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RESUMO 

 

 

Josephina Neuville (1826-1889), filha de um belga e uma francesa, nasceu no Brasil, criou-se 

entre Lisboa e Paris e viajou boa parte da Europa antes dos trinta anos, quando começou a 

escrever o que seria o livro Memórias de minha vida. Recordações de minhas viagens, 

publicado em 1864. Teve vários pretendentes, casou-se e teve três amantes. Provocou 

escândalo com sua vida e suas Memórias, as quais visavam defendê-la de seus muitos 

desafetos, apresentando uma visão particular dos fatos nos quais esteve envolvida – uma 

narrativa, segundo suas palavras,  escrita ―no meio de desgostos, inspiradas pelo sofrimento‖ 

e que buscava trazer a público ―uma vida tão íntima que, apesar de tudo, ninguém a conheceu, 

nem a pode compreender‖. Embora contenha muitas observações sobre os costumes e as 

culturas europeia e luso-brasileira e seja, por si mesmo, um testemunho importante da escrita 

feminina no século XIX – com seus percalços e estratégias – o texto de Josephina recebeu 

pouca atenção da historiografia, desconhecendo-se dissertação ou tese que o tenha tomado 

como documento principal. O objetivo do presente trabalho é suprir tal lacuna evidenciando 

três aspectos das Memórias: a temporalidade inerente à escrita e à conturbada publicação do 

texto; as estratégias de escrita, os elementos selecionados para compor o texto e os aspectos 

documental e literário de sua obra; as suas relações com as formas de se ler e escrever 

romances e com ideia de literatura (próprias do século XIX). Tais aspectos evidenciam a 

trajetória da autora em seu objetivo de, não apenas escrever suas memórias íntimas, mas, 

sobretudo, como buscaremos demonstrar, transformá-las numa publicação impressa. 

  

Palavras chave: mulheres; literatura; Portugal oitocentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Josephina Neuville (1826-1889), daughter of a Belgian and a Frenchwoman, was born in 

Brazil, raised between Lisbon and Paris and traveled a large part of Europe before she was 

thirty years old, when she began to write what would be the book Memórias de minha vida. 

Recordações de minhas viagens, published in 1864. She had too many suitors, married, and 

had three lovers. She caused a scandal with her life and her Memoirs, which aimed to defend 

her from her many enemies, presenting a particular view of the facts in which she was 

involved - a narrative, in her words, written "in the midst of sorrows, inspired by suffering" 

and who sought to bring to the public ―a life so intimate that, despite everything, no one knew 

it nor could it understand it‖. Although it contains many observations on European and Luso-

Brazilian customs and cultures and is, in itself, an important testimony of female writing in 

the 19th century – with its setbacks and strategies – Josephina's text received little attention 

from historiography, because no dissertation or thesis has taken it as the main document. The 

objective of the present work is to fill this gap, highlighting three aspects of the Memoirs: the 

temporality inherent to writing and the troubled publication of the text; the writing strategies, 

the elements selected to compose the text and the documentary and literary aspects of his 

work; its relations with the ways of reading and writing novels and with the idea of literature 

(in the 19th century). These aspects show the author's trajectory in her goal of not only 

writing her intimate memoirs, but, above all, as we will seek to demonstrate, transforming 

them into a printed publication. 

  

Keywords: women; literature; Nineteenth-century Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa fazer uma leitura mais atenta de uma obra pouco conhecida 

do século XIX, as Memórias de Josephina Neuville. O título completo da obra é Memórias de 

minha vida – Recordações de minhas viagens e esta foi escrita entre 1856 e 1857, mas 

publicada somente em 1864. Josephina, mesmo sem ser escritora de formação, buscou em 

suas mais de quinhentas páginas (sua obra foi dividida em dois volumes), expressar seu ponto 

de vista diante das situações mais adversas por que passou durante a sua vida, desde a 

infância, até a fase adulta, enquanto mãe, esposa e amante. Nascida no Brasil e educada na 

Europa, precisamente nas cidades de Lisboa e Paris, Josephina nos deixa a sua versão dos 

fatos, toma a pena para se defender diante das acusações de inimigos e das amarguras de sua 

vida. Esse ofício, tão caro para uma não escritora e literata profissional, tornou-se logo um 

grande objetivo, na medida em que a própria autora nos explica que queria, ―(...) que minhas 

filhas por elle aprendessem de sua mãe a coragem que é preciso para lutar com as 

adversidades do mundo‖, mesmo que seja uma ―(...) difficil tarefa para uma creatura do meu 

sexo‖, conclui. 

Os principais trabalhos que buscaram citar ou comentar mais detidamente o texto de 

Josephina Neuville (autora de uma única obra, ao que se sabe, as suas Memórias), podem ser 

recuperados ao longo dos capítulos desta pesquisa. O primeiro é o de Cláudia de Campos 

(1859-1916), importante romancista portuguesa, em seu Mulheres: ensaios de psychologia 

feminina (1895) no qual dedica um capítulo inteiro à análise da escrita de Josephina, a quem 

não poupa críticas – seja à escrita, que considera ruim, seja ao seu comportamento e suas 

escolhas morais.  

Porém, de modo diverso dos contemporâneos de Josephina, que a desdenharam 

(conforme veremos no capítulo 1), Cláudia de Campos leu com bastante atenção o seu texto, 

até que, por fim, acaba por estimá-lo, valorizando-o em comparação a obras de escritoras 

profissionais, tais como George Sand, pois, segundo escreve, Josephina ―(...) dá-nos uma obra 

sincera, onde palpita inconscientemente a verdade‖, enquanto Sand, ―(...) não obstante o seu 

extraordinário talento, ou, para melhor dizer, por causa mesmo d‘esse talento, ludibria-nos 

quasi da primeira á ultima linha‖, sublinha. É digno de nota que o ensaio sobre as Memórias 

de Josephina, neste contexto, divida espaço com ensaios sobre Charlotte Brontë, Madame de 

Staël e Madame de La Fayete. Cláudia de Campos não coloca o texto de Josephina ao mesmo 

nível artístico dos demais, mas trata-o como um documento no qual o problema de fundo de 

seu livro – a ―psicologia feminina‖ – fica mais evidente, segundo a ensaísta. 
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O segundo trabalho, mais recente, a que devemos dar destaque é a tese de 

doutoramento da historiadora Elen Biguelini, intitulada Tenho escrevinhado muito: mulheres 

que escreveram em Portugal (1800-1850), defendida na Universidade de Coimbra em 2017. 

Josephina Neuville e suas Memórias aparecem nessa pesquisa ao lado de muitas outras 

autoras, sejam brasileiras, portuguesas ou francesas. Biguelini busca compreender as formas 

que tais mulheres da primeira metade do século XIX em Portugal, escritoras profissionais ou 

não, encontraram para publicar as suas obras sem que sofressem tantas repreensões por parte 

da sociedade. A autora também analisa as principais temáticas que aparecem comumente nas 

obras de 95 autoras conhecidas e de 11 que só conhecemos por suas identificações 

pseudônimas. 

O terceiro trabalho é a dissertação de mestrado de Esmeralda Sofia Machado Ramos, 

intitulada Literatura de Viagens de Autoria Feminina no Portugal Oitocentista - Alguns 

Contributos, defendida em 2019 na Universidade do Porto. As Memórias de Josephina 

Neuville aparecem em seu estudo, todavia, apenas como um testemunho da escrita feminina 

relacionada a viagens no século XIX português, sem que seja feita nenhum tipo de análise 

aprofundada a propósito de nossa autora. O uso que se faz das Memórias, é o de fornecer uma 

comprovação documental à temática do estudo em questão. 

Embora pouco trabalhada até hoje, a obra de Josephina Neuville permite diversas 

abordagens investigativas. Por se tratar de uma escrita detalhada do passado e do cotidiano da 

autora, poderíamos nos atentar às referências que a própria nos dá sobre o período em que 

viveu, seja um olhar sobre a religiosidade cristã, seja sobre a moda em Portugal no século 

XIX, seja sobre os costumes mais gerais da época, seja sobre a escravidão no Rio de Janeiro, 

por exemplo. Inclusive, desde a sua defesa da tese, Biguelini publicou artigos sobre algumas 

das temáticas recuperadas pela autora, como a questão da maternidade.
1
 

Contudo, a nossa proposta é analisar as Memórias de Josephina Neuville buscando 

compreender, principalmente, a sua escrita, que assume um caráter autobiográfico, ora 

memorialístico, ora em forma de diário. Josephina, mulher branca, da alta sociedade e 

educada aos moldes desta, brasileira de sangue, mas portuguesa de coração, fluente em mais 

de um idioma (português e francês), resolveu pegar a pena e escrever sobre a sua vida, por 

mais ou menos interessante que ela fosse. O que uma mulher comum, ainda que letrada, 

                                                           
1
 BIGUELINI, Elen. Corpo e Maternidade nas Memórias de Josefina de Neuville (1823-?). In: 1º Encontro 

Internacional Escritas do Feminino, 2018, Rio de Janeiro. Escritas do Corpo Feminino: Diálogos 

Interdisciplinares. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2018. p. 296-306. 
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queria ao escrever? Por que o interesse em publicar? Qual é o conteúdo de suas Memórias? 

Essas são as questões que guiaram o percurso desta dissertação. 

No capítulo 1, intitulado “As santas não podem, nem devem escrever”: o conteúdo 

das Memórias (1856-1864), buscamos apresentar em linhas gerais a autora e seu livro, 

evidenciando as ligações íntimas entre vida e obra. Josephina escrevia, é o que defendemos, 

porque encontrou na escrita um meio de expressar suas angústias e pontos de vista sobre a 

própria época e também para registrar os eventos que testemunhou, deixando as Memórias 

como um legado para suas filhas.  

No capítulo 2, O texto de Josephina: literatura oitocentista e estratégias de 

publicação, o objetivo é mergulhar em sua narrativa, compreendendo-a enquanto autora, ou 

seja, apresentando as suas estratégias de escrita. Analisamos nesse capítulo os percalços por 

que passou a autora para conseguir com que sua obra fosse publicada, anos após a sua 

finalização. É em meio a um complicado enredo de resenhas, críticas e justificativas que o 

texto de Josephina conseguiria vir a público em 1864. Recuperar e analisar tal processo é o 

objetivo principal do capítulo.  

