideradas melhores de 

cada gênero. Ou seja, a leitura precisava ter uma finalidade, além de separar o público 

leitor entre os sábios e ignorantes.  

 Para os autores dos tratados, a prática da leitura era restrita a um pequeno 

número de pessoas, dado o caráter elaborado de etapas a serem seguidas. A fruição e o 

deleite proporcionados pela leitura estavam longe do que se pretendia para o público 

leitor. Ao invés disso, os leitores deveriam racionalizar o texto, no sentido de apreender 

seu conteúdo com a máxima utilidade. A leitura deveria ser útil, clássica e meditada, 

pois, somente assim, o leitor acrescentaria à sua existência mais conhecimento e se 

distinguiria dos demais. No entanto, a leitura de entretenimento era desqualificada pelos 

tratadistas. Nesse quesito, encontrava-se o romance, que deveria ser banido por ser uma 
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forma de distração. Tal gênero era capaz de suscitar perigos por se tratar de uma leitura 

extensiva, feita muitas vezes sem supervisão e que atingia “diferentes segmentos da 

sociedade” (ABREU, 2003, p. 202). Os tratadistas defendiam a leitura intensiva, por seu 

caráter formativo, ou seja, o leitor, em lugar de se dedicar à leitura de muitas obras, 

deveria ler e meditar muitas vezes sobre um mesmo clássico e posteriormente escrever 

sobre ele, na tentativa de imitá-lo e com o objetivo de melhorar sua escrita.  

 O que se percebe é que havia a tentativa de classificar gêneros, criar modelos de 

escrita, qualificar línguas e autores e, ainda, distinguir o público leitor. Quanto ao 

gênero, o romance não era uma leitura adequada, os bons autores eram os de língua 

grega, latina e francesa, capazes de ditar regras de escrita, e os sábios seriam aqueles 

que se dedicavam a poucas obras, não fantasiavam a leitura, faziam dela uma prática útil 

e conseguiam se destacar na erudição. A prática da leitura era, pois, permeada de 

julgamentos e distinções.  

 Como já foi dito anteriormente, o livro era símbolo de status em uma sociedade 

constituída por pessoas com posições sociais diferentes, porque nem todos possuíam 

dinheiro para a compra de livros. Esse objeto, de certa maneira, aproximava ou 

distanciava as pessoas, principalmente quando os espaços de sociabilidade foram se 

constituindo no século XIX, em que pessoas letradas e com certa posição cultural e 

financeira se reuniam. Entretanto, havia momentos em que as diferenças sociais se 

afrouxavam: nas ruas, praças e eventos públicos. De certa forma, os espaços públicos 

reuniam também pessoas de diversos estratos sociais, o que possibilitava uma 

convivência entre eles.  

 Assim, em uma sociedade em que a posição social é valorizada os objetos 

também possuem seu valor simbólico, os livros, as vestimentas, os ornamentos, os bens, 

e outros tantos objetos carregam em si um valor que vai distinguir quem os possui e 

reuni-los em grupos. Assim como os valores morais, os comportamentos, os hábitos e 

tantos outros quesitos distanciam ou aproximam as pessoas e acabam por moldar suas 

atitudes e práticas. Valorizar um tipo de leitura em detrimento de outra cria barreiras 

entre o que é aceito e o que é reprovado, entre a leitura que edifica e a que corrompe, 

entre aquela que é útil e outra que é mera futilidade.  

 Desde o seu surgimento em meados do século XVIII, como defende Márcia 

Abreu (2003), as narrativas ficcionais modernas resultaram em uma produção crítica em 

torno desse gênero até então desconhecido, na Europa, sendo os romances ingleses de 

“fundamental importância para a formação do romance moderno” (MANÇANO, 2010, 
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p. 87). Em Portugal, mesmo havendo grande circulação de romances traduzidos e em 

língua estrangeira, a produção crítica sobre tais narrativas começou a ser produzida no 

século XIX (ABREU, 2005, p. 188). A novidade era tanta que esses textos não se 

enquadravam em um gênero específico, sendo chamadas de “histórias”, “aventuras”, 

“vidas”, “contos”, “memórias”, “novelas”, “romances” (ABREU, 2003, p. 265). Além 

disso, a autora esclarece que a narrativa do romance moderno deveria estar bem 

próxima da realidade. Nesse gênero textual escrito em linguagem comum, as situações 

deveriam ser criadas em uma atmosfera cotidiana para facilitar a identificação entre o 

leitor e algum personagem da trama. Nesse sentido, havia a preocupação com a 

verossimilhança, que cumpriria com o objetivo de “apresentar situações familiares ao 

leitor” (ABREU, 2003, p. 293). 

A materialidade é um entre os vários motivos acerca da má reputação dos 

romances. Márcia Abreu esclarece que os livros de belas-letras, normalmente, eram 

impressos em brochuras pouco valorosas e no formato in octavo, sendo pouco 

chamativos e de baixo custo. Além desse gênero, outros eram impressos nesse formato, 

como os textos didáticos e livros infantis, que eram também desvalorizados, já que não 

conferiam ao seu possuidor a erudição desejada: “Assim, os livros de belas-letras de 

maior circulação não constituíam nem pecúlio econômico nem pecúlio cultural” 

(ABREU, 2003, p. 188).  

 Em relação ao conteúdo, o que o depreciava era a ausência de finalidade. Os 

clássicos serviam para aumentar a erudição do leitor e formar um estilo e os livros 

religiosos indicavam o caminho da virtude e da salvação, mas os romances não 

possuíam utilidade. Pelo contrário, eram responsáveis por prejudicar a História ao criar 

narrativas fantasiosas a respeito de reis e os acontecimentos históricos. Inventavam 

lugares e povos e imaginavam situações referentes à geografia. Os feitos heróicos eram 

deixados de lado, em favor da ênfase em sentimentos como o amor, presente nas 

epopéias. O amor também prejudicaria as tragédias, amolecendo as narrativas. Os 

diálogos rudes e grosseiros acabariam, por fim, por prejudicar a eloquência.  

 Outro aspecto relevante para aqueles que viam no romance uma leitura 

inadequada era a descrição de acontecimentos reprováveis: cenas de sedução, adultério, 

incesto, crimes que acabavam por ensinar o leitor a se comportar de maneira semelhante 

nas situações descritas e a cometer erros, aprendendo como escondê-los. Somente o 

contato com tais situações já traria para o leitor sentimentos indesejados, como a 
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excitação dos sentidos e, ao fim, isso poderia corromper seus valores, alterando sua 

percepção do mundo.   

 Porém, o mais grave era a leitura do romance feita sem a supervisão de um 

padre, como nos textos religiosos, ou mesmo um professor ou algum estudioso que 

pudesse interpretar os textos para os leitores, como ocorria com os de belas-letras. Ou 

seja, além do romance corromper os gêneros consolidados no gosto do público ou, pelo 

menos, no gosto que era almejado por aqueles que julgavam os protocolos de leitura, 

eles poderiam ser lidos na intimidade dos lares, bibliotecas, praças, gabinetes de leitura, 

trazendo à baila uma liberdade não prevista e tampouco desejada. Esse temor era ainda 

mais visível em relação ao público composto pelas mulheres. Para elas, os romances 

eram considerados ainda mais perigosos, já que eram “ordinariamente governadas pela 

imaginação, inclinadas ao prazer, e sem ocupações sólidas que as afastassem das 

desordens do coração” (ABREU, 2003, p. 279) 

 Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (2005) destaca que na Inglaterra o 

romance foi cercado de muitas discussões durante o século XVIII, até se configurar 

como gênero literário. Segundo a autora, escritores, jornalistas, periodistas, dramaturgos 

e resenhadores ingleses, além dos leitores, diferentemente de outras partes onde 

circulavam os romances, utilizavam-se dos espaços de periódicos, cartas, diários e 

outros meios para justificar, criticar, defender ou atacar os romances. Questões como 

para que servia o gênero, ou mesmo qual era o seu significado, adjetivações como 

frívolo, pernicioso e subversivo figuravam nos textos daqueles que atacavam ou 

defendiam o romance.     

 Vasconcelos defende que a expressão “prosa de ficção” seja mais adequada para 

designar e englobar a variedade de narrativas desse período, em que títulos “como “A 

história de...”, “As memórias de...”, “As aventuras de...”, “A vida de...”, pareciam 

pretender dar alguma verossimilhança aos relatos e torná-los mais aceitáveis pelo 

público leitor que colocava sob suspeita tudo que contivesse um conteúdo ficcional” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 7).  

Para ela, a depreciação do romance se devia à sua falta de “sangue nobre” e, 

embora tentassem associá-lo à épica, sua leitura não estava entre as mais difundidas 

entre as elites, que viam nessa prática um sinal de refinamento e distinção; assim, não se 

poderia ler qualquer coisa. O romance, por sua origem bastarda, foi logo reconhecido 

como popular, leitura de ociosos, “corruptor de costumes”. No entanto, essa associação 

ao popular logo o caracterizou como instrumento pedagógico. Nas suas páginas, os 
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leitores poderiam encontrar regras de comportamentos considerados adequados, a 

conduta feminina, o amor conjugal, a importância da família e muitas outras formas de 

educação.  

Nesse sentido, o que se tentava era elaborar uma receita para que o gênero fosse 

aceito pela crítica, já que o romance, talvez por causar tanto alvoroço ou mesmo porque 

a leitura era mesmo interessante, aos poucos conquistava adeptos. Seu conteúdo 

continuaria sendo criticável, a narrativa continuaria a ter limites, regras e postulados; no 

entanto, haveria resistência por parte dos autores, que, na esperança de verem o gênero 

ganhando terreno, poderiam adequar sua escrita ao gosto do público. Dentro dessa 

perspectiva, os autores conseguiram até encontrar um público alvo para suas narrativas: 

as mulheres.  

Em um período em que ocorriam mudanças sociais e culturais, o papel das 

mulheres estava também sendo reformulado, tendo como base um direcionamento 

educacional. Era, pois, necessário cuidar de suas leituras; entretanto, para elas essa 

prática deveria ser leve. Assim, elas poderiam ser educadas por meio das páginas de um 

bom romance. As narrativas poderiam envolvê-las em acontecimentos heróicos, 

situações dramáticas com uma boa dose de amor. Em meio aos acontecimentos, valores 

morais, personagens exemplares, atitudes aprováveis poderiam suscitar nelas o tão 

desejado sentimento de identificação. A formação da mulher para os valores burgueses 

estaria acontecendo “de maneira agradável e até mesmo imperceptível” 

(VASCONCELOS, 2005, 137).   

 

2.2 – A consolidação do romance e a figura do autor  

 

A despeito da resistência por parte de estudiosos e críticos do romance e dos 

postulados que a narrativa deveria seguir para se tornar respeitável, o gênero se 

consolidou e ganhou muitos adeptos na passagem do século XVIII para o XIX. Márcia 

Abreu (2005, p. 188) destaca que “na segunda metade do século XVIII, os romances 

tinham grande presença editorial, mas pequena visibilidade crítica”. Romancistas 

consagrados ou não, obras também anônimas sem reconhecimento literário, eram 

impressas para “alimentar o mercado de novelas”, atendendo demandas na Inglaterra e 

na França (VASCONCELOS, 2005, p. 203).  Conclui-se, portanto, que embora 

houvesse a desaprovação da crítica, os romances conquistavam o público leitor, 

resultando na ampla circulação desse gênero.  
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É importante lembrar que este estudo não obtém fontes para analisar o público 

leitor; no entanto, a tentativa é de compreender, por meio dos romances, as 

representações em torno do público leitor formado pelas mulheres. Nesse sentido, os 

autores tornam-se importantes na análise, já que se tem um discurso voltado para a 

formação das mulheres por meio das narrativas criadas por eles, anônimos ou não. As 

narrativas, ao tratarem de questões cotidianas, em que personagens deveriam ter 

comportamentos próximos do real e apresentar acontecimentos que pudessem ter uma 

ligação quase estreita com a vida dos leitores resultando em identificações, constituíam 

uma interpretação da realidade, ou, pelo menos, uma representação daquilo que se 

poderia entender como o real. “O romance apresentaria, portanto, uma representação 

organizada e interpretada do real” (ABREU, 2003, p. 297).  

Nesse sentido, entende-se que os autores são sujeitos situados em um tempo 

histórico em que comportamentos, ações e hábitos são construídos pela cultura. 

Portanto, as narrativas possuem as marcas do seu tempo e o discurso narrativo deve ser 

visto como uma interpretação do real. Ao escrever, o autor recria uma realidade baseada 

na realidade que ele conhece ou vive; assim, é nessa recriação que se pode perceber os 

valores, comportamentos, hábitos ou crenças de uma cultura em um determinado tempo.   

 Para Vasconcelos (2005), o romance moderno na Inglaterra tinha relação com os 

acontecimentos históricos do período. As narrativas figuravam o modo de vida burguês, 

o que auxiliava na construção dos pilares da ideologia desse regime: “a ética do 

trabalho, a força do indivíduo, a centralidade do amor, do casamento e da família” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 206). Além disso, o tema preferencial dos romances atingia 

um público específico de leitores: as mulheres, quando tratavam da “virtude 

recompensada”.  

No período tratado, diante das resistências iniciais dos leitores em relação aos 

romances, ocasionadas pela crítica especializada, uma estratégia utilizada pelos autores 

para dar legitimidade às narrativas foi a sustentação explícita de que os acontecimentos 

narrados eram reais. Em prólogos, prefácios e notas, os autores advertiam os leitores de 

que a história que iriam contar nas páginas dos livros eram tão somente acontecimentos 

reais envolvendo pessoas reais. Já que a leitura de romances era encarada como perda 

de tempo, em uma sociedade que via com maus olhos a ociosidade, as narrativas 

ficcionais representavam esse tempo ocioso, que poderia ser empregado na leitura de 

obras edificantes que pudessem elevar a condição do leitor. Ao atribuir realidade aos 

acontecimentos, os autores chamavam atenção dos leitores para suas obras. Nas páginas 
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de livros de romance eles encontrariam exemplos de conduta supostamente reais, vivida 

por pessoas reais, o que traria mais sentido para a vida do leitor. Essa estratégia foi 

utilizada pelas três obras aqui estudadas.  

Já no título da obra A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a infeliz Cornelia 

Bororquia, o autor faz alusão a um acontecimento histórico real – a Inquisição – situado 

numa região geográfica já existente, Sevilha, para contar uma história de uma donzela 

que supostamente existiu, como explica o autor:  

  

Cornelia Boroquia não he um ser fantastico, ou da nossa invenção; 
quem quizer desenganar póde ler Boulanger, Langle, e a Historia da 
Inquisição de Limborch, e a de Marsollier, e alli verão que esta 
Donzella, filha de Marquez de Barorquia, Governador de Valença, 
extremamente linda, discreta, e virtuosa, foi publicamente queimada 
na praça de Sevilha, e que o seu principal delicto, foi o não ter 
condescendido com os impuros desejos do Arcebispo de Sevilha, que 
a amava cegamente. (GUTIERREZ, 1820, p. 3). 

 

 Misturam-se aí realidades, no caso do acontecimento histórico ocorrido em uma 

localidade conhecida, e ficção, no caso da história que será narrada pelo autor. Essa 

mistura de realidade e ficção já fora advertida pelos críticos do romance, que viam nisso 

uma forma de confundir o leitor. No entanto, o que se passa no interior da narrativa, os 

acontecimentos que marcam a vida da heroína, os obstáculos colocados em seu caminho 

para que desempenhe um papel digno de exemplo, todo esse contexto forma um 

discurso narrativo que faz com que a história seja relevante e possa indicar um caminho 

edificante para os leitores.  

 Já a obra Eduardo e Lucinda, ou a portugueza infiel também traz elementos da 

ficção e do real. No prefácio, o autor traz explicações sobre seu conteúdo: 

 

Muitos do que lerão este escripto, começado em concluido em 
Portugal, me perguntárão se os successos referidos erão factos ou 
invenções. Nunca lhes satisfiz a curiosidade; mas hoje, resolvido a 
imprimil-o, contentarei a de todos.  

A historia he verdadeira no essencial. O escriptor sómente 
mudou nomes, e occultou circunstancias para não denunciar a 
delinquente; porque a victima de suas ingratidões, longe de pertender 
por ellas desacreditar a offensora, quer antes que desfructe as 
homenagens dos illudidos, e que unicamente punida pelo opprobrio da 
consciencia escape á vergonha de ser conhecida como culpada 
(BIANCARDI, 1829, prefácio). 
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 Mais uma vez, a posição geográfica é conhecida: Portugal. O autor ainda teve o 

cuidado de modificar os nomes das pessoas envolvidas nos acontecimentos para não 

trazer mais infortúnios à vida daquela que ele considera culpada pelos dissabores e 

desencontros do amor: Lucinda. Na obra em questão, o autor investe na sua posição de 

juiz e conduz a narrativa no sentido dos leitores perceberem ações desaprováveis 

desempenhadas pela protagonista. Embora o final não seja trágico para a mesma, o 

leitor termina a leitura com a impressão de que ela é a culpada pelos infortúnios da vida 

de seu amante Eduardo. O narrador onisciente, que participa da narrativa, contribui para 

direcionar o julgamento do leitor quanto à conduta indigna de Lucinda.  

Mais detalhes sobre as narrativas serão desveladas adiante; por hora, apresento o 

terceiro e último romance: Esboço da vida e campanhas, do principe Eugenio de 

Leuchtenberg. Nesta, o impressor livreiro P. Plancher-Seignot desempenha a função de 

apresentar a narrativa aos leitores. A história do principe Eugenio, repleta de 

acontecimentos heróicos, envolvido em batalhas pela conquista de reinos ao lado de 

Napoleão Bonaparte, que seria seu pai adotivo, traz personagens históricos e aspectos 

geográficos misturados à narrativa ficcional, além, é claro, de uma vida envolta em 

significativos exemplos: 

 

Filho adoptivo de Napoleão, Sogro de V.M.I. e C., que títulos 
para recommendar hum nome á Posteridade! E o que he ainda mais do 
que grangea-los, o Heroe, cuja historia ouso dedicar a V.M.I. está 
digno de os grangear! O valor, a probidade, a incansavel 
beneficiencia, a vontade de se sacrificar para os felizes povos que 
regia, a sujeição religiosa à leys fundamentaes, tantas qualidades 
transcendentes, illuminadas por huma intelligencia de esphera 
superior, decoradas por huma bella presença, se achavão reunidas no 
Principe Eugenio. A nossa Augusta Imperatriz, que chorou em 
Munich a perda de hum tal thesouro de virtudes, e de prendas, quando 
seu Pai cessou de viver, virá acha-lo outra vez no Rio de Janeiro, na 
pessoa de seu Augusto Consorte (PLANCHER-SEIGNOT, 1829).  

  

 Esses entremeados de ficção e realidade criavam um cenário de aprendizado em 

que o leitor estudaria as ações das personagens com o objetivo de perceber o que seria 

reprovável ou aceitável. Além disso, entraria no universo da narrativa em que regras de 

justiça estariam permeando as atitudes e acontecimentos, para que, ao “sair da leitura, só 

lhe restaria transpor esse aprendizado ao mundo real” (ABREU, 2008, p. 309). 

 Como já foi dito, o autor é tomado nesse trabalho como um sujeito histórico que 

ao escrever um livro  
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se conforma a determinadas representações do que deve ser um livro, 
a certas representações concernentes ao gênero literário no qual se 
inscreverá a sua obra, a representações concernentes aos temas por ela 
desenvolvidos. Este autor também poderá se tornar criador de novas 
representações, que encontrarão no devido tempo uma ressonância 
maior ou menor no circuito leitor ou na sociedade mais ampla 
(BARROS, 2004, p. 81). 

 

 Nesse sentido, as representações possíveis dentro do universo literário aqui 

estudado se conformam a um determinado público leitor, que deve ser encarado como 

um grupo específico, ao qual o autor destina sua obra. Embora houvesse homens 

leitores de romances no período, as mulheres constituíam o público alvo dos escritores 

desse gênero. Não só o público se torna específico na análise, pois o período estudado 

também é matéria importante na composição do quadro de representações acerca desse 

público, já que as representações podem se modificar a depender da época em que se 

situam. Ou seja, se em determinada época fez sentido que a mulher cuidasse somente do 

lar, do marido e dos filhos, esse costume pode não ser mais relevante na sociedade 

atualmente21. Mesmo que caibam à mulher, ainda hoje, determinadas tarefas ligadas ao 

cuidado do lar e dos filhos, ela não se restringe somente a esse ambiente, pois a 

necessidade de ocupar espaços profissionais pode representar para ela uma tomada de 

posição em relação a sua própria vida.  

 No entanto, mesmo que tais representações pudessem determinar as práticas das 

mulheres oitocentistas, os costumes poderiam ser diferentes de acordo com o grupo 

social ocupado pela mulher. Tânia Maria Gomes da Silva (2008) chama atenção para a 

mulher brasileira em face das representações em torno de seu papel. A análise mais 

crítica das fontes revelou uma mulher não tão recolhida ao lar quanto se supunha; ao 

contrário, percebeu-se uma participação feminina muito mais efetiva na sociedade. 

Entretanto, o comportamento transgressor atribuído a mulheres de determinadas 

camadas sociais era menos possível para as mulheres de elite, das quais eram mais 

cobrados comportamentos que resguardassem a honra e os bons costumes devido às 

“transações matrimoniais” (SILVA, 2008, p. 228). Este trabalho busca compreender as 

representações acerca da educação das mulheres de elite, embora os comportamentos 

                                                 
21 De acordo com Barros (2004), as práticas culturais estão relacionadas com os usos e costumes que 
caracterizam a sociedade examinada pelo historiador. Fazem parte dela os modos como, em uma dada 
sociedade, os homens falam e se calam, comem e bebem, sentam-se e andam, conversam ou discutem, 
solidarizam-se ou hostilizam-se, morrem ou adoecem, tratam os loucos ou recebem os estrangeiros.  
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das mulheres pobres ou trabalhadoras devam ser mencionados para que o universo 

feminino se represente de modo satisfatório.     

 

2.3 – O papel das Mulheres e as mudanças culturais do século XIX  

 

 De acordo com Vasconcelos (2005) e Mançano (2010), o romance inglês tem 

fundamental importância na formação das narrativas modernas; portanto, passo a tratar 

do contexto social da Inglaterra, no período, para justificar algumas representações 

acerca da educação das mulheres.  

As primeiras décadas do século XIX testemunharam mudanças significativas no 

cotidiano das pessoas, vindo a refletir na organização social, na Inglaterra. As núpcias 

arranjadas da monarquia acabavam por fomentar intrigas e crises entre reis, rainhas e 

aristocratas, resultando em pressões por parte do povo na tomada de posição da 

monarquia em relação à família. O mesmo poder e responsabilidade que o rei possuía 

em relação aos seus súditos deveriam ser estendidos aos seus familiares; ele deveria ser 

um “verdadeiro esposo e um verdadeiro pai” (HALL, 1991, p. 55). Impulsionado pela 

religião evangélica, o povo passa a entender que devia obediência ao rei que tivesse 

uma vida conjugal exemplar, longe das infidelidades que protegiam os homens e 

puniam as mulheres e cujo casamento estivesse baseado no afeto entre os cônjuges.  

 Tais ideias cristãs tinham como central a vida espiritual do indivíduo, em que 

faziam parte o pecado, a culpa e a redenção. O indivíduo precisava alicerçar sua vida 

nos princípios divinos e a reforma moral se estendia à sociedade, cuja decadência vivida 

no Setecentos se devia à ausência de religião. Os acontecimentos em torno da 

Revolução Francesa fizeram com que os evangélicos ingleses se apegassem à religião, 

temendo que ocorresse o mesmo na Inglaterra. Assim, eles se empenharam na revolução 

da moral e dos hábitos da sociedade inglesa.   

 Essa revolução tinha como cerne a família. Os evangélicos procuravam 

desenvolver a fé individual, que seria reforçada pela oração em família, constituindo 

assim uma “assembléia religiosa familiar”, em que um ajudava o outro a encontrar o 

caminho da redenção dos pecados. Nesse quadro religioso, a mulher teria mais 

condições de dedicar-se a uma vida religiosa, já que as atividades domésticas, “cada vez 

mais reservadas às mulheres da burguesia e das classes superiores, eram consideradas 

como as mais adequadas ao desenvolvimento das práticas cristãs” (HALL, 1991, p. 56).    
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Voltando-se, portanto, a uma vida religiosa em família, os evangélicos encaravam essa 

instituição como possível reformadora da moral e dos hábitos.  

 Hannah More, um autor muito influente na época, escrevia em seu romance 

Coelebs in search of a wife (Coelebs em busca de uma esposa) que a regra natural 

confirmada pelo costume e relações sociais organizava a vida familiar em dois eixos: o 

homem deveria cuidar das atividades públicas, da vida profissional, possibilitando o 

sustento da casa, enquanto a mulher deveria se envolver com as atividades privadas, no 

cuidado do lar e da família. Para ela, não havia nada mais antinatural e imoral do que 

tentar ver igualdade entre os homens e as mulheres. As diferenças biológicas já 

indicavam os diferentes papéis desenhados por Deus para os sexos. Se a mulher se 

envolvesse em tarefas masculinas, estaria corrompendo e negando os deveres atribuídos 

à sua condição. Essa condição estaria estritamente ligada à dependência do marido, mas, 

antes disso, era atribuído às mulheres o poder de persuadir os homens, influenciando 

suas decisões. A pequena esfera ocupada pela mulher na sociedade dava a ela “dons 

especiais e exclusivos” porque eram mais sensíveis aos ensinamentos da religião, 

devido à sua menor exposição ao mundo exterior.  

 Esse ideal de vida familiar e cristã foi muito defendido tanto pelos evangélicos 

anglicanos quanto pelos grupos que vinham surgindo na mesma época, na Inglaterra: os 

metodistas, independentes e batistas. Eles partilhavam da mesma “representação das 

esferas pública e privada, dos papéis sexuais e do ideal de vida” celebrado por escritores 

mais lidos no período (HALL, 1991, p. 61).   

 A separação das esferas pública e privada no começo do século XIX e dos 

papéis atribuídos aos homens e mulheres se deu por questões tanto religiosas quanto 

culturais empreendidas pelos evangélicos. Nas sociedades de assistência em que havia 

distribuição de Bíblias, as mulheres eram as maiores colaboradoras. Nas casas literárias 

e filosóficas e nas sociedades artísticas presentes em várias localidades, as mulheres 

poderiam participar, mas não obtinham os mesmos direitos dos homens e não era 

autorizada a presença delas na sala de leitura.  

 As atividades comerciais, por seu caráter familiar resultando na não separação 

entre o lar e o comércio, sofreram também modificações ao longo do século XIX. No 

início do século, as mulheres inglesas participavam ativamente do comércio da família. 

Normalmente, as lojas dividiam espaço com as residências, o que possibilitava o auxílio 

das esposas nos negócios quando fosse necessário; assim, a mulher dividia-se entre os 

afazeres domésticos e a venda de mercadorias na loja. Com o desenvolvimento da 
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indústria e comércio e a transformação da agricultura, a informalidade dos negócios deu 

lugar a uma separação de espaços. Bairros somente residenciais foram criados, 

impossibilitando a convivência informal entre comércio e família. As esferas pública e 

privada começaram a se definir e as mulheres passaram a se dedicar somente à família. 

Os homens, por sua vez, continuaram a frequentar os espaços já consagrados à figura 

masculina, que se tornaram instituições: os bancos que substituíram os empréstimos 

informais, Bolsa de cereais, onde eram encontrados os produtos para o comércio e a 

Bolsa de Valores, que funcionava como o mercado financeiro.  

 Os espaços público e privado, profissional e doméstico desenhavam-se a partir 

das novas atribuições e também da separação entre os afazeres dos homens e os deveres 

das mulheres. Os homens deveriam ocupar o tempo com o trabalho, a aquisição de 

novos conhecimentos e a constante busca do sustento digno de suas famílias. Já à 

mulher cabia o espaço doméstico, o cuidado com os filhos, a casa e suas dependências. 

A demarcação dos espaços internos da casa, como a separação entre o quarto do casal e 

o dos filhos, o espaço próprio para cozinhar, refletia a representação dos papéis da 

mulher e do homem na sociedade.  

 Essa organização burguesa se estabeleceu de tal modo que se fez necessário 

ultrapassar as classes sociais, ou seja, os costumes da burguesia foram, paulatinamente, 

adequando-se aos interesses das classes operárias, como se fosse possível homogeneizar 

os interesses das classes sociais em torno de um único ideal: a família. “Todos deveriam 

reconhecer a importância de uma vida familiar estável e de um lar bem organizado” 

(HALL, 1991, p. 71).   

 Esse quadro familiar teria como figura principal a mulher, a mãe, a mantenedora 

do sossego e da paz familiar. Tanto que teóricos políticos atuantes no século XIX, na 

Inglaterra, trataram de interpretar em seus livros a representação da vida doméstica para 

a classe operária. Aos homens, havia a esperança da instrução, o que acabava por trazer 

novas possibilidades ao universo masculino; às mulheres cabia ordenar o lar por meio 

das práticas domésticas, o cuidado com os filhos e o marido.  

 Maria Ângela D’incão (2011) defende que a organização das cidades no Brasil 

da mesma época estava ainda em fase de implementação. A vida urbana praticamente 

inexistia e a população era eminentemente rural. Os costumes da elite portuguesa se 

faziam sentir no estilo de vida da elite do Brasil, onde o patriarcalismo dava poderes ao 

pai, que comandava os seus dependentes e também os seus escravos. A população 

urbana era tampouco requintada, pois os citadinos eram considerados perturbadores 
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pelos viajantes e pelas elites, que se representavam também pelos integrantes da 

administração portuguesa imperial.  

 Embora não seja o objetivo desta dissertação discorrer acerca do patriarcalismo 

existente no Brasil no período, faz-se necessário discutir a configuração do conceito 

para que fique clara a posição adotada neste trabalho. Silvia Brügger (2002) e Aline 

Monteiro Pereira Nunes (2011) esclarecem que, embora a historiografia caracterize a 

sociedade brasileira como patriarcal no período estudado nesta pesquisa, há que se fazer 

algumas observações. Para Nunes, o patriarcalismo poderia estar presente em algumas 

camadas sociais e também em regiões específicas, como o “nordeste brasileiro 

canavieiro” (NUNES, 2011, p. 4). Brügger (2002) amplia o sentido do termo 

“patriarcal” considerando que, para além do domínio masculino sobre a família, ele 

pode remeter a um universo de valores e importância dos laços familiares.  

Brügger aponta a descoberta das minas com um importante papel na 

transformação da sociedade brasileira.22 A atividade mineradora presente nas regiões 

das minas modificou o meio urbano. Embora houvesse uma ocupação nessas regiões de 

homens solteiros e aventureiros, o que poderia ocasionar relações não sancionadas pela 

Igreja e, consequentemente, a constituição de famílias ilegítimas, ainda assim os valores 

patriarcais poderiam estar presentes na sociedade.23 Desse modo, a autora defende que é 

inegável o caráter patriarcal da sociedade mineira no período. Entendendo que nessa 

sociedade, em que os valores patriarcais são dominantes, embora não sejam os únicos, e 

que o poder de pertencer como membro de uma família pese mais do que a 

individualidade, este trabalho concorda com a posição defendida por Brügger.  

O Rio de Janeiro do século XVIII possuía ruas sem planos definidos, invadidas 

muitas vezes pelos moradores, cujas casas também tinham seus limites indefinidos. Não 

havia no Brasil, até o século XIX, leis públicas que regulamentassem o uso das cidades 

e também limpeza. A partir desse período, houve um maior ordenamento dos locais 

considerados públicos, como as ruas, por exemplo. Durante o Império, o Estado passou 

a tomar medidas higiênicas, espalhando entre a população ideias de higiene e cuidados 

com a saúde entre as famílias das classes altas.  

 D’incão (2011) salienta que, em uma sociedade ainda baseada na escravidão e na 

exploração de terras, esse “conjunto de medidas indica a presença de novos valores” na 

                                                 
22 Aqui a autora cita a posição de Gilberto Freyre (1985).  
23 A ocupação de Minas Gerais por homens aventureiros e solteiros é uma questão levantada também por 
Algranti (1993). 
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sociedade, além disso, a implementação de ideias européias na realidade do Brasil 

Colônia deve ter sido tarefa difícil para a Coroa Portuguesa (D’INCÃO, 2011, p. 226).  

  No século XIX, o desenvolvimento das cidades e da vida burguesa refletiu-se na 

organização do espaço doméstico, que se tornava mais aconchegante para o convívio 

familiar, valorizando a intimidade e separando o povo da nova classe que se firmava. 

Em concomitância com esse processo, as famílias burguesas abriam suas residências 

para eventos em que um círculo de amigos e parentes frequentava os salões de festas 

que constituíam o espaço intermediário entre a casa e a rua. Nesses momentos, a mulher 

era devidamente apreciada pelos presentes; no entanto, ela estava sempre sob vigilância 

do pai ou do marido e sua conduta também era vigiada pela sociedade. Seu 

comportamento era avaliado, ela deveria se portar de maneira educada e causar boa 

impressão.  

 Havia momentos de lazer em que a leitura era um pretexto para um animado 

encontro social. Novelas românticas faziam parte do universo literário da mulher de 

elite, que, entregue ao ócio, embora combatido, podia se envolver com a vida de 

“heroínas românticas, langorosas e sofredoras que acabavam por incentivar a 

idealização das relações amorosas e das perspectivas de casamento” (D’INCÃO, 2011, 

p. 229). 

 Embora os romances alentassem uma união baseada no amor, os casamentos 

eram usados como ascensão social ou manutenção do status, unindo as famílias ricas e 

burguesas. A postura da mulher casada nos salões e também no cotidiano deveria ser 

exemplo de boa esposa e mãe, dedicada e atenciosa. Ela deveria se esmerar nas funções 

de manutenção de seu nível social ou mesmo elevá-lo cada dia mais. O poder sobre a 

família pertencia ao homem; no entanto, as mulheres da família cuidavam da imagem 

do homem público, ajudando-o a manter a sua posição social.   