Buscaremos evidenciar ainda: a revolução da leitura e da escrita a partir da ascensão 

do romance como forma literária na Europa dos séculos XVIII e XIX, o que motivou muitas 

mulheres a escreverem e publicarem seus escritos no período; a retórica presente nos textos de 

apresentação da obra, comparando-os com passagens similares da História da minha vida de 

George Sand; as oscilações na estrutura do texto, entre outros temas. Além disso, cumpre 

destacar as leituras em que se inspirou e o material textual de que se utilizou para compor sua 

obra (os dicionários a que recorreu, os periódicos a que tinha acesso). O objetivo maior do 

capítulo, por fim, é evidenciar como Josephina se valeu de todos esses procedimentos para 

tornar a obra passível de publicação, atingindo seu objetivo principal. 

O objetivo de nosso estudo é compreender o processo pelo qual Josephina Neuville, 

com sua história e suas particularidades, trouxe a público dois tomos de um relato 

autobiográfico, publicados por uma prestigiosa casa editorial de Lisboa em 1864. Em outras 

palavras, buscamos reconstruir a temporalidade de suas ações tendo em vista o seu desejo de 

publicar – e não apenas escrever – as memórias de sua vida. A divisão das matérias 

apresentadas em cada capítulo obedece à metodologia adotada em nossa investigação: a) 

apresentar os temas principais e os eventos mais marcantes da vida de Josephina; b) investigar 

os obstáculos que se opuseram à publicação de seu texto; c) compreender as suas estratégias 

de escrita. Em outras palavras, este trabalho não se apresenta como um tipo de ―história da 

literatura‖, na medida em que não busca explorar prioritariamente as formas literárias 
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disponíveis no período, tampouco se prende em considerações de caráter estético, 

evidenciando os procedimentos representativos de Josephina. Se o faz, é apenas na medida em 

que tais elementos contribuem para elucidar o seu percurso enquanto escritora. 

Dito isso, uma observação de caráter teórico precisa ser feita de antemão. Embora o 

título da obra de Josephina seja Memórias, não buscaremos explorar teoricamente a escrita 

memorialística do período; antes, nos ocuparemos da ascensão do romance enquanto forma 

literária europeia dominante no século XIX. Tal opção justifica-se, em primeiro lugar, a partir 

de uma divisão, nítida nos dicionários franceses do XIX, e explorada por Georges May em 

seu estudo sobre a autobiografia: enquanto as memórias tratam de acontecimentos exteriores, 

a autobiografia trata de eventos íntimos.
2
 Embora essa divisão conheça muitas nuanças, como 

o próprio May indica, ela parece ser bastante verdadeira – como ficará evidente no primeiro 

capítulo – no caso de Josephina. Mesmo quando narra eventos históricos ou descreve 

paisagens, nossa autora sempre o faz com destaque para seu próprio ponto de vista, seus 

sentimentos e impressões. As Memórias de Josephina são, segundo a divisão proposta por 

May, muito mais autobiografia que memorialismo.  

Ademais, as características do texto de Josephina podem ser compreendidas a partir da 

retórica típica das romancistas oitocentistas como mostraremos, segundo os textos de 

Germana Sales
3
 (que analisa os prefácios dos romances publicados no Brasil no século XIX) e 

no estudo já citado de Biguelini (que analisa a escrita feminina como um todo em Portugal 

naquele século). Por fim, é preciso ainda lembrar, segundo Georges May, que o romance, 

enquanto forma literária, esteve na base da constituição histórica da autobiografia, o que 

indica a necessidade de compreendê-los em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 MAY, Georges. L'autobiographie. Presses Universitaires de France, 1984, p. 122 

3
 SALES, Germana Maria Araújo. Palavra e sedução: uma leitura dos prefácios oitocentistas (1826-1881). Tese 

(Doutorado em Teoria e História Literária – Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 

Campinas). Campinas: 2003. 
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CAPÍTULO 1 

“AS SANTAS NÃO PODEM, NEM DEVEM ESCREVER” – O CONTEÚDO DAS 

MEMÓRIAS (1856-1864) 

 

A quase totalidade do que se sabe a respeito de Josephina Neuville provém de sua 

escrita. Composto entre 1856 e 1857, mas impresso em dois volumes apenas em 1864, pela 

editora do jornal O Panorama, o livro Memórias de minha vida. Recordações de minhas 

viagens é o monumento de ―uma vida tão íntima, que, apezar de tudo, ninguém a conheceu, 

nem pôde conhecer‖.
4
 Suas memórias, entretanto, documentam muito mais que os aspectos de 

sua trajetória individual. Através de quase seiscentas páginas, temos acesso a diversas 

informações sobre personalidades portuguesas e francesas, detalhes de viagens, anotações de 

caráter histórico e a denúncia intransigente daqueles que Josephina considerava os seus 

detratores. Foram páginas ―escriptas no meio de desgostos, inspiradas pelo soffrimento‖, 

como ela resume.
5
 Não se conhece outro escrito da autora, tampouco uma tradução de sua 

obra, embora a mesma se reservasse ao direito de fazê-lo, na página de rosto do primeiro 

volume, em francês e inglês. 

Esse primeiro volume das Memórias divide-se, ao longo de 301 páginas, em 45 

capítulos, abrangendo a maior parte de sua vida, desde sua infância no Rio de Janeiro até o 

início do relacionamento amoroso com o português Henrique Pires e os primeiros anos de sua 

segunda filha (período que se pode estimar como compreendido entre 1826 e 1853).
6
 Os 

assuntos dividem-se desigualmente entre os capítulos: nascimento e primeira infância 

(capítulos 1 e 2); educação e adolescência (capítulos 3 a 5); viagem e estadia no Brasil 

(capítulos 6 a 16); retorno e estadia em Lisboa (capítulos 17 a 19); viagem à França (capítulos 

20 ao 23); regresso à Lisboa e casamento (capítulos 24 e 25); mudança para Paris e viagens 

pela Europa Central (capítulos 26 a 41); retorno e permanência em Portugal (capítulos 42 a 

45). Poderíamos qualificar esse primeiro volume como contendo essencialmente os detalhes 

do passado da autora, que nos deixa, ao fim das páginas, com cerca de vinte e sete anos de 

idade. 

                                                           
4
 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida. Recordações de minhas viagens Volume 1. Lisboa: 

Typographia do Panorama, 1864, p. xii. 
5
 Ibidem, p. x. 

6
 Como ficará evidente ao longo deste capítulo, as datas fornecidas por Josephina não são confiáveis, pois ela 

alterou deliberadamente o próprio nascimento. Estimamos o término do primeiro volume em 1853 pela 

referência de Josephina, no último capítulo, à morte da princesa Maria Amélia (1831-1853), filha de D. Pedro I 

(D. Pedro IV de Portugal). 
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O segundo volume é bastante diferente, seja no número de capítulos, seja na estrutura 

da narrativa. Trata-se de uma composição heterogênea, que aborda o curto período de tempo 

entre 1853 e 1857, razão pela qual a narrativa tem algumas quebras de seu ritmo. São apenas 

12 capítulos para dar conta de 258 páginas, o que os torna maiores, mais prolixos (talvez pela 

proximidade temporal entre a autora e os eventos que narra) e menos variados nos assuntos, 

pois é sua vida em Lisboa que a autora dá a conhecer. As principais matérias do volume são 

as seguintes: adoecimento e morte de Henrique Pires (capítulo 1); luto de Josephina e morte 

de seu benfeitor, o ex-traficante de escravizados, Manuel Pinto da Fonseca (capítulos 2 a 5); a 

vida na corte entre escritores e credores, e seu relacionamento com Jacinto Augusto Santana e 

Vasconcelos (capítulos 6 a 11); rompimento com Santana e execução de suas dívidas (11 e 

12). 

 

1.1 Uma vida no século XIX: Brasil, Europa e Portugal 

 

1. 1. 1. Nascimento e primeiros anos 

 

Josephina Neuville nasceu em 1826, no Rio de Janeiro, um ano após a chegada de seus 

pais, o francês Jean Geant de Neuville e Lambertine Lassence, de origem belga, à capital do 

Império.
7
 A contingência de seu nascimento na corte imperial pode ser compreendida a partir 

dos acontecimentos políticos da época. Se a imigração francesa para o Brasil Império não se 

deu de modo sistemático – como foi o caso de outras etnias e nacionalidades – ela obedeceu, 

por outro lado, a situações motivadoras específicas.
8
 O período em questão – imediatamente 

posterior às Guerras Napoleônicas – registrou a entrada de vários franceses no Brasil, 

―atraídos pela presença da Corte portuguesa no Rio de Janeiro‖.
9
 Segundo Juliette Dumont, 

citando o contra-almirante Julien de la Gravière, responsável por um navio atracado na capital 

carioca, o Rio de Janeiro contava, em 1820, ―com uns 3.000 franceses e as chegadas 

frequentes aumentam sensivelmente esse número‖.
10

 O perfil desses imigrantes variava muito, 

mas boa parte dedicava-se ao comércio, na esteira dos muitos portugueses que dominavam 

este setor da economia urbana no Brasil. Sua presença, como resume Dumont, era muito bem 

                                                           
7
 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida. Recordações de minhas viagens Volume 1. Lisboa: 

Typographia do Panorama, 1864, p. 1. 
8
 MARTINS, Ana Luiza. ―Presença imigrante francesa no Brasil: entre visões do paraíso e mercados de 

trabalho‖. In: DE LUCA, Tânia Regina; VIDAL, Laurent (Org.). Franceses no Brasil. Séculos XIX-XX. São 

Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 352. 
9
 DUMONT, Juliette. ―Preciosos súditos, emigrantes atravancadores: a França e os franceses do Brasil no início 

do século XIX‖. In: DE LUCA, Tânia Regina; VIDAL, Laurent (Org.). Franceses no Brasil, p. 1701. 
10

 Ibidem. 
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quista, seja na França – que buscava, com a imigração, estreitar os laços comerciais com o 

novo país, ainda bastante ligado à Inglaterra – seja na corte, que se apropriava de bom grado 

dos costumes, sentimentos e produtos da civilização francesa.
11

 

O casal Jean e Lambertine, arruinado financeiramente, buscou se recuperar na corte 

carioca, onde fundou o Café Neuville, localizado no Largo do Paço e frequentado, desde os 

anos 1830, por viajantes e intelectuais
12

. Embora tenha havido dificuldades financeiras para o 

comércio na Corte logo após a abdicação de D. Pedro e sua partida para Lisboa, em 1831, fato 

é que o estabelecimento de Neuville prosperou por pelo menos duas décadas no Rio de 

Janeiro, tornando-se o principal reduto dos caramurus durante o Período Regencial (1831-

1840), um dos mais conturbados da história do Brasil.
13

 O sucesso de Jean de Neuville, logo 

nos primeiros anos, quem o testemunha é Josephina: 

 

Foi tudo bem durante alguns annos, nos quaes meo pae adquiriu uma grande 

fortuna, que o punha no caso de voltar a França, se essa tivesse sido a sua 

vontade; mas como estava acostumado ao Rio, não pode decidir-se a deixar 

uma terra de que elle gostava tanto, já por seus usos e costumes, como pelos 

muitos conhecimentos e relações que tinha.
14

 

 

Em 1832, Jean inaugurou o Hotel Neuville, anexo ao já famoso Café, e reaberto em 

1840 como Hotel de l’Empire, abrigando viajantes recém chegados ao Rio de Janeiro. No café 

de Jean de Neuville vendiam-se artigos sofisticados – charutos cubanos, sorvetes, romances 

franceses, vinhos caros – faziam-se leilões e servia-se ―almoço de garfo‖. Foi ali, também, 

que teve lugar o primeiro baile de máscaras na cidade, em 1835: 

 

                                                           
11

 Desde que esses imigrantes não fossem tidos como bonapartistas conspiradores, DUMONT, Juliette. 

―Preciosos súditos‖, p. 1740-1896; ALENCASTRO, Luiz Felipe de. ―Vida privada e ordem privada no Império‖. 

In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no Brasil. Império: a corte e a modernidade 

nacional. Volume 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 42-44. 
12

 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida, p. 1; BIGUELINI, Elen. Tenho escrevinhado muito. 

Mulheres que escreveram em Portugal (1800-1850). Tese (Doutoramento Em Altos Estudos em História) – 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2017, p. 72-73. Agradeço a gentileza da historiadora 

Elen Biguelini por me enviar uma cópia de sua preciosa tese de doutoramento, defendida na Universidade de 

Coimbra, quando o acesso a ela encontrava-se ainda restrito aos frequentadores daquela universidade. As 

principais informações sobre o Café Neuville – em que nos baseamos – encontram-se no excelente artigo 

SANTANA, Kátia Luciene de Oliveira e Silva. O Café de Neuville: sociabilidade, política e infração no 

comércio do Rio de Janeiro (1833-1841). Almanack, Guarulhos, n. 28, p. 1-40. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/2236-463328ea00220  
13

 Dividiam-se as facções políticas no período das regências entre moderados (que defendiam reformas à 

Constituição de 1824 para limitar o poder do imperador), exaltados (defensores, no limite, do republicanismo e 

da extensão da cidadania a todos os brasileiros) e caramurus (conservadores, defensores do texto de 1824 e, em 

alguns casos, restauradores). BASILE, Marcello. ―O laboratório da nação: o período regencial (1831-1840)‖. In: 

GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial. Volume II (1831-1870). Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2009, p. 57. 
14

 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida, p. 2. 

https://doi.org/10.1590/2236-463328ea00220
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O dono do estabelecimento Café Neuville, Largo do Paço, querendo 

satisfazer os desejos de muitos de seus amigos e fregueses, avisa aos 

mesmos, que ele se propõe a dar um baile, no dia 14 do corrente. Querendo 

que tudo se passe com a devida decência e boa ordem, as máscaras deverão 

apresentar-se asseadas e descentes. Os bilhetes são de 2$000 réis, e vendem-

se no dito estabelecimento.
15

 

 

Como demonstra Kátia Santana, a presença constante dos caramurus no Café Neuville 

– suspeitos de conspirar contra as regências – transformou-o num reduto conservador na corte 

carioca e atraiu a vigilância do governo para as atividades do pai de Josephina. Esse, por sua 

vez, foi diversas vezes multado e autuado por promover uma grande variedade de jogos de 

azar no interior de seus estabelecimentos, o que se proibia desde o Código de Posturas de 

1830.
16

 Nada disso é narrado por Josephina que, conforme se verá, não teria grandes relações 

com seu pai, sendo pouco influenciada pelos negócios da família. 

Voltemos alguns anos, à infância da narradora. Josephina era a terceira de cinco 

irmãos e, logo após a morte de sua mãe, em 1831, foi mandada por seu pai para a casa de 

Clementine Levaillant, sua tia materna em Lisboa, em busca de uma educação europeia
17

. Se 

o contexto social e político no Brasil era bastante conturbado – era o início do Período 

Regencial – a situação portuguesa não era muito diferente. Os primeiros anos de Josephina em 

Lisboa decorrem, sem que seus leitores tenham disto notícia, em meio à guerra civil que opôs 

os partidários de D. Miguel (1801-1866) e os apoiadores de D. Pedro (I do Brasil e IV de 

Portugal), empenhado em assegurar o trono à sua filha, D. Maria da Glória (1819-1853). A 

vida junto de Madame Levaillant, contudo, transcorria sem maiores sobressaltos a se crer nas 

descrições de Josephina: 

 

Minha tia levava-me a toda a parte com ella, fosse a Cintra, ou a Mafra, ou a 

outro qualquer divertimento. Assim passei dias felizes, sem lagrimas, e sem 

penas! querida de todos da casa, que para estarem sempre bem com meus tio 

(sic), bastava fazerem-me festas e caricias, e estarem no meu agrado; eu era 

(L’enfant gaté) sobretudo de M.
elle

 Isaure, que gostava muito de mim. Ella 

namorava um ourives, e como não podesse estar na janella, pedia-me que a 

chamasse na occasião d' elle passar; fazia tudo quanto ella me pedia porque 

eu tinha seis annos, e ella me tinha dado um bonito par de brincos, para uma 

boneca multo grande que eu havia recebido em presente de um dos filhos do 

conde *** e que m'a dava com a condição de eu lhe por o nome de 

«Georgetta». Alguns dias depois de a possuir, minha tia lhe mandou fazer 

um lindíssimo enxoval, e no domingo seguinte lhe fizemos um baptisado, 

pondo-lhe o nome exigido.
18

 

                                                           
15

 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, n. 32, 11 fev. 1835, apud SANTANA, Kátia Luciene de Oliveira e 

Silva. O Café de Neuville, p. 15. 
16

 SANTANA, Kátia Luciene de Oliveira e Silva. O Café de Neuville, p. 17-33. 
17

 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida, p. 3. 
18

 Ibidem, p. 8. 
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Passeios, distrações, presentes, namoros e mesmo o batismo da boneca (uma afronta, 

certamente, no século anterior) deixam transparecer as sutilezas do ambiente burguês em que 

vivia Josephina. Noutras passagens em que refere episódios do mesmo período, Josephina 

destaca a realidade sócio-econômica de seus tios em Lisboa: 

 

Estava sempre ao seu lado [do tio], no seu escriptorio, e quando eu já sabia 

contar, ajudava-lhe muitas vezes a contar o dinheiro que tinha em saccos, 

pelo chão; e quando estava aborrecida, punha-me a saltar por cima d'elles, 

por isso desde a minha tenra infância fui costumada a ver muito dinheiro, e 

eis o motivo por que elle nunca me espanta [...] N'este tempo trabalhava o 

theatro francez, e como meu tio fosse assignante d'um camarote, muitas 

vezes me levava.
19

  

 

O casal Levaillant, no início dos anos 1830, quando receberam a pequena Josephina, 

era bastante requisitado em Lisboa, segundo Maria Antonieta Morais.
20

 A irmã de 

Lambertine, Isabel Clémentine Lassence, casara-se com Pierre Adrien Le Vaillant em 1827, 

em Lisboa.
21

 Pierre era modisto, proprietário da ―Fábrica de Modas‖ na Rua S. Francisco da 

Cidade, n. 1, onde antes havia o ateliê da modista Madame Hermann. Clementine, antes 

costureira de Madame Burnay – uma das modistas mais influentes de Lisboa – passa a assinar 

suas próprias criações em 1827, recebendo alvará de Modista da Casa Real em setembro.
22

 

Em 1840 receberia, em novo alvará, a licença para ornar a fachada de seu ateliê com as armas 

reais.
23

 Anos antes, em 1833, fora abandonada por seu marido. ―Meu tio, n‘uma viagem que 

fez a França, não quiz voltar a Portugal, e o Sr. Alfredo Martin tomou a direção da casa‖
24

. 

Josephina passou seus primeiros anos na Europa aos cuidados de sua tia e de Alfred 

Martin (nunca fica claro se estes teriam um relacionamento). Lisboa, nesse período, deixou de 

ser ―a capital de uma monarquia católica tropical, e europeizou-se. As modinhas brasileiras 

deram lugar à música de salão francesa‖.
25

 Novos hábitos, convivendo com antigos, 

marcavam o caráter paradoxal do século XIX: ―lenta, mas inexoravelmente‖, segundo Irene 

Vaquinhas e Rui Cascão, ―a sociedade ‗emburguesa-se‘, difundindo novos gostos, novos 
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costumes, que vão minando, aos poucos, as velhas estruturas sociais‖.
26

 O ambiente em que 

vivia Josephina era de luxos e aparências, e a casa de sua tia era frequentada pelas camadas 

mais abastadas de Lisboa. Nossa autora narra, com naturalidade, um episódio de sua infância 

que envolveu ninguém menos que a infanta D. Maria da Glória, futura rainha de Portugal: 

 

Poucos mezes depois de eu chegar do Rio, minha tia, que n'esse tempo ia 

muito ao Paço, como modista que era de S. Magestade a Sr.ª D. Maria II, 

que gostava então mais de se entender com ella, levou-me um dia, e quando 

S. Magestade me viu, deu-me muitos beijos, e disse para minha tia: ‗Esta é 

quasi minha patrícia‘ perguntando-me se tinha saudades do Rio; como eu já 

ia com a lição dada, respondi que não, e que eu queria que S. Magestade 

gostasse de mim; S. Magestade, pela bondade de seu coração, ficou satisfeita 

com a minha resposta, sentando-me no seu collo, e dando-me muitos doces, 

entre os quaes havia pastilhas cheias de licor, e que eu ignorando, esmigalhei 

uma, entornando o liquido sobre o seu vestido. Como ficasse envergonhada, 

S. Magestade riu-se muito dizendo: ‗melhor para sua tia, que tem que me 

fazer outro‘.
27

 

 

As recordações de sua infância povoam as primeiras páginas das Memórias. Josephina 

confessa-se uma menina cheia de regalias, que dava trabalho à tia e às criadas. Gastava o dia 

em brincadeiras, usando as roupas do ateliê de Madame Levaillant. Certa vez fugiu da escola, 

recusando-se a submeter-se a um castigo que lhe seria reservado. Mais tarde, ao retornar para 

casa, conduzida pelo Sr. Martin, sua teimosia causou admiração à mesa de jantar: ―Se ella 

crescer com esse caracter, ha de ser uma mulher admiravel‖, disse um dos presentes. ―É mais 

é um diabo, é o que ella é!!, respondeu a tudo minha tia‖.
28

 A vida de mimos de Josephina não 

duraria muito.  