A ascensão da classe burguesa redefinia, assim, o papel da mulher na sociedade. 

A mulher, como representante do lar, deveria dar importância aos cuidados com o 

marido e com os filhos, constituindo a base do amor familiar. Esse papel desempenhado 

pela mulher era endossado por médicos, que traziam ideias de higiene e saúde para 

interior do lar e pelos “meios educativos e da imprensa na formulação de uma série de 

propostas que visavam “educar” a mulher” (D’INCÃO, 2011, p. 230). 

 Embora houvesse diferenças culturais e sociais marcando a passagem do século 

XVIII para o XIX, na Europa e no Brasil, percebe-se uma construção dos papéis 

desempenhados pelas mulheres e homens nas sociedades de então. A família torna-se, 
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assim, o centro da sociedade que deveria triunfar. Na Inglaterra, a sombra da Revolução 

Francesa faz dessa instituição a reformadora dos hábitos e costumes. No Brasil, o 

sucesso familiar representa o apogeu das classes superiores. A família torna-se o centro 

das preocupações da burguesia, tendo como baluarte a mulher, que deveria manter a 

união familiar e se esmerar na lapidação de sua imagem.    

 

2.4 – A educação das mulheres segundo Rousseau 

 

 Entre os séculos XVII e XIX, escritores trataram de representar em seus livros 

imagens de mulheres honradas cujo maior objetivo era o cultivo das virtudes de mãe, 

esposa e mentora do lar. Cláudia Fernanda de Oliveira (2009) defende que uma das 

principais obras voltadas para a formação da mulher foi do escritor Fénelon, De 

l’éducation des filles, publicada em 1696. Para o autor, a mulher deveria ler e escrever 

corretamente, além de saber aritmética para cálculos ligados a sua função doméstica. A 

formação da mulher estaria estritamente ligada aos deveres relacionados com seu 

cotidiano: cuidados com os filhos, casa e marido. A leitura não era bem vista por esse 

autor na formação das mulheres, pois poderia suscitar devaneios, desviando as mulheres 

de suas tarefas familiares.  

 Além da obra célebre de Fénelon, outros tratados sobre educação, normalmente 

voltados para os homens, mas também contendo posturas em relação à educação da 

mulher, foram publicados na Europa, no decorrer do século XVIII. Em Portugal, 

Oliveira (2009) destaca dois iluministas que tiveram também ideias voltadas para a 

educação das mulheres: Luis Antônio Verney e Antônio Ribeiro Sanches. Ambos 

pautavam suas ideias na formação da mulher para o lar. Assim como defendia Fénelon, 

ela deveria aprender ofícios que estivessem ligados as suas funções com a família: 

bordar, coser, pintar. Também a leitura não era indicada por esses autores, pois a mulher 

deveria estar ocupada a maior parte do tempo, evitando, assim, a leitura de novelas e 

poemas.   

  A obra de Rousseau, Emílio ou da Educação, também não apresentava ideias 

dissonantes das defendidas pelos escritores acima citados. Publicada em 1762 em Paris, 

a obra contém ensinamentos que envolvem a formação masculina e vão desde os 

primeiros cuidados pela mãe até o casamento com uma consorte à altura de Emilio – 

aquele que personifica o ser masculino. Os detalhes sobre as etapas da vida de um 

homem estão ao alcance dos olhos dos leitores, para que pudessem se esmerar na nobre 
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tarefa de educá-lo. Entre um postulado e outro, há também regras de como deveria se 

comportar a mulher para que atendesse às necessidades de Emílio, ou do homem. Ela 

também deveria ser educada, mas para corresponder às expectativas masculinas. A 

lapidação da alma feminina começava na infância para que pudesse atender ao homem, 

àquele que, de certa forma, traria sentido a sua existência.  

 No quinto livro, Rousseau apresenta a mulher ideal para Emilio, aquele que já 

recebeu uma educação primorosa e está na idade de casar. Sofia apresenta qualidades 

superiores; cônscia de suas habilidades femininas, ela se esmera em agradar ao homem, 

sem cair em artimanhas desnecessárias. Ela se vale da modéstia, da simplicidade, da boa 

conduta para chamar atenção para sua pessoa. Sua imagem é suave, terna e recatada, 

pois ela não precisa de adornos para atrair a atenção alheia. Suas qualidades falam por si 

e ela não necessita demonstrar o seu valor. Ela é atraente porque possui qualidades 

simples que atendem as necessidades masculinas.  

 Em relação a sua formação intelectual, ela sabe aquilo que é necessário para o 

desempenho de suas virtudes de mãe, esposa e mentora do lar. “Oferecei sem 

escrúpulos uma educação de mulher às mulheres, fazei com que gostem dos trabalhos 

de seu sexo, com que tenham modéstia, saibam zelar por seu lar e cuidar da casa” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 541). Para Rousseau, o desempenho das tarefas domésticas 

fazia parte da natureza da mulher; ela não deveria receber educação semelhante à do 

homem, já que eles possuíam deveres diferentes. O dever da mulher era cuidar da casa, 

ser uma boa esposa, ter filhos e amamentá-los. Ela deveria estar reclusa no ambiente 

doméstico, onde desempenharia suas funções, as quais eram dignas de sua condição. 

Por ser dependente do homem tanto nos desejos quanto nas necessidades, ela não 

subsistiria sem a figura masculina; é por isso que deve demonstrar-se digna de receber 

aquilo que o homem pode proporcionar a ela. “Elas devem aprender muitas coisas, mas 

apenas aquelas que lhes convém saber” (ROUSSEAU, 2004, p. 526). Ela deve 

obediência e fidelidade ao marido, assim como atenção e ternura aos filhos, 

características que são parte natural de sua condição. Assim, ela se submete ao 

julgamento masculino, merecendo a sua estima, sobretudo de seu marido. Este a amará 

porque aprova a sua conduta: “A presença de espírito, a penetração, as observações 

finas são a ciência das mulheres, e a habilidade de se valer delas é o seu talento” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 562). 

 As modas e enfeites eram, muitas das vezes, artigos de mau gosto. Muitas 

mulheres, com a intenção de atrair a atenção masculina, vestiam-se com artigos de 
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moda muito indiscretos. A mulher deveria conhecer seu corpo e suas qualidades e se 

vestir com recato. As modas deveriam ser desconsideradas, já que valorizavam 

características que não eram comuns a todas as mulheres e a maior qualidade da beleza 

é brilhar por si mesma. “Tudo o que atrapalha e constrange a natureza é de mau gosto. 

Isso é verdade a respeito tanto dos ornamentos do corpo quanto dos ornamentos do 

espírito” (ROUSSEAU, 2004, p. 531). 

 As verdades abstratas, as ciências especulativas, não são matérias das mulheres. 

Elas devem aprender lições práticas, devem praticar aquilo que o homem descobriu, 

pois não possuem atenção bastante para se dedicarem ao estudo das ciências exatas. 

Elas devem se voltar para o aprendizado e estudo do homem; afora isso, o que pode 

interessar-lhes é estritamente aprender lições sobre seus deveres. Quanto à leitura, as 

mulheres não deveriam aprender essa atividade tão cedo, porque poderiam abusar desse 

aprendizado. Rousseau indaga: “onde está a necessidade de que uma menina saiba ler e 

escrever tão cedo? Será que tão cedo terá um lar para cuidar?” (ROUSSEAU, 2004, p. 

533). A mulher deveria aprender a fazer contas porque essa é uma atividade da qual ela 

sentirá necessidade por ser tão fácil de errar.  

 A mulher deveria ser dócil e apresentar-se hábil para as tarefas que cabem a sua 

condição. A ociosidade deveria ser duramente combatida, por ser um dos mais graves 

defeitos. Não se deveria satisfazer todos os seus gostos, pois isso a corromperia, 

tornando-a frívola e inconstante. Elas deveriam se envolver com ocupações e 

divertirem-se também, mas tudo deveria ser medido para que não se aborrecessem com 

muitas tarefas nem se empolgassem demais com os momentos de diversão. Elas 

deveriam obedecer a esses postulados, o que não seria difícil, já que, “sendo a 

dependência um estado natural nas mulheres, as meninas sentem-se feitas para 

obedecer” (ROUSSEAU, 2004, p. 535).  

 A qualidade mais apreciada na mulher é a doçura. O homem, por ser imperfeito 

e cheio de vícios e defeitos, pode ser injusto com ela, mas a docilidade a fará contornar 

os erros dos homens, não se queixando. Do contrário, se ela for áspera e teimosa, irá 

somente desagradar o marido, aumentando o seu mau comportamento. Ela deve sempre 

dizer o que agrada e cabe ao homem dizer o que sabe. “A mulher tem tudo contra si, 

nossos defeitos, sua timidez, sua fraqueza; só tem a seu favor sua arte e sua beleza” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 538). 

 Para Rousseau, a religião era algo questionável. O homem religioso tornava-se 

ímpio ou fanático. Portanto, as mulheres não deveriam conhecer cedo a religião, apenas 
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deveriam estar presentes nos momentos de orações, sem as decorar. Essa matéria não 

deveria ser obrigatória e nem triste e tampouco deveria ser encarada como uma tarefa ou 

um dever. Nesse aspecto, Rousseau era contra os conventos, pois acreditava que as 

meninas educadas em retiros religiosos tornavam-se fúteis, ao contrário das meninas 

educadas no lar materno, que receberiam todas as lições do cuidado com a casa, sendo 

educadas para serem mães respeitáveis e esposas dedicadas. No entanto, não tendo a 

mulher juízo sobre si mesma, elas “devem receber a decisão dos pais e dos maridos, 

assim como a da Igreja” (ROUSSEAU, 2004, p. 548). 

 A obra de Rousseau traz indícios de uma conduta esperada da mulher. A sua 

educação precisa ser, antes de tudo, prática, ou seja, deve-se formar a mulher para o seu 

papel de esposa, mãe e mentora do lar. Sendo essas características naturais da condição 

feminina, não se deveria esperar que ela desempenhasse bem qualquer outro papel que 

não fossem esses; assim não se deveria propor atividades ou estudos que pudessem 

desviá-las da sua vocação. De certo modo, Rousseau cria com sua obra uma 

representação de que a educação da mulher possui características diferentes ou mesmo 

opostas às dos homens, o que se percebe nas práticas educacionais voltadas para a 

formação do indivíduo em tempos posteriores aos seus escritos.  

 

2.5 – Educação de Meninas nas instituições religiosas no Brasil Colônia 

 

 Para melhor fundamentar a análise que o trabalho se propõe, fez-se necessário 

recuar no tempo para verificar e compreender as práticas educacionais voltadas para o 

público feminino no Brasil Colonial. Recorri, portanto, à bibliografia voltada para a 

educação das moças em instituições religiosas, já que a alternativa para educação das 

mulheres, além da casa paterna, eram os conventos e recolhimentos. 

 Leila Mezan Algranti (1993) destaca que desde tempos remotos do cristianismo, 

vindo a se cristalizar na Idade Média, os recolhimentos e conventos representavam para 

a sociedade instituições capazes de resguardar a virtude e a castidade feminina. Segundo 

ela, essas instituições recebiam moças da elite e também pobres, mulheres viúvas e 

órfãs e funcionavam como alternativa para aquelas que não se casavam, ou mesmo que, 

por algum motivo, provocassem a desonra da família, representada pela figura paterna. 

O regime de clausura imposto às mulheres nessas instituições demonstrava a dominação 

masculina em face da condição feminina de submissão, mais do que o cultivo da 

devoção a Deus. 
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Um dos recolhimentos estudados pela autora é o Recolhimento das Macaúbas, 

em Minas Gerais, fundado na segunda década do século XVIII. Essa instituição possuía 

um caráter misto, ou seja, ali conviviam as educandas, religiosas e recolhidas.24 Poderia 

haver mulheres que eram deixadas por seus maridos quando estes precisavam se 

ausentar para cuidar dos negócios, mulheres com condutas duvidosas e mesmo as 

viúvas que buscavam ali um retiro espiritual. No entanto, havia mulheres que não se 

submetiam à condição da clausura e tentavam fugir, demonstrando as resistências 

existentes em um sistema de dominação.  

No Brasil colonial, os recolhimentos recebiam moças de elite ou mesmo pobres 

que buscavam ali algum tipo de formação, mesmo religiosa. As órfãs, por exemplo, 

eram enviadas com o objetivo de formar-se para o casamento. No entanto, enquanto na 

Europa era grande o número de instituições desse tipo, no Brasil houve uma grande 

resistência por parte da Coroa Portuguesa em destinar as mulheres para os 

recolhimentos, embora houvesse demanda. O objetivo da Coroa era aumentar a 

população da Colônia e isso só seria possível por meio do casamento, prática também 

muito incentivada pela Igreja Católica como forma de constituição de famílias entre os 

colonos. Para Algranti, a proibição da Coroa estava menos relacionada ao 

despovoamento e mais a uma forma de “reafirmar o papel da mulher na sociedade 

colonial, que desde o início havia sido o de ser moldado para o casamento 

(ALGRANTI, 1993, p. 67).      

A análise de Aline Monteiro Pereira Nunes (2011) sobre os Recolhimentos 

surgidos no período colonial, já citados neste trabalho, aproxima-se do estudo feito por 

Algranti. O patriarcado, muitas vezes, deixava a mulher em posição de submissão ao 

homem. Desde a infância, ela deveria obedecer ao pai ou irmão e, quando adulta, estaria 

sob a guarda do marido. No lar materno, a mulher branca, de elite, aprenderia com sua 

mãe os ofícios ligados a sua condição feminina: limpar a casa, costurar, comandar os 

escravos, preparar os alimentos, envolver-se com as Sagradas Escrituras e aprender um 

pouco sobre leitura e escrita. Tais aprendizados tinham como objetivo preparar a mulher 

para o casamento.  

 No entanto, caso o lar paterno não estivesse em condições de formar a mulher 

para as funções familiares, os recolhimentos surgiam para suprir a necessidade de 

                                                 
24 Segundo Algranti (1993), moças educandas são aquelas que procuravam algum tipo de formação 
educacional nos conventos e recolhimentos.  As religiosas estavam ali com o objetivo de consagrar sua 
vida a Deus. Já as recolhidas eram as mulheres viúvas, as casadas que eram deixadas por seus maridos em 
caso de viagens e outros.  
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educação das moças, com o propósito de formá-las para desempenhar funções 

domésticas.  

A educação da mulher estava tão associada a sua condição que a pesquisadora 

Maria Beatriz Nizza da Silva (1977) encontra diferenças entre a formação dedicada aos 

meninos e meninas na comparação dos estatutos de duas instituições pernambucanas: o 

Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça da Cidade de Olinda de Pernambuco, 

que abrigava meninos e o Recolhimento de Nossa Senhora da Glória do lugar da 

Boavista de Pernambuco, voltado para e educação de meninas. Segundo a autora, no 

que tange à educação da mulher, o estatuto do Recolhimento elaborado por D. José 

Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, em 1798, não difere muito da educação 

preconizada por Molière ou Fénelon. Há nas ideias do Bispo a representação da mulher 

como administradora do lar e mentora dos filhos; portanto, esta era a finalidade da 

educação das moças.  

 Alguns inconvenientes da educação tradicional na casa materna foram apontados 

pelo Bispo. Muitas vezes, a indolência das mães ao criarem suas filhas ausentes de 

ocupações gerava a ociosidade; havia também entre as moças o hábito de falar muito. 

Alguns defeitos ordinários das mulheres também foram mencionados, como a 

simulação, o artifício e a vaidade. Esses vícios eram combatidos no Recolhimento, para 

que a formação da mulher fosse satisfatória nos cuidados do marido e dos filhos.   

 No Recolhimento havia separação de atividades propostas às moças educadas 

para a vida religiosa e outras que deixariam a instituição para se casarem. As primeiras 

recebiam aulas também de latim e música, enquanto as segundas só aprenderiam as 

lições voltadas para o cultivo do lar. Para as meninas, o ensino de primeiras letras 

deveria ser revestido de um caráter lúdico, diferentemente dos meninos.   

 A autora percebe, assim, uma separação entre a instrução e formação das moças. 

As moças no Recolhimento eram formadas para se prepararem para as tarefas próprias 

da condição feminina; esse seria o principal objetivo da instituição, enquanto a instrução 

ficaria restrita a ler, escrever, contar, bordar e coser. Estas últimas foram, segundo Silva 

(1977), as principais atividades educacionais das mulheres também no século XVII. 

 A vida religiosa poderia até ser um refúgio das mulheres que não conseguiam se 

casar; no entanto, o papel social da mulher era o de esposa e mãe. No cerne da condição 

feminina estavam a maternidade e o cultivo de prendas domésticas. Se o casamento era 

a finalidade da existência da mulher, a honra possuía igual importância na construção de 
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sua imagem. A mulher honrada é, pois, uma das representações que será abordada no 

próximo capítulo.  

 

 

CAPÍTULO III – O UNIVERSO LITERÁRIO DA ÉPOCA E ANÁLISE DAS 
FONTES 
 
 

3.1 – Cordéis e folhetos nordestinos: narrativas que compõem o cenário literário 
da época 
 
 
 Antes mesmo de proceder à análise das representações da educação das 

mulheres nos romances aqui tratados, pretendo relacionar as obras com a produção 

literária da época, evidenciando os aspectos comuns entre elas. Ao estudar as 

publicações acadêmicas que tratam do desenvolvimento das prosas de ficção modernas, 

bem como da circulação desse gênero no Brasil, percebi que há determinadas 

correspondências entre as obras aqui analisadas e as prosas ficcionais. As recorrências 

aproximam as obras e criam, por assim dizer, certo modo de retratar a sociedade no 

período. Esse universo foi se constituindo ao longo dos séculos e possivelmente 

configura como representações de um tempo que se pode conhecer também por meio 

das narrativas ficcionais.  

 Ao estudar os cordéis portugueses e os folhetos nordestinos, Márcia Abreu 

(1993), além de destacar os temas mais comuns tanto nas tradições portuguesa quanto 

na brasileira, confronta também as narrativas com o objetivo de acentuar os aspectos 

originais da produção nordestina. Por meio desse confronto, ela compreende as duas 

tradições de modo independentes, “com desenvolvimentos e especificidades próprias” 

que, em algum momento no início do século XX se encontraram (ABREU, 1993, p. 

128). No entanto, “a estrutura narrativa de muitos dos romances nordestinos é bastante 

próxima à descrita em relação aos cordéis portugueses que chegaram ao Brasil” 

(ABREU, 1993, p. 242). A trajetória da tradição dos cordéis portugueses estudados pela 

autora, até chegarem ao Brasil, tem a duração de cinco séculos – entre XVI e XX –, 

enquanto o período estudado dos folhetos nordestinos conta cinquenta anos. Ela salienta 

que em meados do século XIX os folhetos nordestinos ainda circulavam na forma oral, 

como cantorias, sendo posteriormente adaptados para a forma escrita como desafios, 

poemas de época, romances e histórias.  
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 Embora sejam frutos de tradições diferentes, alguns aspectos dos cordéis 

portugueses e folhetos nordestinos se aproximam das obras analisadas neste trabalho. 

Outro aspecto relevante é que os romances oriundos da tradição dos folhetos 

nordestinos eram invenções dos autores ou adaptações de “histórias tradicionais 

européias ou livros eruditos” (ABREU, 1993, p. 214).  

 Registros de circulação de cordéis portugueses no Brasil são possíveis a partir da 

instalação da Impressão Régia. Essa casa imprimiu, em 1815, a primeira edição 

brasileira da História da Donzela Theodora, em que a protagonista é interrogada sobre 

os sinais que compõem a beleza feminina. A partir daí, as casas impressoras instaladas 

no Rio de Janeiro anunciavam suas obras à venda nos jornais, nas últimas páginas de 

obras editadas na tipografia ou catálogos. Abreu acentua que, até o século XX, grande 

parte da produção lusitana de cordéis foi consumida e reimpressa no Brasil, como 

também pode ter circulado por outras partes do país.  

 

3.1.1 – Temas 
 

 O universo temático dos cordéis publicados nos séculos XVIII e XIX, segundo 

Márcia ABREU (1993), cujos temas se aproximam dos romances estudados nesse 

trabalho, são: 

Amor e luta – essas narrativas, consideradas tradicionais ou não, trazem aspectos 

heróicos e/ou de amor. Algumas delas possuem um fundo histórico.  

Crítica de costumes – folhetos normalmente de tom satírico que criticam os desvios de 

conduta. As mulheres são criticadas por serem gananciosas, desonestas, traidoras de 

seus maridos e enganadoras dos homens em geral.  

Históricos – tomam por base acontecimentos históricos de apelo popular; contudo, nem 

sempre há “fidelidade histórica”.   

 Baltasar Dias, importante autor do século XVI que possui obras publicadas até o 

século XX, tinha grande predileção popular. Oriundo da escola de Gil Vicente, suas 

peças de inspiração religiosa possuem fortes características medievais, apesar de ele ser 

contemporâneo do Renascimento. Os personagens passavam normalmente por 

privações, sacrifícios e martírios e os cristãos eram alvo de torturas. As provações 

tinham uma única finalidade: o caminho da salvação. Ele foi conhecido como 

“nacionalizador dos romances europeus” por suas versões portuguesas das histórias que 
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corriam pela Europa, conhecidas em Portugal apenas em castelhano e francês (ABREU, 

1993, p. 25). 

O romance A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a infeliz Cornelia Bororquia, 

mesmo não sendo religioso, traz características próximas às medievais descritas acima. 

A heroína era cristã e parece, de acordo com os fatos narrados, que ela estava sendo 

punida por isso. Em uma das cartas endereçada a Bartholomeu Vargas, seu noivo, ela 

deixa transparecer as provações por que passam os cristãos:  

 

Só a poderosa ajuda de Deos que quer provar a meudo as suas 
creaturas para lhe dar depois a duplicada recompensa, só a esperança 
em hum Deos cujos decretos venero, e respeito, he quem me póde 
sustentar em tão amarga situação (GUTIERREZ, 1820, p. 79). 

 

 Gutierrez (1820), o autor da trama, também deixa transparecer, além das 

provações, uma inclinação do cristão ao sofrimento, como se os martírios vividos por 

Jesus Cristo tivessem que fazer parte da vida dos fiéis. Cornelia era quem personificava 

o sofrimento de Cristo; porém, aqueles que lhe eram caros, como o pai e o noivo, 

também eram levados por esse sentimento. Assim, dizia Bartholomeu Vargas em uma 

carta a Menezes, o amigo do pai de Cornelia: “...Ai meu filho! Se queremos parecer 

com Jesus-Christo, devemos morrer antes Martyres que verdugos” (GUTIERREZ, 

1820, p. 101-102). 

 Cornelia foi privada de viver entre os que a amavam para sofrer nas mãos do 

Arcebispo. Foi retirada de sua casa para que tivesse suas virtudes testadas por um 

representante da Inquisição. Sua tortura foi não poder mais viver com seu pai, com seu 

noivo, nem estar entre pessoas de elevada honra. No entanto, ela não blasfemou contra 

Deus, não colocou sua fé em questionamento e, acima de tudo, perdoou o próprio 

Arcebispo ao final da narrativa, agindo conforme os conselhos de seu pai. 

 

Destinada pelo Ceo ao soffrimento, conformar-se com seus eternos 
decretos, e apura pacificamente todo o caliz da tribulação ate as fezes 
mais amargas (GUTIERREZ, 1820, p. 65). 

  

 Duas expoentes obras de Baltasar Dias são Conselhos para bem casar e Malícia 

das Mulheres, publicadas em versos e que possuem um tom satírico. Na primeira, o 

autor critica os desencontros conjugais e censura o comportamento das mulheres. Além 

de aconselhar sobre a escolha de uma companheira ideal, discute questões como ciúmes 
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e os gastos com a mulher. Na segunda, Baltasar critica mais uma vez o casamento, 

destacando os perigos do mesmo devido à falsidade das mulheres.  

 Eduardo e Lucinda, ou a portugueza infiel, embora não recorra ao tom satírico, 

não deixa de possuir também uma crítica ao comportamento feminino, colocando em 

evidência características reprováveis da conduta da personagem Lucinda. Além disso, 

coloca na posição de vítima o amante Eduardo, que, sendo um homem cujo desejo era 

somente o amor de sua amante, não percebe a infidelidade da mesma:  

 

Já por observações saberia que, geralmente fallando, com difficuldade 
deicha qualquer mulher de desprezar o homem com quem póde casar 
amanhã por outro que se lhe offereça para hoje. Como a fantasia 
muito mais que a razão as governa e determina, tudo o que se retarda 
lhe aborrece; e até muitas vezes preferem o não comtanto que seja 
breve (BIANCARDI, 1829, p. 33). 

 

 Segundo o autor do romance, Lucinda era volúvel e também trazia consigo as 

características das mulheres que se deixam levar pelas aparências. Embora sua imagem 

fosse delicada e capaz de suscitar em Eduardo os mais sublimes desejos, no decorrer da 

narrativa ela mostrará sua verdadeira face: “Depressa se rasgaria a mascara da virtude, 

para apparecer a perfidia, a insensibilidade, e a ingratidão” (BIANCARDI, 1829, p. 48). 

 Entretanto, o autor deixa transparecer o erro de Eduardo em confiar tão 

cegamente na amante: “Se o homem apaixonado fosse capaz de raciocinar, elle teria 

descoberto a mulher temivel na que se lhe representava amavel” (BIANCARDI, 1829, 

p. 35). Ainda assim, Biancardi (1829) deposita na mulher a culpa pela confiança 

exagerada de Eduardo. O homem apaixonado, ao cair nas artimanhas da mulher, não 

consegue enxergar o que ocorre para além das aparências. Já a mulher, por possuir 

malícia, consegue disfarçar seus sentimentos em benefício próprio: “O amor, que até 

dos crimes faz virtudes, depressa lhe escondeu os defeitos do quadro para se embeber 

nas bellezas delle” (BIANCARDI, 1829, p. 35). 

 Já Esboço da vida e campanhas, do principe Eugenio de Leuchtenberg poderia 

ser classificado como romance histórico. Nele são descritas batalhas envolvendo o 

protagonista Eugenio, juntamente com Napoleão Bonaparte. Os acontecimentos, 

personagens e localizações geográficas poderiam indicar uma determinada 

correspondência com a realidade; contudo, essa possibilidade demonstra uma estratégia 

utilizada pelos autores do período para vender mais livros, como já foi dito 

anteriormente.  
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3.1.2 – Títulos 
 
 É possível agrupar os títulos em um gênero conhecido como prosa de ficção. 

Segundo Souza (2007), os títulos de tais gêneros possuem particularidades como nomes 

próprios, em sua maioria femininos, as palavras estão relacionadas a casais 

apaixonados, à amizade ou à virtude, trazem também certa classificação indicadas pelos 

termos “conto”, “história”, “aventuras”, “romance” ou “novela”. Além disso, há 

ocorrências de subtítulos que aparecem precedidos pela conjunção “ou” (SOUZA, 2007, 

p. 26).    

 A obra A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a infeliz Cornelia Bororquia traz 

em seu título o nome feminino da personagem principal. A conjunção “ou” inicia o 

subtítulo e já cria a atmosfera da história infeliz que o leitor irá testemunhar.  

 O romance Eduardo e Lucinda, ou a portugueza infiel também traz em seu título 

o nome feminino de um dos protagonistas da trama: Lucinda, além da conjunção “ou”, 

designando tanto a origem da moça – portugueza – quanto sua característica marcante 

na narrativa – infiel.   

 Finalmente o terceiro romance, Esboço da vida e campanhas, do principe 

Eugenio de Leuchtenberg, traz somente a característica do nome próprio no título.  

 

3.1.3 – Enredos 
  

 Nos folhetos analisados por Márcia Abreu (1993), os enredos normalmente se 

repetem. As histórias são marcadas por confrontos entre um ou mais heróis e vilões. 

Não há constituição de cenário, de ambiente, nem de paisagem. A narrativa é centrada 

na ação dos personagens principais, havendo economia em personagens secundários.  

 O confronto entre o benfeitor e seu opositor ocupa espaço central na narrativa. O 

narrador não desvia a atenção do leitor para a paisagem ou aspectos psicológicos das 

personagens, mas, sim, mantém a narrativa concentrada na ação dos protagonistas.    

 O embate entre os protagonistas se dá no nível moral. Os atributos do herói são 

coragem, justiça, honra, lealdade, fidelidade, piedade, enquanto o vilão é mentiroso, 

desleal, vingativo, invejoso, infiel e dissimulado.  
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 A Victima da Inquisição de Sevilha é um exemplo das características 

mencionadas acima. Cornelia possui qualidades sublimes: sua honra é inabalável, sua 

conduta exemplar, enquanto o Arcebispo, o vilão da narrativa, é um homem mentiroso, 

dissimulado, capaz de cometer injustiças para conseguir o que deseja. Outra 

característica semelhante à dos folhetos analisados por Márcia Abreu é a intervenção 

das classes menos favorecidas no sentido de reconduzir a personagem à sua condição 

heróica, o que indica o caminho da justiça e a verdade. No caso do romance analisado 

neste trabalho, Cornelia teve ajuda de uma antiga criada de sua casa: Lucia, que era 

responsável pela troca de cartas entre a heroína e os seus.  

 Em alguns textos, em lugar do malfeitor é o destino que põe à prova os heróis, 

testando sua capacidade de permanecerem bons frente às adversidades (ABREU, 1993). 

As histórias passam-se entre os nobres, havendo poucas referências à vida, aos 

problemas ou às dificuldades dos pobres. Em Eduardo e Lucinda os amantes são 

colocados à prova pelo destino, o amor é testado durante a narrativa e Eduardo mantém-

se fiel a sua amada, mesmo diante das infidelidades da mesma. A honra de Eduardo, a 

moral e sua boa conduta são também testadas pelos desencontros amorosos arquitetados 

pelo destino. Em relação à condição financeira de Eduardo, sabe-se que ele não era um 

homem de posses, ao passo que Lucinda provinha de uma família rica. A diferença 

social existente fez com que o pai de Lucinda não consentisse na união dos amantes. 

Contudo, as dificuldades financeiras de Eduardo ou seu modo de vida não são 

mencionados a ponto de serem relevantes na narrativa.    

 Tanto os dois romances citados acima quanto o Esboço da vida e campanhas, do 

principe Eugenio de Leuchtenberg são narrativas centradas nas ações das personagens 

principais. A paisagem ou cenário não são mencionados, não se busca desviar a atenção 

do leitor para detalhes que não fazem parte do desenrolar dos acontecimentos – estes de 

fundamental importância para a luta travada entre o bem e o mal. “O que preocupa é o 

comportamento dos indivíduos sob estas duas ordens” (ABREU, 1993, p. 105). O 

tempo também não é bem marcado, tampouco as localidades onde se passam os 

acontecimentos; estes são acessórios que não alteram a narrativa.  

 Márcia Abreu esclarece que o conflito entre o bem e o mal é também encontrado 

nos contos de fadas ou nas Mil e Uma Noites. Esses textos, assim como os folhetos 

analisados por ela, “fazem parte de um repertório ficcional, aos quais os autores 

recorrem ao compor textos populares ou tradicionais” (ABREU, 1993, p. 108).  
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Tal afirmação me leva a supor que os romances analisados neste trabalho 

também compõem o universo literário da época. Os textos publicados faziam parte de 

um repertório narrativo capaz de representar uma realidade cultural. Os autores, por sua 

vez, constroem as narrativas a partir de textos já existentes. Assim como os autores são 

sujeitos históricos, marcados pela cultura vigente, a literatura oriunda dessa cultura 

também possui suas recorrências e características comuns. Há uma espécie de recriação, 

de apropriação de escritos e histórias; isso faz com que tenhamos a ideia de que os 

acontecimentos que se passam em um romance são repetidos em outros, funcionando, 

assim, como uma fórmula de sucesso editorial de determinados temas e enredos.   

 

3.2 – Resumos dos romances 
 

Para que o leitor tenha uma ideia do que se passa no interior das obras aqui 

analisadas, farei um breve resumo das narrativas.  

 

3.2.1 – A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a Infeliz Cornelia Bororquia (1820) 

 Cornelia, uma moça de 19 anos, é assediada pelo Arcebispo de Valença, muito 

amigo de seu pai, o Governador do mesmo local. A jovem, que estava prometida em 

casamento a Bartholomeu Vargas, recebia bilhetes e cartas do Arcebispo trazidas pelo 

criado de seu pai, Pedro Valente. O Arcebispo, cansado de se ver preterido pela moça, 

resolve então, em um plano traçado com o criado Valente, raptar Cornelia e levá-la para 

os porões do Santo Ofício da Inquisição. Ali, totalmente indefesa, longe de seu pai e de 

seu amante, ela encontra Lúcia, carcereira, que fora criada em sua residência. A 

carcereira passa a ser o elo entre Cornelia e o mundo fora dos porões, levando e 

trazendo cartas daqueles que precisavam saber dos infortúnios da donzela.  

A princípio, a culpa do rapto de Cornelia recai sobre Bartholomeu Vargas, que, 

residindo em Sevilha, foi procurado por Menezes para dar explicações. Menezes, fiel 

amigo do Governador, fica tão irritado ao se deparar com suposto raptor que o fere 

gravemente. Porém, Vargas escapa da morte e passa a ser mais um integrante na busca 

por Cornelia.   

Cypriano Vargas, membro do Ministério do Santo Ofício, recebe uma carta de 

seu irmão, Bartholomeu Vargas, pedindo que tome providências no caso de Cornelia, já 
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que não entende o motivo da prisão da moça, uma menina bem criada, muito cristã, 

amável e virtuosa. No entanto, o irmão não se mostrou sensibilizado com os apelos de 

Bartholomeu, evidenciando sua total adesão aos princípios do Tribunal do Santo Ofício, 

pouco se importando com os laços de sangue que os uniam.  