Antes de continuarmos com a história da vida de Josephina, uma palavra sobre os 

cenários social e político portugueses. O século XIX foi a era do liberalismo em Portugal, e da 

consequente afirmação da burguesia.
29

 Quando escreveu suas Memórias, na década de 1850, o 

liberalismo já se tinha afirmado numa proposta conciliadora – a da Carta Constitucional de 
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1826 – e assumido a face progressista da chamada Regeneração. Mas na época em que 

Josephina vivia com sua tia em Lisboa, a ideologia liberal trazia ainda as marcas do 

radicalismo da Constituição de 1822, que seria retomada, anos depois, na famosa e efêmera 

Revolução de Setembro (1836) e reivindicada na guerrilha da Patuleia (1846-1847) por 

indivíduos com os quais, como veremos, Josephina conviveria durante o período retratado nas 

Memórias.  

Por outro lado, embora o liberalismo não fosse ainda dominante na política portuguesa 

e o período entre 1828-1834 tenha sido, em teoria, o da monarquia absoluta – com todas as 

consequências políticas de uma sociedade de estados (nobreza, clero e povo) – a verdade é 

que estava em curso em Portugal ―uma impressionante mutação dos valores e modelos sociais 

de referência, das relações sociais [...] e da organização social do trabalho‖.
30

 Esse processo 

foi visível, sobretudo, na corte. A aparência de normalidade que Josephina confere aos 

próprios hábitos não significa que fossem generalizados a toda uma sociedade.  

 

1. 1. 2. Educação e adolescência 

 

A ideia de que Josephina fosse enviada para a França, para receber uma educação que 

se considerava adequada – até então ela estudava num colégio inglês de Lisboa – surge do Sr. 

Martin: 

‗O que me parece é que vou seguir o conselho que me dá o Sr. Martin, de a 

levar para Paris.‘ 

É verdade que era esse o conselho que lhe dava o excellente Sr. Martin, 

dizendo-lhe sempre que essa separação era necessária, pois que só em Paris 

eu podia adquirir uma brilhante educação. Aqui em Lisboa, educada n'algum 

collegio inglez, a sua sobrinha nunca passaria de ser um genio medíocre, e 

que só as instituições de Paris dariam o desenvolvimento que a cabeça e a 

alta fronte de sua sobrinha exigia.
31

 

 

Josephina foi, de fato, enviada ao colégio de freiras Sacré-Coeur de Conflans. O 

colégio tinha excelente reputação. Pertencia à Société du Sacré-Coeur de Jésus, fundada em 

1800 por Madeleine-Sophie Barat (1779-1865), e era destinado à educação das filhas da 

burguesia francesa. A escola, que abrigava pensionistas (ou seja, era um internato privado) 

ficava numa antiga residência do Arcebispo de Paris, adquirida e reformada pela congregação 
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de Barat em 1835.
32

 As dames du Sacré-Coeur, como eram conhecidas as religiosas, eram 

responsáveis por muitos colégios na Europa e nos Estados Unidos, e o ensino era tratado 

como prioridade pela fundadora e superiora, que se inspirava no modelo jesuítico de 

pedagogia (a Société, fundada em 1800, originou-se a partir de um grupo de religiosos que 

buscava manter o espírito da ordem jesuítica, extinta em 1773, e reestabelecida apenas em 

1814).  

A ideia de educação que sua tia buscava tem em vista a posição social que idealizava 

para a sobrinha. Josephina transcreve uma carta de despedida que Madame Levaillant lhe 

escreveu, antes de chegar ao Sacré Coeur: 

 

Deve-te lembrar que a educação que tinhas a receber em minha casa não era 

sufficiente para te distinguires; acredita que é preciso teres educação para 

poderes ser feliz [...] Não podes voltar a Lisboa senão quando tiveres feito a 

tua primeira communhão e a tua educação estiver acabada.
33

 

 

A educação que precisava ―para ser feliz‖ nada tinha a ver com a erudição, a ciência, a 

emancipação intelectual e econômica. Significava, entenda-se, a aquisição de habilidades 

culturais e sociais que lhe permitisse desempenhar, com desenvoltura, seu papel de ―senhora‖ 

na sociedade, e de futura esposa. Norma Telles, comentando a educação feminina em 

Portugal, nos mostra como a questão das qualidades intelectuais não estava em primeiro 

plano. As mulheres escritoras, 

 

Tiveram primeiro de ascender à palavra escrita, difícil numa época em que 

se valorizava a erudição, mas lhes era negada educação superior, ou mesmo 

qualquer educação a não ser a das prendas domésticas; tiveram de ler o que 

sobre elas se escreveu, tanto nos romances quanto nos livros de moral, 

etiqueta ou catecismo. A seguir, de um modo ou de outro, tiveram de rever o 

que se dizia e rever a própria socialização.
34

 

 

Irene Vaquinhas descreve como os ideais de educação feminina, embora tenham 

progredido ao longo do século XIX, mantinham a ideia segundo a qual a sociedade 

necessitava de mulheres que conseguissem educar bem os seus filhos e que por isso, e para 

interagirem com desenvoltura na sociedade é que eram educadas. 
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Não se tratava, por conseguinte, de favorecer a emancipação feminina ou de 

assegurar à mulher os meios que lhe permitissem escolher seu futuro, mas 

tão-só habilitá-la para o cumprimento da nobre missão de ‗mãe de família‘. 

Subordinado a este objetivo, solicita-se uma educação equilibrada, apoiada 

numa sólida formação moral e religiosa, diferenciada, prática e que, de modo 

algum, lhe fossem ministrados conhecimentos em demasia sob pena de a 

mulher se masculinizar. Enfim, uma instrução que a preparasse para 

desempenhar o melhor possível as suas funções tradicionais de esposa e mãe 

de família. o desenvolvimento individual da mulher, como pessoa, pouco 

conta nesta perspectiva utilitarista.
35

 

 

No Sacré-Coeur, Josephina passaria o que ela mesma descreve como os melhores anos 

de sua vida. A rotina no colégio, a convivência com as religiosas, as muitas colegas e sua 

apaixonada religiosidade ocupam as páginas mais exaltadas de todo o primeiro volume das 

Memórias (ainda que em número reduzido). Certo é que gozava de alguns privilégios, como 

fica claro nesta preciosa descrição da rotina das estudantes: 

 

Eu era companheira de quarto com minha prima, aonde dormia também uma 

das damas (lá as religiosas tinham o nome de dame du Sacré-Coeur); meu 

tio é que tomou a deliberação do quarto para não estarmos no dartoir. 

Levantavamo-nos às sete horas, quando as pensionistas do dartoir o faziam 

às seis; íamos à reza da manhã todas juntas às sete horas e meia, depois 

íamos ouvir missa à capella. saindo dahi para o refertoir; acabado o almoço, 

tínhamos meia hora de recreio; quando o tempo o permittia, era na quinta, 

aonde tínhamos toda a liberdade para brincar. Às nove horas tocava-se uma 

sineta para entrarmos nas salas dos estudos, aonde havíamos de ter toda a 

atenção porquanto tinhamos ampla franqueza na quinta, que era lindíssima. 

Por isso uma das damas ficava em pè para nos vigiar, e todos os domingos se 

examinava o caderno dos pontos, porque uma das pensionistas que era 

condecorada com a grande medalha, e a fita de moirée azul com franjas de 

prata atravessada no peito, estava sentada n'uma alta cadeira, com o caderno 

sobre a pupitre, para n'elle marcar as que não estavam com attenção, e as que 

se deixavam reprehender segunda vez, fazia-se uma cruz no caderno, e as 

que no domingo tinham maus apontamentos recebiam uma reprehensão da 

superiora para se emendarem, e as que tinham boas marcações, dava-lhes 

conselhos para continuarem, e em recompensa olffereciam-lhe bonitas 

imagens.
36

 

 

Todos os momentos de seu dia, como se esperava de instituições como o Sacré-Coeur, 

eram preenchidos com atividades. 

 

Às duas horas voltávamos para a classe, até às quatro horas; consagrando 

este tempo ao piano, canto e desenho, no fim do qual nos mandavam 

merendar pão com frutas ou com doce, ao jardim, às quatro horas e meia, era 
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para os bordados, até ás cinco e meia, e depois até às sete e meia horas, era 

para o estudo da historia e do cathecismo e historia santa, e d'esse praso às 

oito, era a hora destinada à ceia, um instante de recreio e a nossa reza da 

noite, e depois iamos nos deitar, ficando uma religiosa no dortoir para cobrir 

aquellas que tinham mau dormir, e tomar sentido se alguma precisava dos 

seus serviços. Tudo ali respirava socego e commodidade.
37

 

 

A autora nos conta que foi no pátio do Sacré-Coeur, certa vez, que tomou a resolução 

de escrever, um dia, um livro contendo os detalhes de sua vida, inspirada pelo alvoroço, que 

se levantara entre as estudantes, pelo lançamento das memórias de Madame Lafarge, 

condenada pelo envenenamento de seu marido em 1840 (como veremos no segundo capítulo). 

Entre as freiras do colégio encontraria, ainda, o acolhimento que inutilmente buscava 

entre seus familiares. Foi a madre superiora, aliás, quem a protegeu quando seu tio, o ―Senhor 

Lassence‖ – em cuja casa, ainda em Paris, Josephina encontrava-se de férias – tentou abusar 

da sobrinha (à época com menos de 15 anos) enquanto esta dormia, sendo interrompido por 

uma criada. 

Como ficasse de cama, levei até à uma hora da noite a conversar em diversas 

cousas com minha prima, porque o somno não me apoquentava, e como já 

por fim não recebesse resposta d'ella, voltei-me para o lado da parede, e ahi 

fiquei dormitando levemente ate ás duas horas, momento em que fui 

despertada por uma espécie de phantasma, que se chegou perto do meu leito. 

Sobressaltada estendi os braços, e chamei minha prima: o vulto pareceu não 

gostar, e quando a segunda vez gritei por Noemi, apertou-me com tanta força 

a mão, que fiquei por alguns días sem me poder servir d'ella. A institutrice 

que dormia no quarto immediato, e que tinha o somno muito leve, correu 

logo a perguntar o que havia acontecido. Noemi não podia fallar de susto em 

que estava, e eu contei a apparição do phantasma, que desappareceu aos 

meus segundos gritos. A institutrice passou o resto da noite contando 

historias para nos dar animo.  