O tempo vai passando, cartas lastimosas circulam entre os envolvidos no caso, o 

Arcebispo continua investindo na ideia de seduzir a donzela, indo visitá-la em horários 

marcados e Cornelia abandonada a sua própria sorte. O pai, nessa altura já sabendo das 

dificuldades de sua filha e impossibilitado de interceder em seu favor, morre e Menezes 

é preso.  

Não vendo outros meios de salvar sua amada, Bartholomeu elabora um plano 

para resgatar Cornelia do calabouço da Inquisição. Nesse ínterim, o Arcebispo, em mais 

uma de suas visitas, tenta “violar sua honra”. Cornélia, completamente desesperada, 

pega uma faca que estava ao seu alcance e fere mortalmente seu raptor. Ele, vendo-se à 

beira da morte, em um súbito lampejo de remorso começa a contar toda a verdade sobre 

a prisão da moça inocente. Algumas testemunhas do Santo Ofício escutaram as palavras 

do Arcebispo; porém, ainda assim, ela foi levada ao Tribunal para ser julgada pelo seu 

assassinato.  

Enquanto isso, procurado pelos algozes da Inquisição, Vargas sai de Sevilha e 

escreve de Caserio de Nublada, onde encontrou um pároco que, fugido da Inquisição, 

morava nessa localidade. Menezes consegue fugir da prisão em meio ao tumulto 

ocasionado pela morte do Arcebispo. Cornelia Boroquia, não tendo outro fim, é julgada 

e condenada pela morte do infame Arcebispo, sendo queimada em praça pública sob o 

clamor da multidão.   

 

3.2.2 – Eduardo e Lucinda, ou a Portugueza Infiel (1829) 

 Lucinda contava quinze anos quando conheceu Eduardo. Ela, filha de um 

abastado negociante de Lisboa, que tinha como amigo o pai de Eduardo. Ele, em idade 

escolar, estudava distante de Lisboa. Quando Eduardo viu Lucinda pela primeira vez, 

sentiu uma enorme paixão, ficando encantado com a beleza da moça; nessa ocasião, eles 

se encontravam e trocavam juras de amor.  

Passados dois anos, Eduardo retorna dos estudos e é avisado que Lucinda, tendo 

sido prometida em casamento a outro, teve morto o seu noivo, deixando-a inconsolável. 

Eduardo conseguiu uma medianeira para o seu amor, a irmã de Lucinda, Christina, que 
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o ajudou a se encontrar com sua amada, apesar de sua relutância em encontrar-se com 

ele. A tristeza que envolvia o semblante de Lucinda a fez mais bela e amada aos olhos 

de Eduardo e, finalmente, este a fez sorrir, podendo-se considerar satisfeito.  

Ao final de três meses, ele começou a receber os testemunhos de carinho e afeto 

de Lucinda. Ela retoma a sua vida social, não se furtando mais dos passeios e encontros. 

O casal reata o romance em encontros na casa de Lucinda, aproveitando-se das 

proximidades entre as famílias. Em um desses encontros, o pai de Lucinda testemunha 

uma troca de carícias entre eles, iniciando-se, assim, os obstáculos promovidos na vida 

amorosa do jovem casal. Eduardo ficou muito temeroso da impressão que o incidente 

poderia causar no pai da moça e Lucinda confirma suas suspeitas, enviando-lhe uma 

carta contando-lhe que o pai desejava enviá-la para um convento, para não mais ver 

Eduardo. Ele fica muito transtornado com a notícia, Lucinda se rebela e pede a Eduardo 

que a liberte daquela situação de encarcerada, raptando-a. O pai de Lucinda a envia não 

ao convento, mas, sim, à Quinta do Lumiar, uma propriedade da família nos arredores 

da cidade. 

Eduardo começa a suspeitar que o pai de Lucinda estava tramando um outro 

casamento para a filha e, no fim de quinze dias, suas suspeitas são confirmadas. Lucinda 

estaria prometida a um opulento proprietário que estava em viagem no Brasil e, ao 

retornar a Lisboa, se casaria com ela, que já deixa claro a sua repugnância pelo noivo, 

considerando-o estúpido, mas, sem negar o casamento. Eduardo vê na atitude da amada 

uma certa dissimulação e se ressente. No entanto, ela o convida para estar com ela e 

Christina na Quinta, na ausência de seus pais. Ele, comovido, vai ao encontro da 

donzela e trocam juras de amor.  

Passado algum tempo, ele recebe um bilhete de Lucinda avisando-o que se 

casaria em breve, pedindo-lhe que não a deixe nessa situação. Eles se encontram e 

Eduardo tenta persuadi-la que o melhor é buscarem o auxílio da Lei nesse caso, para 

preservarem a honra de Lucinda. Nesse ínterim, Eduardo foi surpreendido com a notícia 

do casamento de sua amada, o que ele julgou ser uma infidelidade, já que ela não 

esperou a resolução pretendida por ele, não foi forte o suficiente para refutar os 

desígnios do pai.  

Cinco anos se passaram e Lucinda se viu novamente livre, quando da morte de 

seu marido. Escreveu, pois, a Eduardo pedindo perdão pela infidelidade, mas este não a 

respondeu, indo visitá-la em seguida. Ele encontra sua amada com uma das duas filhas, 

em um encontro frustrante. Tendo Christina como testemunha, não falaram sobre 
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reconciliação. Marcaram um novo encontro, um jantar com outras pessoas, para 

disfarçar a intenção do evento. Tornaram-se a viver como casal, durante sete meses. 

Numa oportunidade, o pai de Lucinda a convidou para passar o verão na quinta, ela 

aceitou e Eduardo não ficou contente com a ausência da amada. Durante um passeio 

com o pai, Lucinda se referiu a Eduardo exaltando suas qualidades, na intenção de tocar 

no assunto de interesse do casal. No entanto, o pai a advertiu que não queria vê-la 

casada com ele, findando a palestra. Lucinda, mais uma vez, viu-se impedida pelo pai 

de concretizar os desejos de ambos e, sem forças para enfrentá-lo, preferiu desagradar 

mais uma vez Eduardo, dizendo que não poderia se casar com ele sem o consentimento 

paterno. Eduardo ficou muito desapontado e, indignado com a postura relutante de 

Lucinda, disse que iria embora de Portugal, pois a julgava novamente como infiel. 

Todavia, voltou na sua decisão e envergonhou-se de seu julgamento. Retornando a 

Lisboa, recebeu nova carta de Lucinda, que tinha preparado um local perto da quinta 

para encontrarem-se. Voltaram a se encontrar clandestinamente e continuaram as 

correspondências.  

Eduardo ainda desconfiava que a amada o traía. Certa tarde, foi até a quinta, de 

modo discreto, para observá-la. Encontrou, pois, a protagonista em passeio de braço 

dado com outro homem. Porém, não tendo comprovações da infidelidade, alugou uma 

casa perto da quinta, onde passou a vigiá-la. Durante dias ele foi testemunha de conduta 

admirável de Lucinda, pois observou somente virtudes.  

Informada pelo próprio Eduardo da vigilância que empreendera, Lucinda não 

aprovou a sua conduta, brigou com o amante, mas depois se reconciliam. No entanto, 

Eduardo começou a se sentir pouco amado e, certo dia, viu Lucinda em palestra 

agradável com Julio Durmont. Ela e Christina pareciam muito felizes na companhia 

daquele homem, rindo muito e de forma até indiscreta. Eduardo confirmava assim suas 

suspeitas. Ele não era mesmo amado e Lucinda era infiel. Passam-se dias ruins para o 

rapaz, que, sofrendo muito de insônias, fora até Vilas das Caldas para banhos 

medicinais. Nesse ínterim, Lucinda foi pedida em casamento por Julio Durmont. 

Eduardo, sofrendo pela ausência de notícias da amada, escreveu que sofria com seu 

silêncio e ainda pensava que ela não mais o amava. Durante 15 dias ele ficou à espera 

de resposta e, não obtendo nenhuma, partiu para Lisboa indo até a casa de Lucinda, de 

onde viu sair Durmont. Eduardo, consternado, ameaçou um criado e este lhe confessou 

que o rival visitava Lucinda durante o período em que ele esteve fora. Eduardo entrou 

na casa e discutiu com Lucinda, pois não havia mais suspeitas, somente a confirmação 
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da traição. Ele resolveu então partir de Lisboa, ir para algum lugar onde teria como 

recomeçar sua vida. 

 

3.2.3 - Esboço da Vida e Campanhas, do Principe Eugenio de Leuchtenberg (s/d) 

 O príncipe Eugenio perdeu seu pai, guilhotinado aos 34 anos, e uniu-se a 

Napoleão Bonaparte para lutar em batalhas na Áustria, e também no Egito.  

Sua mãe, Jozephina, ficou viúva do Visconde Alexandre de Beauharnais, 

homem possuidor de talentos transcendentes, combatente valente na independência da 

América do Norte. Mais tarde, casou-se novamente com Napoleão, que assumiu como 

filho adotivo Eugenio, chamando-o assim de Eugenio-Napoleão, e sua irmã, Hortensia 

Eugenia de Beauharnais. Aos 16 anos, Eugenio lutou pela primeira vez ao lado de 

Napoleão, na campanha da Itália. Seu bom desempenho na batalha foi recompensado 

com o título de Vice-Rei deste local, além do casamento com a Augusta Amelia, filha 

do Rei da Baviera. Anos mais tarde, Jozephina se divorciou de Napoleão.  

No entanto, esse fato não abalou a lealdade de Eugenio ao seu pai adotivo. Sua 

vida foi dedicada ao serviço ao povo que regia, à presença constante em campos de 

batalha, onde seus talentos estrategistas, aprendidos com Napoleão, sempre alcançaram 

vitórias. Ao final de sua jornada, ele se retirou da vida pública para se dedicar à 

educação de sua família, vindo a falecer no dia 21 de fevereiro de 1824. 

 

3.3 – Categorias de análise 
 

 Passo agora à análise das categorias criadas para este trabalho. Como o objetivo 

é compreender as representações da educação do grupo formado por mulheres, 

privilegio nos romances as personagens femininas, sem desprezar traços dos 

personagens masculinos, pois eles auxiliam na composição do estudo.  

 Ao comparar as narrativas, percebo que há entre elas um ponto comum: as três 

destacam o casamento como a finalidade da existência da mulher, educada para casar e, 

como consequência, cuidar da casa e dos filhos. Caso a mulher não exerça esse papel, 

ela terá uma vida entregue a Deus. Não que uma mulher casada não deva conduzir seu 

lar apoiada na religião; no entanto, a mulher que não se casa terá como destino uma vida 

religiosa.   
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 A narrativa do romance Eduardo e Lucinda é conduzida no sentido de se efetivar 

ou não o casamento entre os protagonistas. A trama se inicia com a paixão de Eduardo 

por Lucinda, ao que parece correspondida, mas, por obstáculos do destino, os amantes 

são impossibilitados de viverem juntos.  

 Por outro lado, A Victima da Inquisição de Sevilha, mesmo tendo uma heroína 

cujo desejo era se casar, não consegue unir-se ao seu noivo, porque fora raptada pelo 

Arcebispo que se apaixona por ela. Muito religiosa e temente a Deus, Cornelia não cede 

aos desejos do Arcebispo e, por isso, padece. Assim, não tendo condições de concretizar 

o matrimônio, ela deve aceitar o seu destino, sem blasfemar contra Deus, seguindo os 

passos de Jesus e sofrendo em clausura pelas injustiças endereçadas a ela. 

Já Esboço da vida e campanhas, do principe Eugenio de Leuchtenberg narra a 

história de um príncipe cujo casamento com uma mulher honrada só lhe trouxe 

benefícios. Além disso, ele se comporta como um bom esposo, que conduz sua vida 

familiar com retidão, digna de exemplo para seus súditos.   

Uma segunda categoria não menos importante é a mulher honrada. A honra da 

mulher é uma virtude muito mencionada nos romances. O dever de uma esposa é ser 

honrada perante seu marido. Ou, antes, ela deve ser honrada ainda na posição de filha.  

Qualquer passo em falso, a mulher estaria desonrando seu pai e essa não era uma atitude 

aceita na sociedade do período.  

Nenhuma dúvida pairava sobre a figura de Cornelia. Ela nunca desonrara seu 

pai, que era muito próximo a ela. Seu noivo também não duvidava do caráter de sua 

amada. Mesmo os personagens secundários mencionavam a conduta digna de exemplo 

de Cornelia.  

Também as personagens femininas colocadas ao lado do príncipe Eugenio 

possuíam condutas admiráveis. A mãe de Eugenio, sua irmã, sua esposa, eram mulheres 

de honra elevada. O príncipe também era um homem bondoso e honrado.  

 Lucinda era a mulher que, aos olhos de Eduardo, possuía também uma honra 

elevada. Mas o destino impossibilitou que os amantes concretizassem o seu amor. No 

desenrolar da narrativa, Lucinda passa a proceder de modo diferente do esperado por 

Eduardo, o que acaba por colocar em dúvida a conduta da amante. Já ele mantém-se fiel 

ao seu amor durante a trama, tendo uma conduta digna de exemplo.  

Uma terceira categoria é o pátrio-poder. Tanto Cornelia quanto Lucinda foram 

filhas que seguiram os conselhos e até os mandos dos pais. Cornelia tinha um pai 

presente que sofria muito pelos acontecimentos envolvendo sua filha, pois, como sua 
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mãe já havia morrido, ela era muito ligada à figura do pai. Lucinda também temia seu 

pai, que a impediu de unir-se a Eduardo. Lucinda e Cornelia pareciam conscientes, ao 

que demonstra a narrativa, da obediência que devia aos seus pais.  

Em relação ao príncipe Eugenio, por ser um monarca, era como se fosse o pai de 

seus súditos, aquele que deve ser bom e generoso. Por onde ele passava, deixava marcas 

de um comportamento admirável e virtuoso. Assim, as figuras paternas das narrativas 

aqui analisadas deixaram as suas marcas no desenrolar da história, sendo importantes 

para o estudo.  

 

 3.3.1 – A honra da mulher  
 

 A honra é uma virtude muito apreciada pelos romancistas aqui tratados. Note-se 

que ela é apreciada também nos homens, mas para as mulheres ela constituía um dever, 

um ensinamento que faria parte de sua educação, desde a tenra idade. Era por meio das 

mães que as filhas aprendiam a ter honra, nas tarefas diárias, nos ensinamentos do 

cotidiano e, também, pelo exemplo. A mãe honrada, por meio do seu exemplo, ensinava 

a filha a ter o mesmo comportamento. “O habito, e o exemplo são, por assim dizer, os 

unicos movéis das acções humanas” (GUTIERREZ, 1820, p. 49).   

 Algranti (1993) observa no livro de uma escritora do século XV, Christine de 

Pizan, que a mulher possui duas condições para ser honrada: a sobriedade e a castidade. 

Para a sociedade de época, o controle das paixões e desejos sexuais da mulher estava 

vinculado a sua honra. “Para a solteira, honra era sinônimo de castidade; para a casada, 

ela se apresentava revestida da fidelidade ao marido, presa às normas sexuais impostas à 

esposa pelo matrimônio” (ALGRANTI, 1993, p. 111). Percebe-se assim que a mulher 

honrada também era sóbria, recatada, casta e fiel.  

 Em um encontro, Lucinda pede a Eduardo que “venha porém disposto o meu 

digno amante para fazer á entrada a protestação solemne de me não tocar, de não exigir 

de mim o menor favor amoroso, e de ser em fim contra si mesmo o mais zeloso 

defensor da minha honestidade” (BIANCARDI, 1829, p. 38). Mesmo Eduardo sendo o 

homem por quem se apaixonara, Lucinda gostaria de cultivar sua honra. Ela devia 

manter-se casta até o momento de seu casamento, quando a efetivação do ato sexual não 

traria mais desonra.  
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 Lucinda desconfia que seu pai esteja à procura de um pretendente para ela, 

quando é impedida de encontrar Eduardo. Preocupada em se ver casada com um homem 

que não deseja, escreve a Eduardo que “os teus braços são o meu unico refugio. Vale 

mais chorar nelles por alguns dias a quebra da reputação que depressa sanaremos, do 

que gemer a vida inteira no poder d’um homem detestavel” (BIANCARDI, 1829, p. 

45). Com essas palavras, deixa transparecer que uma provável fuga com o amante 

poderia suscitar uma perda temporária de sua reputação; no entanto, ela estaria sanada 

no momento que se efetivasse um casamento entre ambos.  

 Eduardo, sabendo que a honra era virtude cara às mulheres, não concorda com 

esse ato e parte “com a determinação de persuadi-la a que não deichasse, em quanto 

podesse, o caminho da honra, mas tambem deliberado a obedecer-lhe atropelando, se 

preciso fosse, todas as virtudes” (BIANCARDI, 1829, p. 46).   

  Algranti (1993) esclarece porém que, embora o tempo, local e cultura altere o 

significado da palavra honra, ela teria diferentes sentidos em relação ao homem ou a 

mulher. Para a mulher, teria a conotação de controle sexual mencionada acima. Já para 

o homem, conferia um valor moral, pois estava ligada aos atos de heroísmo, como o 

desempenho nas batalhas, ou seja, às ações públicas. O oposto da honra para os homens 

era a covardia. Já a desonra da mulher estava ligada à vida privada. Entretanto, a 

desonra excluía ambos de uma comunidade de iguais, cobrindo-os de vergonha. “A 

opinião pública funcionava como árbitro da honra individual, que era preciso defender 

para manter a reputação” (ALGRANTI, 1993, p. 112).     

 A vida do príncipe Eugenio é descrita como honrada em meio aos deveres 

cotidianos de um monarca. Não só ele era virtuoso como seus familiares também eram 

dotados de qualidades superiores, tanto que a opinião pública julgava sua irmã 

Hortensia “como o typo de perfeiçao sendo a reuniao de todos os dons naturaes, e o 

primor da educação podem juntamente elevar huma pessoa do bello sexo” (Esboço da 

vida e campanhas, do principe Eugenio de Leuchtenberg, 1829, p. 5).  

 Assim como sua irmã, Eugenio demonstrava-se virtuoso para os seus súditos, 

comportando-se como herói nas grandes batalhas e também se mostrava um bom pai e 

esposo, destacando-se também na vida em família:   

 

Eugenio de sua parte merecia tal esposa, huma vez que nas relações 
privadas usava da mesma rectidão, e deliceza que na sua vida publica. 
Bom esposo, bom pai, amo indulgente, todos os que tinhão a 
felicidade de o ver de perto o adoravão. Sua existencia foi sempre 
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heroica nas grandes, e perfeita nas pequenas circunstancias. (Esboço 
da vida e campanhas, do principe Eugenio de Leuchtenberg, 1829, p. 
37) 

 

 No período estudado, a desonra da mulher atingia também o homem. Algranti 

(1993) salienta que esse aspecto foi explorado pelos escritores da Europa e do Brasil. 

Em função do código moral da época, muitos escritos foram publicados contendo 

conselhos e advertências sobre a conduta feminina, dentre os quais romances que 

tinham como função representar a mulher virtuosa. A mulher que se envolvesse 

sexualmente com um homem, sendo solteira, e esse ato viesse a público, não só teria 

sua honra maculada como conspurcaria a de seu pai também. A boa conduta da filha 

importava para o chefe da família, pois sua desonra seria estendida também a ele. Nesse 

sentido, a preservação da honra da mulher competia também aos homens, sobre a qual 

também se empenhavam instituições como o Estado e a Igreja. A honra feminina era 

“um bem pessoal de cada mulher, uma propriedade da família, porque poderia atingi-la, 

e também um bem público, porque estava em jogo a preservação dos bons costumes 

exigida pelo código moral” (ALGRANTI, 1993, p. 113).  

 Outro atributo da honra muito discutido nos romances é a decência. A mulher 

cujo comportamento não fosse recatado e sóbrio em encontros sociais poderia ter sua 

honra questionada. Além disso, ela era alvo de críticas e indesejada como companhia 

das “mulheres de bem”. Essa conduta poderia ser perigosa e influenciar o 

comportamento daquelas que buscavam seguir o código moral.    

 Christina, irmã de Lucinda, deixava transparecer o comportamento indesejado da 

mulher pela sociedade. A personagem representa o aspecto vicioso do comportamento 

feminino, aquele que não serve como exemplo. Lucinda, que na presença de Christina 

deixava-se influenciar pela conduta imprópria da irmã, não agradava Eduardo.  

 

Dissoluta por vocação chamava, sempre que podia, as conversações 
para assumptos immodestos, e se expressava em termos sensuaes. 
Lucinda começava a manifestar que lhe aprazião taes discursos, 
applaudindo-os com descomedidas risadas; e Eduardo discretamente 
considerava de perniciosa influencia tão indignas praticas. Sabia que a 
melhor índole corre o risco de perder-se, escutando-se com frequencia 
a linguagem do vicio, por ser mais facil do que vulgarmente se pensa a 
passagem das palavras ás obras. O pejo, unico guarda seguro da 
honestidade, não se sustenta contra os ataques repetidos de expressões 
obscenas, e vencido elle, aberto está o campo de triunfos dos desejos. 
Para se conservar illeso o coração, cumpre que não saia do santuario 
da decencia, onde nunca resoão as vozes da sensualidade, porque a 
sua seducção, começando por desinquietar a alma, em breve della se 
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apodera; e no encanto das imagens se suspira pelo gozo das 
realidades. Tudo he pouco, como a experiencia o mostra, para escapar 
ao perigoso contagio, sem o preservativo da castidade dos ouvidos. 
Accêsos os apetites pelo incentivo poderoso de contos e descripções 
lascivas: será difficil apagar a labareda ateada, e salvar o edifício em 
que ella pegar. (BIANCARDI, 1829, p. 138-139) 

  

 Para Algranti (1993), a valorização da honra feminina tem origens tanto 

culturais quanto religiosas. A prática sexual foi condenada pelos santos padres e 

confirmada pelo cristianismo durante séculos, até que o matrimônio regulou o exercício 

da sexualidade com normas divinas para a multiplicação da espécie. O que estava fora 

da norma se configurava como pecado e o casamento passou a ser o “disciplinador da 

sexualidade dos indivíduos” (ALGRANTI, 1993, p. 115). Sobre a mulher que se 

entregasse a um homem sendo casada ou solteira pesaria o título de pecadora e ela 

receberia o castigo divino. Para os moralistas do século XVIII, não havia distinção entre 

as aristocratas ou as mais humildes, bastava que tivessem a sua honra maculada pelo 

pecado da carne. Maridos e pais deveriam então vigiar a conduta das mulheres, 

principalmente em relação ao controle de sua sexualidade. “Prevalecia a ideia de que a 

mulher que desonrava o marido devia ser punida, tendo em vista os danos que ela podia 

lhe causar. A honrada, contudo, cumpria apenas a sua obrigação” (ALGRANTI, 1993, 

p. 116).  

 Uma vez que a mulher era considerada a detentora da honra do marido e da 

família, seu adultério configurava-se como o pecado mais temido, pois traria 

consequências terríveis para o convívio familiar. A mulher adúltera deveria ser 

condenada já que era uma criminosa aos olhos da sociedade.  

 

Em geral, pouco ou nenhum caso se faz entre nós das consequencias 
abominaveis do adulterio. Como se tomem as prevenções necessarias 
para conservar o injuriado na ignorancia da offensa, despreza-se o 
resto. A multiplicação e publicidade escandalosa deste crime mostrão 
não só arruinados os costumes, mas tambem depravado o amor... 
...desaffeiçôa, e desliga corações vinculados por laço, que a Lei 
declara indissoluvel. Mina e destroe a harmonia interna das familias. 
Representa intoleraveis os deveres domesticos. Expoe o marido 
honrado ao ludibrio dos que conhecem a dissolução da mulher. 
Associa a herdeiros legitimos outros que não o são; fazendo entrar 
estes na partilha de bens, que lhes não pertencem.  
Deduz-se desta exposição que he mais execravel o adulterio na mulher 
do que no marido; e com effeito sem contar o direito privativo que os 
homens tem á lealdade de suas esposas pelos incommodos, penas, e 
despezas, a que se sujeita o chefe de familia, e concedendo que a 
offensa do coração seja a mesma em ambos os sexos, ainda resta a 
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grande desigualdade entre os dous delictos, não só porque do 
procedimento do marido não reflecte deshonra alguma na mulher, mas 
porque delle não resulta o abominavel effeito de se habilitarem como 
proprios os filhos alheios. (BIANCARDI, 1829, p. 53, 54 e 55) 

  
 
 Por outro lado, a mulher que se mantém casta, mesmo diante das provações, 

preserva a sua honra. Cornelia é um exemplo de mulher virtuosa que, mesmo sofrendo 

na clausura, não se deixou abater pelos desejos do Arcebispo. Tendo feito isso, ela 

cumpria seu dever tanto de mulher quanto de filha, pois assim estava resguardando 

também a honra de seu pai. Em uma carta endereçada a Cornelia, ele se expressa: 

 

Filha querida do meu coração. Eu recebi a tua Carta, e, oh quanto, 
quanto o que me dizes tem trespassado meu doloroso coração! Tu 
gemes, e padeces por ter sido fiel ao teu dever. Persiste pois, Filha 
minha, na tua primeira deliberação, porque esse lobo voraz, esse tigre 
cruel não te deixará em paz: imaginará, inventará, todos os meios 
possiveis, para te deshonrar. (GUTIERREZ, 1820, p. 26).  

 

 A honra era, portanto, uma virtude que constituía um dever para as mulheres. A 

desonra da mulher traria consequências também para seu pai ou marido. Por isso, o 

comportamento feminino era vigiado tanto no interior do lar pelo chefe de família 

quanto nas aparições públicas, nos encontros sociais, momentos em que a conduta da 

mulher era observada e alvo de críticas. A mulher honrada controlava seus maus 

instintos, era recatada e reprimia sua sexualidade, em prol da procriação. “É a mulher 

sem identidade, virtuosa e honrada que o século XIX consagrará definitivamente” 

(ALGRANTI, 1993, p. 120). Assim como a representação da mulher honrada era 

bastante trabalhada nos romances, a posição de submissão que a mulher deveria manter 

em relação ao homem, seu pai ou esposo, também foi muito mencionada. Note-se que a 

honra da mulher e o pátrio-poder são categorias que se complementam. A mulher 

honrada deveria ser obediente primeiro ao pai e depois ao esposo. Esse é o próximo 

assunto a ser tratado.    

 

3.3.2 – O pátrio-poder 
  

 O poder paterno acompanha a autoridade marital na história da família ocidental, 

segundo Badinter (1985). Nos textos sagrados indianos, no Oriente, o pai é o chefe da 

família, é o responsável por ela e deve zelar pela boa conduta das mulheres e crianças. 
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Esse poder absoluto do chefe da família se estende pela Antiguidade, é atenuado na 

sociedade grega e novamente acentuado entre os romanos. Em Roma, a condição 

jurídica da mulher era inferior.  

 A pregação de Jesus sobre o amor ao próximo altera a posição de submissão da 

mulher ao homem ou ao seu marido. O casamento atinge outro significado e torna-se 

uma instituição divina, a autoridade cede lugar à igualdade. Ser igual ao marido era 

também ter os mesmos direitos e deveres sobre os filhos.  

 Badinter (1985) esclarece que três discursos justificam o princípio da autoridade 

paterna: o de Aristóteles, o da teologia e dos políticos.  

 O discurso Aristotélico justificou a autoridade paterna e do marido do ponto de 

vista filosófico. O princípio aristotélico via a mulher como inferior ao homem em 

qualquer idade. O mérito da mulher está em possuir um bom ventre. Sua opinião não se 

faz ouvir, já que ela é dotada de uma frágil capacidade de decisão e deveria vencer a 

dificuldade de obedecer e sua honra era um modesto silêncio. Já a essência do homem 

era comandar uma família, assim como um rei comanda os seus súditos.  

 O discurso da teologia, com raízes judaicas, desconsidera a mensagem de Cristo 

que igualava a mulher ao homem, justificando a autoridade paterna e marital. Neste, o 

pai e o marido possuíam um poder delegado por Deus. Tanto os filhos quanto a esposa 

deveria obediência ao pai e ao marido. Textos bíblicos viam na mulher uma descendente 

de Eva, aquela que pecou comendo o fruto proibido. Sua imagem estava associada a um 

ser maligno. No século XIII, a ideia de uma maldade natural deu lugar à fraqueza e 

invalidez por causa da constituição feminina.  

 Quando, no século XVIII, a autoridade do marido foi abalada, o Código Civil 

retomou a ideia de invalidez, instituindo o marido como o único capaz de dar uma 

direção à família. A mulher deveria, então, no dia do casamento, declarar a sua 

obediência ao marido.  

 Já o absolutismo político, com a intenção de legitimar a monarquia, buscou 

fortalecer a autoridade paterna para que o rei pudesse exercer um poder legítimo sobre 

seus súditos. Semelhante ao pastor que conduz seu rebanho, o rei era o guia de seus 

súditos, assim como o pai também em relação aos seus filhos. “O rei não busca senão o 

bem de seus súditos, como o pai só quer o bem de seus filhos, mesmo quando os 

corrige” (BADINTER, 1985, p. 40). 

Retomo aqui a ideia de valores patriarcais de Brügger (2002) permeando as 

relações familiares em que a felicidade não é individual, mas, sim, pensada em função 
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dos interesses do grupo familiar e que “nem todos desempenhariam o mesmo tipo de 

função” (BRÜGGER, 2002, p. 241). A relação entre pais e filhos se configurava dentro 

dos valores patriarcais em que as alianças matrimoniais, políticas ou religiosas e a 

carreira profissional eram meios de se atingir a felicidade familiar. Sendo a família a 

“célula básica” dessa sociedade, até mesmo os deslocamentos geográficos de alguns 

filhos pressupunham um acordo que fazia parte do projeto familiar.  

Brügger destaca ainda que a obediência aos pais não implicava a “anulação ou 

na contrariedade dos desejos dos filhos” porque não se tratava de desejos pessoais e 

sim, “de objetivos familiares, para os quais todos os membros da unidade deveriam 

contribuir a seu modo” (BRÜGGER, 2002, p. 243). 

Voltando à análise dos romances, é possível perceber a representação em torno 

da figura paterna nas três obras. Na vida do Príncipe Eugenio, os reis eram justos e 

buscavam fortalecer os laços com seus súditos por meio da bondade e lealdade:  

 

O valor, a probidade, a incansavel beneficencia, a vontade de se 
sacrificar para os felizes povos que regia, a sujeição religiosa ás leys 
fundamentaes, tantas qualidades transcendentes, illuminadas por huma 
intelligencia de esphera superior, decoradas por huma bella presença, 
se achavão reunidas no Principe Eugenio. (Esboço da vida e 
campanhas, do principe Eugenio de Leuchtenberg, 1829, p. V) 

 

Por outro lado, os súditos também esperavam obedecer a um rei que agisse de 

modo exemplar. Nesse aspecto, o Príncipe Eugenio demonstrava ser o rei desejado:  

 

He tempo de abrir os olhos; os Príncipes não podem faser licitamente 
tudo quanto fazem; não devemos confundir seus deveres com os 
nossos, e por isso devemos reformar a nossa moral, e a sua. Nós lhe 
devemos submissão, porém elles nos devem o exemplo, e a justiça. 
(GUTIERREZ, 1820, p. 67). 
  

Na trama de Cornelia, sua mãe era falecida e o autor não nos esclarece sobre o 

ocorrido; sabe-se somente que o seu pai era viúvo. Também não é mencionada a 

existência de irmãos. O que se sabe é que a família era composta por Cornelia e seu pai. 

Este era de especial importância para a moça, pois foi muito presente nos 

acontecimentos que vieram a modificar a vida de ambos, já que a tristeza de Cornelia 

era o martírio também de seu pai. Ele era um pai zeloso, leal, confiante nas virtudes de 

sua filha e amável. Cornelia, por sua vez, era uma moça obediente e temente ao seu pai 

e a Deus. O pai, durante a trama, comportou-se como uma mãe aflita e resignada. As 



76 
 

palavras do Governador deixam mostras da lealdade da filha a Deus e de sua obediência 

aos seus conselhos: “Destinada pelo Ceo ao soffrimento, conformar-se com seus eternos 

decretos, e apura pacificamente todo o caliz da tribulação ate as fezes mais amargas” 

(GUTIERREZ, 1820, p. 65). 

Quanto a Lucinda, sabe-se que tinha uma irmã, Christina. Sua mãe pouco é 

mencionada na trama e tampouco sua atuação é relevante. Tem-se uma figura paterna 

muito presente e severa quanto às escolhas da protagonista. Ao contrário do pai de 

Cornelia, ele parecia preferir o sofrimento da filha ao seu próprio, tanto que a manteve 

prisioneira quando soube da relação afetiva entre ela e Eduardo. Trata-se de um pai 

controlador, que fazia questão de se distinguir dos demais devido suas posses e que 

procurava reproduzir as hierarquias sociais:  

 

Devia Eduardo persuadir Lucinda a obedecer, sem indicio de 
repugnancia, á determinação bem que injusta de seu pai, para atalhar 
violencias, de que elle sem duvida faria uso, se a visse rebelde a seus 
mandados.  
 Mas tu maltratada....ah! só teu pai póde commeter este attentado sem 
eu correr a vingal-o. E porque julga elle crime o dezejo de ser teu 
esposo?  
O poder paterno, de que seguramente abusa, facilita-lhe recursos para 
molestar-nos (BIANCARDI, 1829, p. 19, 20, 21).         

 

A figura do pai de Lucinda é semelhante ao algoz da trama de Cornelia: o 

Arcebispo. Este também encarcerou a jovem com a intenção de satisfazer seus próprios 

caprichos. Era um homem cruel que, aproveitando-se de sua posição social, persuadiu 

alguns comparsas para a efetivação de seu ato. 