À hora do almoço, quando me cheguei ao pé de meu tio, para lhe dar os bons 

dias, encontrei-lhe a physionomia bastante carregada, e disse-me com voz 

firme: petite sotte, tu m'as pagarás!  

Não fiz maior caso d'isto, pensando que tinha sido motivado pelo 

alevantamento da noite, mas o tempo me tem mostrado...
38  

 

O que Josephina descreve nessas linhas, como os leitores já terão percebido, é uma 

cena de abuso sexual, ou ao menos uma tentativa mal sucedida. Em outras palavras, o seu tio 

materno, deixando de lado a sua condição de criança e de sobrinha, atentou contra a inocência 

de Josephina, sendo interrompido pela criada. Não podemos aprofundar as análises a este 

respeito, pois este estudo tem um recorte distinto. Mas é preciso, pelo menos, transcrever na 

íntegra esse episódio e suas consequências: 
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A institutrice é que nos acompanhou n'este mesmo dia para o Sacré-Coeur, 

porque meu tio disse ter muito que fazer, e fechou-se no seu escriptorio, sem 

ao menos nos dizer adeus, quando fomos para nos despedirmos. A M.
elle

 deu 

ordem ao cocheiro de nos conduzir depressa, desejando voltar a casa antes 

do meio dia.  

Logo que chegamos, não esperou a superiora como era costume, foi se 

immediatamente e como esta estranhasse tamanha pressa, mandou-nos entrar 

para o seu quarto, perguntando se tinha acontecido alguma coisa.  

Contei-lhe tudo, mostrando-lhe a minha mão ainda bastante magoada, e 

dizendo-lhe a chorar, que não sabia que phantasmas fizessem mal a pessoas 

que rezavam todas as noites! Ella beijou-me dizendo:  

— És ainda muito pequena, para poderes comprehender certas coisas!... até 

aqui, tu é que não querias sair nem nas ferias, nem no fim dos mezes, d'aqui 

por diante já não é um capricho de creança, é a minha vontade que tu fiques 

comigo.  

Se até aqui a superiora era minha amiga, d'aqui por diante se mostrava para 

mim a mais carinhosa mãe que se pode imaginar. 

Este caso do phantasma é um enigma que não explico devidamente, porque 

ha circumstancias que assim o exigem.
39

 

 

Após completar seus estudos, Josephina retorna a Portugal, onde encontra uma 

situação desfavorável em relação à sua tia. 

 

Passar do Sacré-Coeur para uma casa d'aquellas, aonde se vivia em 

continuas intrigas, a quem me havia de confiar, com quem desabafar os 

soffrimentos do meu coração, quem me comprehenderia?!.. Se as pessoas 

que lerem esta minha historia condemnarem algum acto da minha vida, que 

se recordem d'esta transição; então certamente comprehenderão que eu 

educada no Sacré-Coeur, não podia, oh! não, não podia viver em casa de 

M.
me

 Levaillant'...
40

. 

 

Josephina prossegue narrando a sua vida em Lisboa, tratando dos vários pretendentes 

que apareciam, ou que inventavam para ela as modistas de Madame Levaillant. Confessa não 

suportar a vida que levava na casa de sua tia, as intrigas e fofocas que envolviam o mundo da 

moda e das vaidades em Lisboa. A autora descreve os seus dias como de grande tédio e 

alheamento em relação ao vaivém de clientes de sua tia. 

 

Raras vezes saía, passava os domingos e dias santos a copiar as lembranças 

que tinha trazido do Sacré-Coeur; os dias da semana empregava-os a bordar, 

a tocar piano, ou a desenhar no meu quarto. Nunca apparecia no 

estabelecimento senão quando minha tia me mandava chamar para me 

mostrar a algumas senhoras, como se eu fosse uma boneca de figurinha.
41
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1. 1. 3. Viagem ao Brasil (1843) 

 

Tratada como boneca e chamada de princesa pelas clientes de Levaillant, Josephina 

escondia um grande descontentamento por sua saída do Sacré-Coeur e pela vida que levava 

em Lisboa, que ela descreve como ―destestavel‖. Em tal contexto de desgosto por sua vida é 

que nossa autora faz uma importante viagem, que se reveste de um verdadeiro rito de 

passagem e configura-se como um momento decisivo em sua vida: decide vir ao Brasil e 

reencontrar o pai que não via havia dez anos.  

 

Passadas algumas semanas, minha tia decidiu positivamente que eu fosse ao 

Rio de Janeiro [...] nas vésperas de minha partida para o Brazil, fiquei 

contentissima quando minha tia e o Sr. Martin me disseram que depois de 

meu pae ver que eu já estava une grande demoiselle eu voltaria, para nunca 

mais deixar Portugal [...] o que mais me agradava era a ideia de me ver livre 

de toda a gente d‘aquella casa, das intrigas que ali abundavam em demazia e 

de tantas scenas desagradaveis [...] Senti na verdade grande prazer quando vi 

fazer os preparativos para minha viagem pensando que meu pae me saberia 

tratar com a mesma delicadeza com que tinha sido acostumada no Sacré-

Coeur.
42

  

 

Todavia, ao contrário de suas expectativas, a relação com Jean de Neuville – após 

várias semanas de uma viagem de navio entre Portugal e Brasil – não é descrita com grande 

afeto e Josephina gasta as páginas dedicadas a esta época a falar de sua amizade com Pilarcita 

Guido, filha do embaixador de Bonaire, de seus flertes com alguns rapazes – que ela sempre 

retrata como desesperados de amor por seus encantos – de suas idas ao campo e de seus 

adoecimentos. Sobre este último ponto, encontramos algumas belas passagens da autora. 

Após convalescer de alguma doença que não descreve com pormenores, Josephina 

encontrava-se num baile, próxima a uma janela, tomando um sorvete e um dos presentes 

advertiu que essa combinação poderia ser fatal. 

 

Não sei porque, esta palavra morrer, no meio de um baile, no centro de 

tantos festejos, fez-me opprimir o coração, e para esconder as lágrimas que 

me deslisavam pellas faces, foi preciso levantarme e enconstarme à janella; 

lembrava-me não sei que... O horisonte, as estrellas que brilhavam no 

firmamento, tudo, tudo me indicava uma nova idea, tudo me trazia um novo 

pensamento sem alentação de uma esperança.
43

 

 

A autora insiste em retratar as boas relações que sua família mantinha com figuras 

importantes da corte carioca, descreve o casamento de D. Pedro II e suas relações, 

marcadamente senhoriais, com as mulheres escravizadas que lhe serviam. O fio da narrativa, 
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entretanto, é sempre a sua própria vida, seus sentimentos e reações às situações, por menores 

que sejam, que lhe dizem respeito diretamente. Quanto ao casamento do Imperador, este é 

muito útil para datar com alguma precisão a estadia de Josephina no Brasil: D. Pedro II casou-

se com D. Teresa Cristina em 1843. 

 

Por esse tempo celebrou-se o casamento do imperador D. Pedro II, para o 

qual se fizeram grandes festejos na cidade do Rio. Grandiosos e magníficos 

arcos de flores, muitas illuminações brilhantes, e por todos os lados se liam 

os nomes dos augustos esposos entrelaçados; as despezas foram avultadas: 

eu teria achado essas sommas bem mais bem empregadas se tivessem 

levantado um bello monumento no largo aonde devia desembarcar uma 

princeza que deixava patria, familia, e costumes para se tornar brazileira; 

monumento que teria ficado às gerações futuras em memória.
44

 

 

Ao casamento do monarca se seguem os casamentos das irmãs de D. Pedro, assim 

como as relações dos importantes amigos de seu pai. Josephina faz de tais acontecimentos a 

ocasião para refletir sobre a própria vida e sobre os relacionamentos amorosos em geral. É 

interessante observar que, como foi dito acima, a autora não busca extrair de tais episódios 

nenhum tipo de lição política, ou moral; dedica-se, por outro lado, a falar da vida a dois, das 

relações sempre conturbadas – segundo a sua própria visão – que existem entre homens e 

mulheres. 

Certos homens não querem ou não sabem comprehender os sentimentos 

dellicados de um coração de uma mulher. Certos homens ha que atabafam 

muitas vezes o espírito que o cerca com esse poder estupido que elles mesmo 

ousaram tomar na civilisada sociedade. N‘estas allianças vulgares e 

apressadas não ha aquelle estudo natural e indispensavel às creaturas que se 

vão juntar para sempre. Porque ha mulheres que nasceram propriamente para 

no estado conjugal viverem debaixo de absurdas determinações que ellas não 

avaliam nem comprehehendem, e outras para serem correspondidas com 

eguaes direitos, affagos, doçuras e caricias: as primeiras trate-as embora o 

marido comme maitre et seigneur! As segundas que só quebram as suas 

vontades com a força magnética de um verdadeiro e poderoso affecto, 

merecem ser tratadas com tanto cuidado e delicadeza, com as creanças que 

so obedecem com meiguices. Se alguns homens soubessem conhecer a 

differença dos sentimentos que se encontram no coração das mulheres, 

nenhum se arrependeria do dia da sua escolha, nenhum seria infeliz, nenhum 

amaldiçoaria a vida e tentaria contra os seus dias!
45

 

 

Embora não seja o escopo desse trabalho refletir sobre a visão de Josephina acerca das 

mulheres, não é possível ignorar que o seu discurso baseia-se numa certa visão do que 

compete à mulher normalmente no casamento – um marido que a trate comme maitre e 

seigneur – mas do que almeja enquanto mulher livre e senhora de suas circunstâncias: ser 
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tratada com cuidado e delicadeza, compreendida em seus delicados sentimentos. Tais 

passagens, como se verá mais adiante, apontam para o que é essencial no texto de Josephina: 

seu desejo de intervir, por meio da publicação das Memórias, na sociedade em que vivia, 

circunstanciado pelos acontecimentos mais recentes de sua vida (seu rompimento com seu 

último amante, suas dívidas). O ideal de amor romântico é expresso pela seguinte passagem: 

 

Quando fui para casa d‘esta familia [amigos de seu pai que a receberam 

durante a doença] é que o Sr. J. Dupey principiou a escrever-me todos os 

dias, e por fim chegou a nossa correspondência a três cartas por dia. Elle era 

dotado de uma alma franca, nobre, leal e dedicada; gostava da sinceridade do 

meu coração, porque eu escrevia-lhe tudo o que na verdade sentia. Confiei-

lhe as minhas penas, as minhas lágrimas, e as profundas saudades de ter 

perdido uma mãe idolatrada; eu que teria sido tão feliz se Deus m‘a tivesse 

conservado, ter-lhe-ia patenteado o fogo que sentia no peito, a vehemencia 

do meu filial amor, e a necessidade que tinha minha alma de amor, não amor 

como se entende vulgarmente esta palavra, raras são as pessoas que sabem 

entender este sentimento superior a todos; e eu sentia essa necessidade de me 

ligar a um ente que me comprehendesse; que visse que era uma mulher 

exaltada, sim, mas capaz de todos os sacrifícios para quem me soubesse 

corresponder; um ente que não vivesse senão para mim, assim como eu 

vivesse só para elle. Oh! Se houvesse duas almas que sentissem a mesma 

força e sympathia de amor e dedicação, haveria decididamente um paraizo 

sobre a terra.
46

 

 

Em meio a tais reflexões de ordem amorosa – que se fazem presentes ao longo de todo 

o seu texto – não podemos deixar de notar como a sua autoimagem, construída aqui pela 

escrita, incorpora estratégias de distinção social muito pouco sutis. A romântica Josephina, 

que aos dezesseis anos era cobiçada pela mocidade carioca, era também uma senhora, isto é, 

uma mulher de posição, com educação e algumas posses.
47

 Nada ilustra melhor esta estratégia 

que o modo como se distancia dos escravizados em sua viagem ao Brasil. 