 A importância dada pelos autores às figuras masculinas na narrativa chama 

atenção para a questão do pátrio-poder. Por ser um tema discutido por pensadores antes 

mesmo do século XIX, pode-se perceber certa permanência no discurso sobre a 

obediência dos filhos em relação ao pai. Como exemplo, pode-se citar John Locke 

(1690), em seu Segundo tratado sobre o governo, cuja primeira edição data de 1690 – 

aqui utilizo a edição de 1991. O pensador esclarece que o pai tem o direito de direcionar 

a vida de seu filho e o dever de mantê-lo até a maioridade, 21 anos, quando ele terá 

condições de viver de acordo com sua própria vontade25. No entanto, tendo o filho a 

idade de viver livre, sem se sujeitar a outrem, assim como seu pai o tem, eles estarão 

                                                 
25 No Brasil do século XIX, a maioridade era atingida aos 25 anos de idade, conforme as Ordenações 
Filipinas, legislação da época. Sobre tais Ordenações, ver: MORAIS, 2009 (especialmente o capítulo III). 
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regidos pela mesma lei, que é a lei de Deus e da natureza. Tendo, pois, esta lei disposto 

que o pai tem o dever de preservar e educar a progênie, o mesmo estabeleceu para os 

filhos “a obrigação perpétua de honrarem os pais” (LOCKE, 1991, p. 241).  

Além da obrigação de honrar os pais, Badinter (1985) esclarece que a bondade 

do pai para com o filho era considerada natural, enquanto a do filho para com o pai era 

moral. O afeto que liga o pai ao seu filho justificava sua bondade; no entanto, o filho 

nem sempre agia da mesma forma.   

Locke adverte que, se a família tiver posses e o filho quiser desfrutar da herança 

dos antepassados, ele terá de se submeter às condições que acompanham a propriedade. 

Nesse sentido, os pais podem obrigar os filhos a lhes obedecer mesmo quando atingirem 

a maioridade. Na visão desse filósofo, em tempos remotos do mundo, ou onde a 

população é muito pequena, houve a prática do poder paterno em relação aos seus filhos 

mesmo quando estes atingiam a maioridade. O homem não usufruía, nesse período, do 

direito que todos possuem de liberdade, de ser livre naturalmente.  

  

Era fácil e quase natural para os filhos, por consentimento tácito e 
dificilmente evitável, ceder à autoridade e governo do pai. Tinham-se 
acostumado na infância a seguir-lhe a direção e a reportar-lhe as 
pequenas divergências; e quando adultos, quem mais capaz do que ele 
para governá-los? (LOCKE, 1991, p. 245)  

 

O autor ainda menciona o equívoco em relação à expressão pátrio poder, “que 

parece atribuir totalmente ao pai o poder sobre os filhos, como se a mãe não partilhasse  

dele” (LOCKE, 1991, p.237). Ora, se a lei divina uniu os dois, pai e mãe, sem distinção 

quando ordena a obediência dos filhos – “Honra pai e mãe”, “filhos, obedecei aos pais”, 

e outras –, não era motivo que os homens assim o fizessem. Se tivessem prestado a 

atenção nesse fato, talvez os homens não cometessem desmandos em relação ao poder 

dos pais, participando igualmente a mãe desse direito sobre os filhos. Morais (2009) 

esclarece que as Ordenações Filipinas eram o dispositivo legal que normatizava a 

criação dos órfãos entre 1643, data da confirmação da lei, e 1917, data de sua extinção 

“tanto em Portugal quanto em todas as suas possessões ultramarinas” (MORAIS, 2009, 

p. 177). Essa lei, que regulava “a vida dos súditos”, determina que, no caso de 

falecimento do pai, deveria ser indicado um tutor para os menores de 25 anos que não 

fossem emancipados. As mulheres, menores de 25 anos, que se casassem seriam 

emancipadas e “seus bens passavam a ser administrados pelo esposo” (MORAIS, 2009, 

p. 177).  
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Michelle Perrot (1991), ao tratar dos papéis destinados aos homens e mulheres, 

esclarece que, na França “a autorização dos pais para o casamento antes dos 25 anos de 

idade continua a ser obrigatória até 1896” (PERROT, 1991, p. 122). Nesse sentido, 

mesmo que Locke chamasse atenção para o termo pátrio-poder, considerando-o 

restritivo aos direitos das mães sobre os filhos, havia uma prática social diante do 

casamento das mulheres muito peculiar. Ao se casarem, elas saíam da casa paterna, 

estariam emancipadas, mas não teriam direito de decidir sobre seus bens, já que estes 

estariam sob a tutela de seus esposos. Ou seja, o direito à liberdade, naturalmente 

possível ao homem, não era extensivo às mulheres, já que elas seriam submissas aos 

pais, primeiramente, e, após se casarem, passavam a ser tuteladas pelos maridos, mesmo 

tendo sido emancipadas. Se elas não teriam direito sobre si mesmas, o que dizer em 

relação aos filhos? Havia outra divergência entre o que Locke pretendia em seu tratado 

e o que ocorria enquanto prática social. A maioridade defendida pelo filósofo, 21 anos, 

momento em que o pai não teria mais a obrigação de direcionar a vida dos filhos, não 

era a mesma em países como Portugal e suas colônias e na França, que ocorria aos 25 

anos de idade. 

Talvez essa prática estivesse de tal modo arraigada na cultura que fosse difícil 

transpor a lei para o cotidiano. Na trama de Lucinda, por exemplo, Eduardo fica 

indignado com os desmandos do pai da protagonista em relação a ela. Inclusive uma das 

providências, vista por ele, para efetivar o casamento de ambos, seria recorrer às leis 

para definir os limites do poder do pai sobre ela:  

 

Nenhum sentimento tens, que a virtude não approve; e até não te 
faltão luzes para ver onde acabão os dereitos paternos, e começa os 
meus. Se as Leis com sabedoria ordenão, que os pais approvem os 
matrimonios dos filhos, tambem são providentes para os casos, em 
que por capricho se oppõe a uniões, que a razao e a justiça legitimão. 
(BIANCARDI, 1829, p. 16). 

 

Ainda segundo Perrot, na França o lugar da mãe é limitado pela posição 

secundária que a lei lhes atribui, pois, por exemplo, não poderiam ser tutoras, “exceto, 

precisamente quando são viúvas” (PERROT, 1991, p. 155). Assim, sua influência é bem 

menos sentida que a paterna. O mesmo ocorria no mundo luso-brasileiro, em que a 

relação entre maternidade e tutoria era característica do período aqui analisado, 

principalmente quando a mãe era viúva. Tal ocorrência se deve ao fato de pais, 
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testadores e magistrados considerarem a mãe como melhor capacitada para suprir o 

afeto dos filhos, principalmente os mais novos (MORAIS, 2009, p. 180)26.  

Diante do exposto, penso que os desmandos ocorridos na vida de Lucinda, 

praticados pelo seu pai, devem-se ao fato de essa prática ser comum entre pais e filhas. 

Lucinda, mesmo viúva, o que entendemos que teria algumas posses advindas do 

casamento, mantém-se obediente ao seu pai. Ou seja, Eduardo e Lucinda se 

enamoraram sete meses depois da morte do esposo. Embora Lucinda, nesses tempos, 

tentasse demonstrar toda sua afeição por Eduardo, ela não falava nunca em deixar de 

serem amantes e passarem a esposos. Eduardo estranhava essa atitude pelo fato de ela 

ser viúva, dispor de uma boa fortuna e, assim, já não precisar do consentimento paterno 

para o casamento se realizar. Será que não mesmo? Parece-nos que, mesmo tendo sido 

emancipada ao se casar, Lucinda ficou viúva e teve seus direitos de herança 

relativamente garantidos, mas isso não a tornava livre, talvez por uma necessidade de 

submissão a um homem que, se não fosse seu marido, deveria ser seu pai. 

  

 3.3.3 – O casamento 
 

 O matrimônio é a representação da finalidade da mulher no período tratado. Ela 

era educada para casar-se e ter filhos, assim como já foi dito. Tratarei dela ao fim deste 

capítulo, pois, a discussão acerca do casamento leva em conta a honra da mulher e 

também o poder paterno e marital. Em uma época em que os casamentos eram 

arranjados mediante o pagamento de dotes e a manutenção do nível social era desejada 

pela família, a mulher deveria ocupar-se com a lapidação da sua honra para que se 

efetivasse o matrimônio. Além disso, ela deveria obedecer ao pai, que seria o 

responsável, normalmente, por escolher aquele que estaria de acordo com as exigências 

materiais necessárias ao sustento da família.  

Brügger afirma que os matrimônios, no Brasil, tinham como princípio a 

igualdade social entre os noivos, o que era aceito também pela Igreja. Tendo como 

pressuposto que a sociedade, no período, era escravista, essa igualdade social era a 

condição jurídica, ou seja, “livres casavam-se com livres, libertos, com libertos e 

cativos, com cativos” (BRÜGGER, 2002, p. 247).  

                                                 
26 No caso do levantamento de dados sobre a tutoria no mundo luso-brasileiro, Morais (2002) enumera 
outras pesquisas que chegaram a esses resultados: Talítha Maria Brandão Gorgulho (2009); Claudia 
Fernanda de Olveira (2008); Ana Isabel Marques Guedes (2006). 



80 
 

Entretanto, por meio da análise da documentação de São João del-Rei, 

Brügger constata que, para além da condição jurídica, dentro da lógica patriarcal da 

sociedade, a união das famílias ocorria baseada na troca. Ao se unirem, as famílias 

“tinham algo para oferecer reciprocamente, fosse prestígio social, riqueza, acesso a 

redes de poder, entre outras possibilidades” (BRÜGGER, 2002, p. 250) 

Lucinda foi a personagem mais marcada pelo poder de seu pai em relação ao 

matrimônio, entre os três romances analisados. Ela temia a reação de seu pai em relação 

a Eduardo. Ele manteve sua posição de desagrado durante todo o romance e ela, 

obediente, não se opôs ao que o seu pai determinou: deveria casar-se com um homem de 

posses, que mantivesse o nível social da família e não modificasse a situação material 

de Lucinda. Um diálogo entre ela e seu pai, quando esta tentou em vão convencê-lo da 

boa pessoa de Eduardo, demonstra o temor de Lucinda em desobedecer ao pai:  

 

- Eu sempre sou teu Pai, ainda que tu não queiras ser minha filha. A 
estas palavras de irresistível poder, lancei-me aos teus pés, e 
abraçando-lhe os joelhos: - Quero, Senhor, lhe respondi, e sempre o 
serei. Não ha mal que se compare com a perda da sua amizade. Estou 
senhora das razões que abonão a desobediencia; mas faltão-me forças 
para incorrer no odio eterno de meu Pai. (BIANCARDI, 1829, p. 71). 

  

 No entanto, o autor da trama questiona a postura do pai de Lucinda ao negar-lhe 

o matrimônio tão desejado com Eduardo. Para Biancardi, o matrimônio era mais 

importante do que a manutenção do nível social. Casar-se significava o dever primordial 

das mulheres, assim como ter filhos. A questão social deveria ser superada em virtude 

de um bem maior: a constituição da família.  

 

Ha mui poucos pais de familia, que reconheção a precisão da 
conformidade de caracteres, e pureza de sentimentos para a felicidade 
da vida no laço indissoluvel do matrimonio, e que entendão que mais 
vale condescender com os affectos das filhas quando tem objecto 
homens honestos, do que antepor os que ellas detestão, só porque 
contão grossos cabedaes. Em geral, nenhuma qualidade compensa no 
seu conceito a falta de dinheiro: e por isso reputão sempre indigno o 
virtuoso de poucos teres comparado com o perverso opulento. Por 
estas erradas idéas se ajustão tantos casamentos infelizes em que a 
mulher, ou se desaggrazada violencia por crimes, que a infamão, ou 
suspira pela morte para acabar de padecer. (BIANCARDI, 1829, p. 
13)     

 

 A interpretação sobre a posição acima se baseia em outra questão colocada pelo 

autor, agora em relação aos conventos. Como já fora mencionado, os conventos eram 
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também uma alternativa para as mulheres que não se casavam. Seria um refúgio para as 

solteiras que não conseguiram cumprir o destino da mulher: constituir uma família. 

Entretanto, o pai que, por algum motivo, se sentisse desonrado ou ameaçado de ter sua 

honra exposta por um deslize de sua filha, como foi o caso do pai de Lucinda, 

costumava enviá-la para um convento. Ali ela poderia receber lições que modificassem 

o seu espírito e ela estaria salva de uma possível armadilha do destino. Na narrativa, 

Lucinda não foi enviada para um convento, mas, sim, para uma casa de campo da 

família, para se ver longe de Eduardo e da efetivação de um ato que o pai não desejava. 

Voltando à posição de Biancardi (1829), ele não aprovava a ideia de enviar as moças 

para os conventos, já que lá elas não teriam condições de efetivar um casamento:  

 

As mulheres, que se encerram nos Conventos, são, pela maior parte, 
victimas dos caprichos, ou erradas idéas de pais, parentes, ou 
tutores....e as veneradas virgens, em lugar de se sujeitarem a 
supersticiosos votos de castidade, que só o fanatismo sanctifica, e de 
que não resulta gloria para Deos, nem proveito para o Estado, perdem 
a saude, e ás vezes a vida em excessos licenciosos. Taes são as 
mestras, a que tantos pais entregão as filhas, para serem depois 
esposas, e mãis, e taes são os fructos que se tirão das instituições, em 
que se contraria a natureza, e priva a sociedade do crescido numero de 
matronas, que podião, desempenhando deveres uteis, servir 
d’ornamento ao seu sexo, e dar bons servidores á patria 
(BIANCARDI, 1829, p. 25, 26). 

  

 A mulher estava sempre à espera de um casamento, para o autor. Tanto que não 

conseguia, dada sua natureza volúvel, esperar por um marido por muito tempo; afinal, a 

necessidade era urgente e poderia ser enfadonha, para a mulher, a espera longa por 

algum pretendente. Ao destacar a natureza volúvel da mulher, ele distingue as discretas, 

ou seja, as honradas, daquelas cuja vaidade de ser desejada por muitos homens supera a 

decência.  A virtude das honradas está em não se deixarem seduzir pelos pretendentes 

cujos desejos são questionáveis:  

 

As mulheres quasi nunca desdenhão adoradores. A espirituosa, 
quando os não quer para corresponder-lhes, acceita-os para multiplicar 
os pregoeiros da sua celebridade; e as outras considerão-se obrigadas a 
attender a qualquer gatimanho amoroso, bem que parta de individuo 
por quem o seu coração se não interésse. Demorai-vos a reparar para 
alguma, mostrando deleitar-vos em contemplal-a; estai certo que os 
vossos olhos encontraráõ muitas vezes os seus, mandados a inquirir o 
tempo que gastaes na contemplação. Isto não quer dizer sempre que 
estimará ter-vos por amante; é um tributo de reconhecimento que vos 
paga a sua vaidade agradecida, uma demonstração de sensivel ao 
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merito de gostar della. Consultai os namoradores, e elles vos dirão que 
são quasi sempre felizes nestes tentames, porque he infinito o numero 
das loucas que se pagão de acções que reputarião offensas, se 
reflectissem que o homem que espera sem justos titulos ser 
correspondido, conta com a leveza da pessoa que requesta, e faz por 
tanto della juizo desvantajoso. As discretas não se dão nesse caso por 
entendidas; nunca mais lanção a vista para taes pertendentes; e matão-
lhes as esperanças ao nascer, sem descerem de sua dignidade para 
directamente os despresarem. (p. 156) 

 

 A construção de imagens opostas entre personagens femininas servia para 

valorizar os tipos de papéis da mulher na sociedade, segundo Algranti (1993). Uma 

necessitava da outra para vivenciar os papéis sociais: a mulher honrada, a desonrada, a 

prostituta e a mãe sem mácula.  

O matrimônio por conveniência pressupunha regras e postulados. Para Badinter 

(1985), elas se justificam pela ausência do amor nas relações conjugais do período27. 

Em uma sociedade hierarquizada, em que a mulher deveria ser obediente e submissa ao 

pai ou cônjuge, o amor seria um sentimento muito frágil sobre o qual se construísse uma 

família. Esta não deveria ver no marido um amante ou vice-versa e o sexo deveria ser 

praticado sem prazer, já que o objetivo era a procriação.  

 Dentro disso, a escolha do cônjuge não pressupunha amizade ou ternura, já que o 

contrato era baseado em imperativos com o objetivo de se fazer um bom casamento. 

Tais sentimentos deveriam nascer ao sabor da convivência, “em conseqüência dos 

hábitos conjugais” (BADINTER, 1985, p. 47). 

 Para a autora, na escolha do cônjuge estavam, em primeiro lugar, o dote e a 

homogamia, isto é, a escolha de alguém do mesmo nível social. Sem o dote a moça, 

mesmo sendo bela e doce, não teria outro destino senão “permanecer sob o teto paterno, 

ser criada em casa alheia ou mofar num convento” (BADINTER, 1985, p. 48).  

 No Brasil colonial, Arilda Ines Miranda Ribeiro (1987) percebe situação 

semelhante da descrita por Badinter. Se a mulher não se casasse, a possibilidade de ter 

certo reconhecimento era nos conventos. Entregue à vida religiosa, ela poderia ter uma 

ocupação e atuar de alguma maneira na sociedade, mesmo que enclausurada.   

   Entre as prerrogativas do matrimônio estava a escolha de uma parceira ideal, 

com idade adequada ao pretendente; o dote deveria estar de acordo com seu nível social 

e a virtude também era considerada.  