 

Assim que entrei em casa não pude deixar de me rir muito, quando ouvi uns 

mysteriosos guinchinhos que pareciam macacos; passados alguns minutos 

vejo surgir por todos os lados pretos e mulatos de ambos os sexos; ria-me 

muito ao vêl-os de longe, mas quando os via chegar para me beijarem a mão, 

sentia uma especie de receio. Uma me puxava pelo vestido, outra me 

agarrava no pé para lhe dar um beijo, dizendo muito admirada: olha o pé da 

nhãnhã, olha o pésinho da senhorita! Como estava calçada com umas 

botinhas azul ferrete de botões brancos, que ainda tinha de Paris, fizeram 

estas a admiração de toda aquella pobre gente, e foi preciso para me ver livre 

d‘ella prometter de lhes dar muitas coisas, apenas desembarcassem os meus 

bahús, ficaram então muito contentes, e desceram para a casa de baixo, 

batendo palmas, e dizendo: agora já o José não nos hade bater, já não 
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havemos de ser castigadas, porque a sinhasinha que chegou hade ser o nosso 

anjo, ella que parece ter tão bom coração, hade ser a nossa mãe e 

defensora!
48

 

 

A sua imagem de benfeitora dos escravizados adequava-se perfeitamente à 

autoimagem senhorial em voga no Brasil, mas ainda à noção de que as simples mulheres, que 

lidam entre si como iguais em condições de pobreza ou rusticidade, guardam distância 

demarcada de senhoras que tocam piano e falam francês.
49

 Outros episódios de sua estadia no 

Rio de Janeiro podem ser adicionados ao quadro pintado por Josephina acerca de sua posição 

social. Certa vez, numa de suas convalescenças, Josephina se viu amparada por uma das 

escravizadas dos amigos de seu pai. Certa noite, quando fazia muito frio, fez com que a dita 

escravizada fosse deitar numa pequena cama próxima da sua, para ―ter uma voz a noite que 

me respondesse quando eu chamasse, e não ter de puxar o cordao da campainha quatro ou 

cinco vezes antes de virem saber o que precisava.‖ 

 

Quantas vezes por noites invernosas receando que ella tivesse frio, fazia 

primeiro puxar o meu leito para fóra do cortinado para collocar-lhe a cama 

debaixo d‘elle, fornecendo-lhe mais todos os meus cobertores, e antes de ir 

para a janella fechava bem as cortinas e pregava-as, afim de ella ficar ao 

abrigo do vento: isto fazia ter-me uma dedicação que ella me teria dado a sua 

vida se lh‘a tivesse exigido.
50

 

 

 

1. 1. 4. Regresso a Lisboa e casamento (1846) 

 

De volta a Lisboa, Josephina descobre que sua relação com Madame Levaillant, sua 

tia, não seria como antes, quando esta tentara ocupar o lugar de sua mãe, falecida. Josephina 

enfrentaria os ciúmes da modista, em parte por sua boa relação com o amante desta última, o 

Sr. Martin. Os sentimentos deste último, contudo, Josephina os revela com reticências. 

 

O Sr. Martin era um homem de fina educação, e estava contente de poder 

n'aquella casa conversar com alguém que entendesse mais do que de agulhas 

e tesouras. Ao principio tudo eram rosas, e eu era ahi como um figurino que 

se mandava chamar a cada instante para se mostrar a todos. Notando em 

minha tia de dia para dia a maior frieza, perguntei ao Sr. Martin o motivo, ao 

que elle me respondeu:  

— Tua tia tem ciúmes de ti.  

Olhei para elle, e disse-lhe rindo:  
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—Ciúmes, de que?  

— Ciúmes de tudo, tornou elle; de te ver bonita, de te ver tão distincta, o que 

faz aqui um grande contraste, e de ver que eu nunca estou satisfeito e feliz 

senão ao pé de ti.  

— Isso é verdade? lhe perguntei muito admirada.  

Elle só respondeu:  

— Hoje não te digo nada, Josephina, trabalho para a tua felicidade, quero 

mostrar-te um dia quaes são os meus sentimentos.  

Não dei maior atenção a estas palavras e continuei a estimal-o e a amal-o 

como se fosse meu pae.
51

 

 

A ideia de ser mais do que alguém que entende de ―agulhas e tesouras‖ perpassa toda a 

obra de Josephina. Se, por um lado, nossa autora não se reconhece senão como membro de 

um elevado estrato social – se não economicamente, ao menos culturalmente – por outro ela 

se distancia como pode de sua tia e de seu ofício de modista, aspirando a uma vida de amores 

e literatura. O contraste mais habitual em suas páginas é o que apresenta entre a vida no 

Sacré-Coeur e seus dias em Lisboa, na casa de Madame Levaillant. 

 

Em casa de M.
me

 Levaillant passei uns dias tristes, uns dias mortos, que eu 

não sabia se vivia, senão quando presenceava as scenas que minha tia fazia 

às francezas; eu acostumada a doçuras, era-me penoso tudo que via, mas 

como não podia dar remédio calava-me. A minha vida parecia a de uma 

pessoa que tinha estado nas mais altas regiões celestes, alumiada pellos raios 

do sol, e que de repente se precipitava n'um profundo abysmo; tudo o que ali 

via era me incomprehensivel: em uma palavra estava como vendida, não 

ousava fazer um movimento, acabar uma phrase, soltar um ai! porque ali 

ninguém me comprehendia, só o Sr Martin; mas esse mesmo estava 

martiyrisado, soffria bastante, e eu não devia contribuir para o augmento de 

suas penas narrando-lhe a dôr de minha alma; soffri! e só uma pessoa de 

sentimentos pondo-se no meu caso o pode avaliar!... Do Sacré-Coeur para 

casa de M.
me

 Levaillant! Oh!
52

 

 

Ela viaja então de volta à França, onde fica na casa de seu tio, o terrível Sr. Lassence. 

Mas a vida de Josephina já não era a mesma de antes. Adolescente, não encontrava junto aos 

seus familiares nenhum tipo de proteção, seja social, seja financeira. O que consolava a 

autora, como ela mesma escreve, eram suas visitas esporádicas ao Sacré-Coeur, onde foi 

sempre muito bem recebida, embora o tio a houvesse proibido de ir até lá. Certa vez, após 

encontrar-se às escondidas com a madre superiora, entregou uma carta desta última ao seu tio, 

escrita em favor de nossa autora. 

 

— Vê Clementina, uma creança que não tem ainda quinze annos que vae ao 

Sacré-Coeur dizer que nós fazemos della uma victima!...  
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— Perdão meu tio, lhe disse eu, fui cumprir com um dever de gratidão, e não 

fui fazer queixas da minha familia; mas meu tio que diz isso é porque vê 

talvez que eu teria motivos para me queixar... 

— Petite affrontée, me replicou elle, responder-me... tenir tête a seu tio.  

— Isto não é tenir téte, lhe tornei eu; é unicamente dizer-lhe...  

Ia para acabar quando o vejo pegar n'uma cadeira para me atirar; minhas 

primas que até ali tinham sido umas monas de palha, em vez de distrahirem 

seu pae com algumas palavras ou meiguices, levaram me para  fora do 

boudoir, seguindo-nos M.
me

 Octavie, que deu uma chave a Noemi, tornando 

a voltar para junto de meu tio, fechando bem a porta sobre ella.  

Todos estes movimentos foram de uma extraordinária rapidez, e o leitor 

estará lembrado d'aquella noite da celebre phàntasma apparecida no meu 

quarto, que se sumia tão veloz, e que parecia perseguir-me n'esta occasião 

debaixo de outro espectro, com a sua vingança...
53

  

 

Josephina refugia-se desse e de outros ataques de seu tio junto das freiras – que 

ocupavam, evidentemente, uma posição de prestígio em Paris, e podiam oferecer proteção à 

nossa autora. Chega mesmo a pensar em se tornar religiosa, para fugir à má vida que levava 

com sua família. Madame Levaillant a proíbe, terminantemente. Sua situação, ao regressar 

novamente a Lisboa, piora sensivelmente. Certo dia, achando-se no estúdio de Levaillant, que 

ficava na residência em que vivia com a tia, Josephina resolveu ajudar na costura. Tomou 

então um vestido de seda, e resolveu, por conta própria, ajustá-lo para uma condessa, que o 

viria experimentar no dia seguinte. Chegando à casa de Levaillant e provando o vestido, a 

condessa queixou-se da costura – havia sido feita ao contrário do que pedira. 

 

Provei com effeito o vestido à condessa, que me disse reparando n'elle:  

— Oh! menina, que se enganou! eu tinha pedido o vestido a fio direito 

adiante, e elle está enviesado.  

— D'isso não tenho eu culpa, minha senhora, lhe respondi, porque não me 

explicaram. 

Minha tia que me ouviu pronunciar estas palavras, chegou-se para mim já 

toda inflammada, e me disse em francez:  

— És uma mentirosa, eu expliquei-lhe tudo. 

— Peço perdão minha tia; lhe repliquei eu, porque se me tivessem feito 

observações, eu teria cortado à vontade da senhora condessa.  

Antes de acabar de dizer isto, já via minha tia suffocar-se; principiei 

silenciosamente a tirar o vestido, quando as lagrimas principiaram a 

deslisarem-se-me pelo rosto, ao que minha tia observando chamou-me tola e 

outras coisas mais...  

Não podendo já resistir a tão civilisadas finezas, peguei no corpo do vestido 

que tinha na mão, e o puz em cima da mesa, fiz uma cortezia à condessa e 

fui-me embora. Minha tia como pasmada para mim, deixou-me ir sem me 

dizer uma só palavra, mas ia apenas no corredor quando lhe sinto os passos; 

volto-me e vejo-a correr com toda a ira sobre mim, e dizer-me com a voz 

tremula:  

— Aonde vae?!  
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— Eu vou para o meu quarto, porque não sendo educada com grosseria, não 

me é possivel habituar-me a ella.  

Ainda bem não tinha acabado a ultima palavra, quando a sinto agarrar-me 

pelos cabellos, e como eu já tinha subido dois ou tres degraus, deitou-me 

delles abaixo, principiando à bofetada a mim e aos empurrões, e deu-me um 

tão violento no peito, que me fez soffrer bastante e não consegui senão dizer:  

— Ai! quem me acode!  

Ouvindo ella isto, deu me mais, de sorte que as criadas e costureiras que me 

tinham ouvido pedir soccorro, levantaram se para me acudirem de 

similhantes furores, como ellas o disseram, e quando conseguiram livrar-me 

das mãos de minha tia já me não podia suster nem estancar o sangue que me 

caia do nariz.
54

 

 

Esse episódio seria decisivo na vida de Josephina. A parir de então, decidiria mudar o 

rumo de sua existência e o faria de modo radical: casando-se sem qualquer romantismo para 

se ver livre de Madame Levaillant. O discurso de indignação de Josephina ao Sr. Martin, logo 

após a agressão da tia é revelador. 

 

— Pobre Josephina!... Depois d'isto bem sabes, minha filha, que se torna 

necessário tomares uma decisão, pede perdão a tua tia, minha boa Josephina, 

e asseguro-te que d'aqui a três mezes serás feliz.  

— Perdão, lhe disse eu, quando estou innocente?! A minha consciência de 

nada me accusa, senão de ter dado a minha tia uma resposta desafogada, do 

meu sentimento exaltado pelos seus insultos Perdão! perdão, quando M.me 

Levaillant se esquece para mim do seu titulo de tia e até de mãe como m'o 

havia promettido, para me maltratar d'este modo? Aonde está a sua 

dignidade, de senhora, esbofeteando-me como qualquer regateira? Seria isto 

porque eu não posso fazer laia com os sentimentos vários e desatinados?! 

Oh! isso não farei eu, Sr. Martin, estou resolvida a tudo, tudo, mas nunca a 

abaixar-me a minha tia. Isto que me podem tomar por soberba, é porque me 

acho offendida gravemente. Se me perseguissem os remorsos do ter sido 

culpada, não recusaria humilhar-me e pedir-lhe perdão, mas assim, nunca, 

Sr. Martin.
55

 

 

Lembremos, não é demais ressaltar, que esta narrativa baseia-se, evidentemente, no 

ponto de vista da autora. Declarando-se desesperada aos amigos e conhecidos mais próximos, 

Josephina encontraria no casamento uma forma de libertação. A ideia lhe havia sido sugerida 

de diversos modos e por várias pessoas ao longo da narrativa. Mas na situação em que se 

encontrava, oprimida por Madame Levaillant, Josephina daria o passo decisivo de sair de casa 

e tornar-se esposa. Recorrendo aos arranjos de Monsieur e Madame Armand-Martin (um casal 

de conhecidos – não confundir com o Sr. Alfred Martin) Josephina casou-se às pressas com 

François Populaire (Francisco, no livro), em 1846, embarcando imediatamente rumo a Paris. 
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Os detalhes do casamento são dignos de nota. Após os arranjos necessários (Igreja, vestidos e 

a anuência de Levaillant), Josephina se viu no dia da cerimônia. 

 

Olhei então; eu estava da côr do meu vestuário, e disse comigo mesma: 

pareço mais uma defunta que lhe acabaram de comprar a toilette mortalha) 

para o enterro, do que uma noiva que espera a sua felicidade! E como não 

havia de ser isto assim, se eu ia como para um sacrifício, mas um sacrifício 

que me conservava a vida, porque se eu tivesse ficado em casa de M.
me

 

Levaillant mais alguns mezes, ter-me-hia suicidado n'um momento de 

desesperação em que continuamente me precipitavam! Oh! quanto devo a 

Deus ter-me salvado de  similhante casa!....  

Quando entrámos na sala todos se calaram como por encanto; o próprio que 

ia ser meu marido não me dirigiu nem uma palavra, conheceu que eu estava 

tão insensível como aterrada!
56

 

  

Alguns parágrafos adiante, Josephina dedica-se a reforçar o estado de desespero em 

que se encontrava para chegar ao ponto de se casar sem ao menos conhecer o seu esposo. 

 

Depois da ceremonia dos anneis de alliança, encaminhamo-nos para o altar-

mór; em quanto o padre proferiu as palavras do matrimonio, meu coração 

parecia esmagado de um pezadello horrivel, e estivo a ponto de soltar um 

dilatado ai! de dizer ao padre, ao ministro de Deus, que ia ali sacrificada por 

não poder permanecer em casa de M.
me

 Levaillant, que tinha abusado da 

minha situação para fazer contrahir esse casamento, que eu não acceitava 

senão como um meio de me ver livre das pancadas e maus tratos de minha 

tia, mas que ali dentro da casa do Todo Poderoso lhe pedia que me salvasse 

porque ia tornar-me infeliz, e que me collocava debaixo da sua protecção 

abençoada... Mas o orgulho, o orgulho que foi sempre causa de todas as 

minhas desgraças, tornou-me muda e immovel como uma estatua. Assim se 

concluiu a união em que me tinham promettido descanço, e que se n'ella não 

encontrava grande fortuna ou felicidade, tinha ganho a paz e o socego do 

espirito.
57

 

 

O casamento era ―de aparências‖, como diríamos hoje; Josephina e Francisco não 

tinham muita intimidade e este último buscava, em sua união com nossa autora, aquietar as 

preocupações de seus pais, cansados de bancar sua vida de viagens, jogos e ostentação. No 

entanto, Josephina se vê odiada pela sogra, que jamais a aceitaria. Sabemos muito pouco de 

sua relação com Populaire, a não ser pela recusa de Josephina em construir laços emocionais 

mais profundos com seu esposo, ausente de boa parte da narrativa. Assim ela descreve os seus 

primeiros dias de casamento: 

 

Eh vivia, sim, mas sem saber porque, ou para quem; meu coração jazia ainda 

no somno tranquillo da indifferença. Paixão, julgava que era uma palavra 

que só se achava nos diccionarios, ou nas imaginações ardentes e cheias de 
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idealismo dos poetas. Saia muitas vezes com M.
me

 Rodin, seu marido e sua 

filha, e quasi sempre aos domingos, para ir com elles passar o dia n'uma casa 

de campo que possuíam em Melun. E passei uns poucos de mezes uma vida 

narcotisada, nunca saia com minha sogra, caso que a fazia indignar muito, 

mas eu não podia, constranger-me, e a sua presença era me sempre 

desagradável Nos dias em que ella estava de mau humor, não saía dos meus 

quartos, e a criada servia-me para dizer que me achava incommodada. De 

dia para dia minha sogra ia gerando contra mim um ódio figadal, em 

consequência de ver que sua irmã, seu cunhado, sua sobrinha, e seu mando 

mo estimavam.
58

 

 

 

1. 1. 5. Viagens de Josephina pela Europa 

 

A literatura de viagens é um gênero que, embora possua uma longínqua história – 

podendo-se remontar à Antiguidade e à Idade Média – floresceu grandemente nos séculos 

XVIII e XIX, sobretudo a partir do desenvolvimento das estradas de ferro na Europa. Em 

Portugal, tais narrativas disseminavam-se em muitos escritos, sejam periódicos, sejam 

romances e novelas. 

O aumento da prática de uma viagem turística, as várias reformas na 

educação que se dão no século XVIII e que continuam no século XIX, o 

crescente impacto do periodismo e os novos caminhos de ferro ―que 

encurtavam distâncias e traziam as novidades de Londres e de Paris‖ (David, 

2008, p. 101), constituem todo um conjunto de fatores que permitem o 

mencionado aumento da produção literária de textos de viagens.
59

 

 

Os dezesseis capítulos que descrevem esse período, como foi dito acima, ocupam-se 

preferencialmente das muitas viagens que Josephina fez, ao longo de dois anos, acompanhada 

às vezes de Populaire, outras sozinha, na maioria delas com amigos que encontrou pelo 

caminho (como o casal Selly e Madame Qall, que se torna uma companheira inseparável). 

Josephina descreve o seu deslumbramento com as grandes cidades européias como 

Estrasburgo, Viena, Stuttgart, Budapeste, Munique, Praga, Berlim, Breslau, Roterdã, Utrecht 

e Bruxelas, entre outras, menores, menos conhecidas, visitadas em um único dia. As 

descrições pitorescas de Josephina – cheias de referências históricas sumárias, muitas vezes 

desconexas do restante da narrativa – misturam-se sempre com suas impressões e 

sentimentos.  

De Dirchau seguimos para Dantzick, grande e forte cidade que possue uma 

magnifica bibliotheca, excellente observatório e magnifico museu de historia 

natural [...] D'aqui atravessámos para Marienwader, que nada tem que valha 
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mencionar-se, excepto a sua grandiosa e magestosa cathedral construida em 

1255, que se pode chamar um primor d'arte e de belleza gothica. Em 

consequência de tudo mais ser muito vulgar, seguimos três dias depois para 

Grandeuz, onde apenas nos demorámos quatro horas e partimos logo para 

Strasbourg, aonde tudo era ainda mais insípido, sem haver sequer excellentes 

pasteis, como em Strasbourg, fronteira da França. Victimas de um 

aborrerimento incrível, passámos a Bromberg, cidade enriquecida de 

immensas fabricas, mas que me pareceu tão feia à minha chegada, que oito 

dias que me demorei ahi não fui à rua uma só vez, e mesmo o frio cortava 

tanto, que não tinha coragem para me separar do querido fogão, aonde com 

M.
me

 Qall acabávamos de desenhar os pontos de vista que trazíamos de 

Augerbourg, do lago de Maner, etc.
60

 

 

Descrições como essas são inúmeras e não é preciso mais exemplos. Josephina limita-

se, na maior parte do tempo, a relatar suas visitas às cidades europeias misturando 

informações e impressões. Em algumas passagens, todavia, a autora retrata de maneira 

bastante vívida o que testemunhou. É o caso de uma revolta urbana em Berlim, ocorrida em 

1848, por influência, segundo Josephina, do que ocorria na França na mesma época. 