                                                 
27 A autora discute sobre a construção histórica e filosófica do amor materno, levando-se em conta o 
casamento, a amamentação, o poder paterno e marital entre outros aspectos.  
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 O dote era de fato importante, tanto que, ao ficar viúvo ou viúva, não havia 

sofrimento como foi se construindo ao longo dos tempos. Badinter (1985) destaca que a 

França dos séculos XVII e XVIII testemunhou um grande número de novos casamentos. 

No entanto, a autora revela que no século XIX houve modificação em relação à morte 

do cônjuge. Haveria tempo para as lágrimas e sofrimentos que simbolizavam o amor 

pelo morto. Essa situação demonstra que o casamento passou a ser por amor e não mais 

por conveniência.  

No período tratado, em São João del-Rei, Brügger (2002) defende que o 

casamento não estava apenas relacionado à visão teológica da união de Cristo com a 

Igreja, mas havia uma função social nas núpcias, que seria a transmissão de herança e 

de selar alianças familiares. Para que tais alianças fossem confiáveis e sólidas, ele 

deveria ser indissolúvel. 

Ainda assim, ao analisar a documentação de que dispunha para a sua tese, a 

autora observa que a sociedade são-joanense não apresentava um comportamento 

homogêneo em relação ao matrimônio. Havia casos em que o marido fora abandonado 

por sua mulher, homens casados que coabitavam com seus filhos, sem referência às suas 

mães. Além disso, a pesquisadora encontrou “inúmeras situações em que, sob diferentes 

formas, pessoas mantinham relações fora do legítimo matrimônio” (BRÜGGER, 2002, 

p. 72).  

O que se percebe na análise da representação do casamento nos romances é que 

há permanências de discursos que são remetidos a épocas anteriores às publicações. 

Biancardi descreve o pai de Lucinda como um homem cujas ações são severas e 

controladoras em relação a sua filha, ou seja, um poder paterno muito presente e 

inquestionável, o que já demonstra uma postura mais adequada ao tempo da narrativa. 

Além disso, havia o amor entre Lucinda e Eduardo, um desejo de casamento entre 

pessoas que se amavam, e não por conveniência, já com características do século XIX, 

época de publicação do romance aqui analisado. Mas, para que a trama se efetivasse, 

teria de haver um impedimento para esse amor na figura do pai; assim, o destino poderia 

cumprir o seu papel de separar os amantes. A narrativa é marcada pela representação 

dos casamentos realizados em tempos de outrora, por interesse em manter o nível social 

dos cônjuges.  

 Semelhante acontecimento envolveu a trama de Cornelia. Para ela, o destino 

também foi cruel. Ela não pôde se casar com o homem que dizia amar, respeitar e que 

reunia virtudes exemplares. Não pôde viver também com seu pai, um homem amável, a 
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quem ela obedecia sem sentir o peso do poder sobre ela. Porém, sofreu nas mãos de um 

homem que dizia estar apaixonado, mas que não podia concretizar seu amor devido à 

posição que ocupava na sociedade. Um homem sem caráter, que ocupava um cargo 

religioso e sobre quem não pesava nenhuma suspeita. De certo modo, para ela foi 

reservado o destino da vida religiosa, sob clausura, mesmo que injustamente. No 

calabouço da Inquisição, ela deveria sofrer as mazelas de uma vida entregue a Deus. O 

sofrimento fez parte da vida da donzela, assim como Jesus sofreu na cruz pela remissão 

dos pecadores. Tanto que, antes de morrer, o Arcebispo foi perdoado por ela e, logo 

após, ela também é morta.  

 Já a vida de Eugenio foi marcada por acontecimentos heróicos. Ele teve um 

casamento feliz, tinha uma família com qualidades superiores, foi agraciado pela 

convivência com um rei corajoso, Napoleão Bonaparte, com quem aprendeu diversas 

estratégias de guerra. Embora sua vida não fosse fácil, o destino foi generoso com ele.  

 Enquanto as duas protagonistas femininas sofriam nas mãos do destino ou de 

personagens da trama, Eugenio teve uma vida envolta em batalhas quase sempre 

vitoriosas. Contudo, para Biancardi (1829) Lucinda era o pivô do sofrimento de 

Eduardo, por ser volúvel, já que ora dava esperanças ao amante de que ficariam juntos, 

ora o deixava em posição de lamúria. Mas, não se pode deixar de notar que Lucinda 

também sofreu, pois também fora impedida de concretizar seu amor por causa da 

obediência que devia ao seu pai. Essa possível contradição faz-me concordar com 

Algranti, que esclarece que no período eram comuns as confusões e antagonismos na 

construção da imagem da mulher, “fruto de momentos de maior ou menor intensidade 

das paixões ou da razão” (ALGRANTI, 1993, p. 117). 

Ainda assim, havia entre as personagens femininas uma inclinação para sofrer. O 

sofrimento constitui um sentimento adequado para as mulheres. Elas deveriam sofrer 

desde a infância, depois de casadas também e mesmo na criação dos filhos. Um 

sofrimento quase religioso, que tem nas lágrimas de amor ou de tristeza uma elevação 

da condição feminina: de Eva pecadora, para Maria redentora.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 Um texto sem leitor é um não texto, 

 só pegadas negras em uma folha em branco. 
Paul Ricouer 

 
 
 Este trabalho não se propôs a analisar a leitura de leitores em um determinado 

período e cultura. Não havia material possível para tal empreitada. Seria realmente 

instigante poder encontrar fontes em que pudessem ser lidos os rastros de leitores ou, no 

caso deste trabalho, de leitoras nas primeiras décadas do século XIX, momento de 

construção de ideais políticos e sociais que culminaram na Independência do Brasil, 

acontecimento marcado pela disseminação da palavra impressa, seja no formato de 

periódicos, seja na forma de livros. No entanto, não há diários, cartas, bilhetes ou 

mesmo anotações em um livro que permitam a construção de uma análise. Ainda assim, 

há as obras literárias das quais se tem uma ideia do sentido que uma determinada 

sociedade dá aos valores e condutas de uma época.  

Roger Chartier (1996) defende que a leitura é uma prática criadora. O leitor não 

é passivo, ele cria um mundo a partir do que lê. Por outro lado, as ideias dispostas em 

uma página também não possuem um sentido definitivo, pois precisam dos leitores para 

se fazerem entender. É um jogo dinâmico no qual os leitores são lançados em um 

mundo de representações e criam as suas representações a partir de seu próprio mundo. 

Por isso, a literatura produz sentido a partir da leitura. O texto em si não tem significado 

sem o olhar do leitor, sem que este manipule as letras dispostas no papel e constitua o 

seu conteúdo. O leitor constitui o mundo no momento da leitura e produz sentido por 

meio dela. “Ler é, portanto, constituir e não reconstituir um sentido” (GOULEMOT, 

1996, p. 108). 

 Assim, mesmo não possuindo fontes em que há pensamentos e ideias de leitoras, 

é possível supor que, a partir da literatura consumida no período, representações foram 

criadas. A literatura por si só já é uma representação do mundo social. Mesmo não 

funcionando como um espelho, ela é constituída por um enredo no qual um história é 

tecida com o objetivo de envolver o leitor e conduzi-lo ao desfecho da trama. É inegável 

o efeito envolvente de uma leitura, assim como é inegável que ela possa transformar, 

modificar ou ratificar a conduta do leitor, mesmo que seja no momento em que este 

mantém o livro aberto. Ao fechá-lo, ele deixa para depois a expectativa do que se passa 
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na história. Ele deixa de acompanhar por momentos a vida com a qual está envolvido, 

seja de uma heroína ou de um vilão.  

  Talvez, sim, aí resida um dos perigos da leitura. Ela é perigosa porque o leitor 

deixa sua vida para acompanhar a vida das personagens e, por momentos, ele se envolve 

com histórias que não são suas para construir novas histórias. Nesse aspecto, as 

narrativas literárias analisadas aqui são parte de uma cultura e possuem as 

interferências, adaptações e influências de seu tempo. O autor é um leitor, antes de tudo, 

e, como tal, lê o mundo de determinada maneira e por isso escreve a história de um 

tempo. Uma mesma história pode ser lida de diversas formas a depender do tempo, da 

cultura e da história do leitor.  

 Por exemplo, no período analisado nesse trabalho, determinadas leituras eram 

censuradas e criticadas, entre elas o gênero romance. Assim, como se comportaria o 

leitor diante da tentativa de alguns de controlar sua leitura? Ele se deixaria levar pelas 

críticas? Ou elas favoreciam a venda de romances? Este estudo nos mostrou que o 

público leitor consagrou o romance como obra que merecia ser lida. Ao longo do século 

XIX, esse gênero foi amplamente impresso e consumido. Tal acontecimento me leva a 

supor que o gênero romance pudesse narrar a história dos leitores, como se na ficção os 

leitores pudessem se ver representados. As narrativas ficcionais analisadas neste 

trabalho funcionariam como uma espécie de palco onde “um público se reconhece, se 

pensa através dos modelos narrativos” (GOULEMOT, 1996, p. 110). 

Ao ler romances, o público se deparava com heroínas sofredoras, reis e rainhas 

generosos ou amantes separados pelos desencontros do destino. As tramas eram 

protagonizadas por personagens que possuíam qualidades desejáveis ou defeitos 

reprováveis. As boas ou más condutas funcionavam como representações de um modo 

de vida que não estava restrito ao romance; elas poderiam ser partilhadas pelos leitores.  

Assim, nas primeiras décadas do Oitocentos, a imprensa contribuiu para a  

formação do público leitor de romances: as mulheres. Ao lado dos manuais de conduta e 

manuais de comportamento havia os romances que orientavam a mulher para cultivar 

seus “dons naturais”: bordar e casar.    
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APÊNDICE 
 

Quadro de anúncios publicados em periódicos de São João del-Rei (1828-1836) 
 

IMPRESSO JORNAL DATA 
ANÚNCIO 

DATA OBRA 
LOCALIZADA 

LOCAL 
PUBLICAÇÃO 

APARIÇÕES 

Poema “Cachaça” O Astro de Minas 1828 ---- ---- 2x (nº 23, 56) 
A Constituição do 
Império 

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 25) 

Compendios de 
Agricultura e 
Contrato Social  

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 32) 

Reflexões sobre a 
publicação da Bulla 
da Santa Cruzada 

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 40) 

Compendio da 
Historia dos Estados 
Unidos da América 

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 56) 

Compendios 
Explicativos sobre 
escolas de ensino 
Mútuo  

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 129) 

Resolução da 
Assembléia para as 
eleições da próxima 
legislatura, e 
instruções para a 
mesma 

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 141) 

O Regimento das 
Câmaras 
Municipaes e a Lei 
da Creação dos 
Juizes de Paz 
Folheto intitulado = 
Demonstração da 
necessidade do 
celibato clerical 

O Astro de Minas 1828 ---- ---- 1x (nº 173) 

Directorios para uso 
dos Juizes de Paz, e 
seos escrivães 

O Astro de Minas 1829 ---- ---- 1x (nº 210) 

Posturas Policiaes 
da Camara 
Municipal  

O Astro de Minas 1829 ---- ---- 1x (nº 230) 

Dicionário da 
Lingoa Brasileira, e 
Coleção das Leis 

O Astro de Minas 1829 ---- ---- 1x (nº 253) 

Folhinha de resa, de 
algibeira e de porta 
para 1830 

O Astro de Minas 1829 ---- ---- 1x (nº 318) 

* A Victima da 
Inquisição de 
Sevilha  

O Astro de Minas 1829 1820 e 1845 Lisboa e Rio de 
Janeiro 

5x (nºs. 318, 
542, 700, 780 e 
925) 

* Esboço da Vida e 
Campanhas, do 
Principe Eugenio de 
Leuchtenberg 

O Amigo da 
Verdade/O Astro de 
Minas 

1829/1830 1829 Rio de Janeiro 1x (nº 48) O 
Amigo da 
Verdade; 2x 
(nºs. 298 e 383) 
O Astro de 
Minas 

Instrucções de 1824 
para as Eleições 

O Astro de Minas 1830 ---- ---- 1x (nº 431) 

* Eduardo e Lucinda  O Astro de Minas 1830 1829 Rio de Janeiro 2x (nºs. 383 e 
384) 

Lei das Guardas 
Nacionaes, Lei para 
os uniformes das 

O Astro de Minas 1832 ---- ---- 1x (nº 688) 
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mesmas, lei da 
criação das Guardas 
Municipaes 
Resumo Statistico 
historico e politico 
dos Estados Unidos 
do Norte da 
América 

O Astro de Minas 1832 ---- ---- 1x (nº 700) 

Folhinhas de resa de 
algibeira e de porta 
para o anno de 1833 

O Astro de Minas 1832 ---- ---- 1x (nº 780) 

Folhinhas 
d’Algibeira e de 
Porta 

O Constitucional 
Mineiro 

1832 1833 Rio de Janeiro 3x (nºs. 25, 30 e 
38) 

* Diccionario da 
Linguagem das 
Flores 

O Constitucional 
Mineiro 

1832/1833 1868 Lisboa  2x (nºs. 20 e 31)  

Resumo Estatistico 
Historico, e Politico 
dos Estados do 
Norte da América 

O Astro de Minas 1833 ---- ---- 1x (nº 925) 

Folhinhas de 
Algibeira  

O Astro de Minas 1833 ---- ---- 1x (nº 930) 

 * A Sciencia do 
Bom Homem 
Ricardo  

O Constitucional 
Mineiro 

1833 s/d Rio de Janeiro 1x (nº 31) 

Fabulas Moraes e 
Politicas  

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 31) 

Codigo do Processo 
Criminal de primeira 
instancia   

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Annaes Maçonicos  O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Código Criminal   O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Codigo do Processo 
Civil  

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Guia de Guardas 
Nacionaes  

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Historia de 
Napoleão  

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Planta Topographica 
da Provincia de 
Minas Gerais   

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Expositor Portuguez 
ou, Rudimentos do 
ensino da lingua 
Materna  

O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Folhinhas do Padre O Constitucional 
Mineiro 

1833 ---- ---- 1x (nº 38) 

Folhinhas de 
algibeira 

O Astro de Minas 1834 ---- ---- 1x (nº 1011) 

Aplicações da Moral 
à Politica  

O Astro de Minas 1834 ---- ---- 1x (nº 1052) 

Colecções das Leis 
do Imperio dos 
annos de 1832  

O Astro de Minas 1834 ---- ---- 1x (nº 1107) 

Recreação Moral e 
Scientifica ou 
Biblioteca da 
Juventude 

O Astro de Minas 1834 ---- ---- 1x (nº 1151) 

Collecção das Leis 
Brasileiras, desde 
1808 até 1822 

O Astro de Minas 1835 ---- ---- 1x (nº 1193) 

* Tese médica: 
Perigos a que estão 

O Astro de Minas 1835 1834 Rio de Janeiro 1x (nº 1128) 
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sujeitos os meninos 
quando não são 
amamentados por 
suas mãis 
Folhinhas 
d’algibeira do 
Plancher para 1837 

O Astro de Minas 1836 ---- ---- 1x (nº 1382) 

 
 
* Sinal indicativo das obras encontradas. Dentre estas, me detive na análise das 
seguintes: A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a Infeliz Cornelia Bororquia (1820), 
Eduardo e Lucinda, ou a Portugueza Infiel (1829) e Esboço da Vida e Campanhas, do 
Principe Eugenio de Leuchtenberg (s/d).  

 
 
Obs.: Optei por retirar os anúncios de impressão de cartas endereçadas à população, 
subscrição de obras em geral, publicações de novos periódicos e livros religiosos em 
língua latina.  
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FONTES 
 

Jornais são-joanenses publicados entre 1827 e 1839, encontrados na biblioteca 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), ou disponíveis no endereço 

eletrônico do Arquivo Público Mineiro http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/ 

 

1. Amigo da Verdade (O) 

São João del-Rei. 1829. 

 

2. Astro de Minas (O) 

São João del-Rei, Typographia do Astro de Minas, 1827-1839. 

 

3. Constitucional Mineiro (O) 

São João del-Rei, Typographia do Constitucional Mineiro, 1832-1833. 

 

4. Mentor das Brasileiras (O) 

São João del-Rei, Typographia do Astro de Minas, 1829-1832. 

 

Obras que circularam em São João del-Rei, segundo os jornais, encontradas na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  

 

1. BIANCARDI, Theodoro Jose. Eduardo e Lucinda, ou a portugueza infiel. Rio 

de janeiro, 1829. 

 

2. Diccionario da Linguagem das Flores. Lisboa, 1868. 

 

3. Esboço da Vida e Campanhas, do Principe Eugenio de Leuchtenberg, Augusto 

pai de S.M.I.  senhora Amelia Augusta Eugenia de Baviera, Imperatriz do 

Brazil. Rio de Janeiro, 1829. 

 

4. FRANKLIN, Benjamin. A Sciencia do Bom Homem Ricardo, ou meios de fazer 

fortuna. Rio de Janeiro, 1822 (?) 
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5. GUTIERREZ, Luiz. A Victima da Inquisição de Sevilha, ou a infeliz Cornelia 

Bororquia. Lisboa, 1820. 
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