 

Toda aquella multidão, já enthusiasmada pelo cheiro da pólvora, jà 

hallucinada pelo espirito do vinho, parecia um perfeito rebanho de monstros. 

Uns armados com paus, com fouces, e outras qualidades de armamentos, era 

quanto que muitos d'elles levantavam uma barricada à similhança das que se 

fazem nas revoluções francezas; esses homens perdidos de cabeça, 

quebravam todos os vidros das janellas do ministro, arrombavam-lhe aporta 

aos gritos desatinados de morra o traidor! 

Um jovem estudante que fazia a admiração dos que o viam pela sua bravura 

e coragem, já com uma ferida no lado esquerdo, ferida que derramava 

abundantes gotas de sangue que tingia de purpura a sua camisa branca com 

as mangas já esfrangalhadas, era o admirável original de uma bella pintura 

guerreira, porque na sua physionomia, cheia de energia, conhecia-se um 

homem louco, dominado pela paixão, paixão da pátria! [...] Uma bala, 

atravessando-lhe de repente o coração, fel-o cair d'aquelle throno Levantado 

no meio do fogo nos braços dos seus irmãos, não viram n'elle mais do que 

um cadáver.
61

 

 

Na última das cidades visitadas, Bruxelas, Josephina dá a luz em 1848 à sua primeira 

filha, Clementine. Seria o ápice e o fim de sua relação com Francisco Populaire, do qual se 

afastaria, amigavelmente, partindo rumo a Portugal com a recém-nascida em seus braços. O 

sentimento materno é outro componente muito presente na obra de Josephina, que justifica a 

escrita de suas Memórias como um legado que deixaria para as suas filhas.
62
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Deus, concedendo-me a creança que eu concebi no meio dos soffrimentos e 

dissabores, quiz dar um enlevo a minha alma, um thesouro para o meu 

coração, e um consolo para todos os meus desgostos. Quando eu vi a sua 

carinha redondinha, as suas mãosinhas tão lindas, os seos pésinhos tão 

pequenos e bem feitos, ninguém, ninguém pode imaginar a alegria que tive, 

a felicidade que gozei.
63

 

 

É curioso que esta passagem das Memórias, que estamos apresentando, ainda que seja 

a maior do primeiro volume, tenha merecido um lugar especial no título da obra. A verdade é 

que este período de viagens encontra pouca ou nenhuma repercussão em outros momentos da 

narrativa, seja no primeiro, seja no segundo volume. A impressão que se tem é que Josephina 

buscava agradar aos seus leitores, tornando suas recordações mais atraentes, sem que se possa 

afirmar – como ficará claro no decorrer deste estudo – que as Memórias de Josephina 

pertençam ao gênero da ―literatura de viagem‖. Esmeralda Sofia Ramos, comentando a obra 

de Josephina em seu estudo sobre tal gênero, afirma que ―maior do que o seu interesse pela 

educação‖, ponto importante de suas Memórias, ―é o interesse de Josefina pelas viagens.‖ 

Mas é forçada a admitir, na linha seguinte que, embora a autora viaje ―desde muito jovem [...] 

o momento da viagem em si não recebe uma grande atenção na sua descrição [...] as 

diferentes viagens para que aponta‖, escreve Ramos,  ―de algum modo parecem apenas balizar 

diversas etapas do seu percurso de vida.‖
64

  

Assim, podemos concluir que os dezesseis capítulos não são a parte principal de sua 

narrativa e esta continua após sua escrita sem que novas referências sejam feitas às suas 

viagens. O importante para Josephina era narrar sua história, seu ponto de vista sobre os 

acontecimentos de sua vida, sua versão nas disputas em que se envolveu. As viagens destoam 

deste objetivo maior. Por que descrevê-las, então? É o que se buscará responder no segundo 

capítulo deste estudo, quando analisaremos detidamente a escrita de Josephina. 

 

1. 1. 6. Henrique Pires e Monte-Cristo 

 

De volta a Portugal, provavelmente em 1849, Josephina inicia um período de grandes 

dificuldades. Rejeitada pela tia, encontra-se sozinha a cuidar da pequena Clementine. Amigos 

a ajudam a encontrar um lugar para morar, e a pagar suas elevadas despesas (a autora jamais 

abriria mão de seus criados e de uma ama que a ajudasse a cuidar de sua filha). Começa a dar 

aulas de piano, a penhorar seus bens e a contrair dívidas (um cenário que se tornará o pano de 

fundo para todo o segundo volume de seu livro).  
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Quando me assentei com minha filha nos braços os soluços principiaram a 

soffocar-me, vi bem o estado solitário em que ia jazer, conheci a minha 

posição, comprehendi o meu abandono! Que devia eu fazer, meu Deus? 

Matar-me? isso teria sido um acto de pouca religião e coragem. Voltar para o 

Rio era impossivel [...] Minha vida era necessária para o ente que ficaria só 

neste mundo se eu lhe faltasse! Apertei minha filha contra meu coração, tirei 

meu scapulaire, ajoelhei dizendo contrictamente: Meu Deus, vós que sois 

pae e protector de todos, tomae-nos debaixo da vossa divina protecção e 

guiae-nos!!! Sós numa terra estranha, sem parentes, sem amigos, sem 

fortuna, só vós, meu Deus, sois a única esperança do meu coração; nunca 

calcularei um acto da minha vida, deixar-me-hei guiar sempre pelo destino, 

porque sobre elle espero firmemente o vosso olhar misericordioso.
65

 

 

Entre idas e vindas, sustos e lamentações, Josephina encontrará aquele que seria o 

grande amor de sua vida, Henrique Pires. O casal se une após alguns desencontros, sem que a 

família de Henrique aceite, em momento algum, a presença de Josephina. Estamos, deve ficar 

sempre claro, numa sociedade na qual inexistia o divórcio. Mesmo afastada, na prática, de 

Francisco Populaire, Josephina ainda era casada com o francês. A relação com Henrique era 

ilegítima aos olhos da Igreja e, obviamente, da sociedade. O trecho a seguir, embora longo, 

resume bem os sentimentos de nossa autora e o modo como desafiava essas condições. 

 

Eu amava-o, e elle cada dia parecia amar-me mais. Oh! como eu era feliz, 

meu Deus! como eu era feliz! Assim se passaram os primeiros dias do nosso 

amor, cheios de encantos, de felicidade, e de amizade. Eu que tinha calcado 

aos pés todos os meus deveres, eu que tinha feito calar a voz dos escrúpulos, 

eu era feliz! Elle amava-me tanto!!! e porque havia de eu ter remorsos? 

trahia porventura alguém? Não. Remorsos.. . e porque os havia de eu ter? 

[...] A viração ligeira e suave baloiçava a rama das arvores que rodeam o 

adro da igreja, fora do transito público. Os montes d'além, divididos pelas 

aguas do soberbo Tejo, que lhe fica aos pés, viam-se ao longe em negros 

vultos, como sombrias visões. Ali n'aquella liberdade ampla, fora das vistas 

do mundo, isolados, ajoelhamos à porta da igreja, e dando a mão um ao 

outro, não fizemos o mais solemne dos juramentos? Não fomos ali, com as 

nossas consciências verdadeiramente puras, receber a mais sagrada das 

bençãos – a de Deus! A do Creador somente?!! Os nossos dois anjos da 

guarda, quando ali ajoelhados dirigíamos a Deus a mais fervorosa das 

orações, não subiram' elles ao ceo, não foram curvar-se aos pés do throno do 

Omnipotente, e entregar-lhe a nossa petição ? A de nos abençoar e proteger? 

Assim erguemo-nos juntamente, e no abraço extremoso que então demos na 

effervescencia do nosso amor, estávamos casados aos olhos de Deus, e por 

Deus!  

Este era um casamento indissolúvel, pois tinhamos tido por sacerdote o 

próprio Deus, e os anjos da guarda por únicos padrinhos. [...] Sim, Henrique 

amava me, e eu adorava-o! Por isso éramos felizes, e estávamos orgulhosos 

do nosso amor! [...] A opinião do mundo, que me importava, não era eu 

superior a ella?!...
66
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Josephina teria com Henrique sua segunda filha, Maria Henriqueta. Mas nem tudo são 

flores. O pai da criança não trabalha e é viciado em jogo. O pouco dinheiro que Josephina 

consegue, entre penhores e empréstimos, Henrique gasta-o na jogatina. Apesar do romance, a 

situação financeira do casal vai de mal a pior. Em meados de 1854, surge a figura de Manuel 

Pinto da Fonseca, ex-traficante de escravos, riquíssimo, o Monte Cristo de Lisboa (apelido 

que conseguiu em homenagem ao herói de Alexandre Dumas). Fonseca apadrinha Josephina, 

e promete socorrê-la, caso a relação com Henrique Pires não tivesse futuro.
67

 Naquela altura, 

a família deste último o exilara na Ilha da Madeira, buscando corrigir seus excessos e afastá-

lo, presume-se, de Josephina. Acaba aqui o primeiro volume da obra. O trecho a seguir é uma 

conversa entre Henrique, bastante endividado, e Monte Cristo, que se dispõe a ajudá-los. 

O Sr. Fonseca, usando da maior condescendência, tornou a sentar-se, pedindo ao Sr. 

Pires pôr-se ao seu lado. Henrique sem olhar para mim, sentou-se à minha esquerda.  

 

– Devo fallar-lhe com muita franqueza, disse o sr. Fonseca. M.
me

 Josephina é 

uma das senhoras por quem tenho a maior consideração em Lisboa; é uma 

pessoa por quem professo mais estima, porque rara seria aquella que havia 

de ter a sua constancia, e posso dizer-lhe que nunca encontrei quem fosse 

capaz de mais dedicação. Eu já lhe disse a ultima vez que lhe fallei, que o 

verdadeiro n'estas circunstancias seria uma separação; faça a vontade a seu 

pae, elle lhe pagará as suas dividas; depois eu estabelecerei uma mezada a 

M.
me

 Josephina, que a habilite a viver independente; posso proteger a uma 

senhora que vive só com as suas duas filhinhas...
68

 

 

O segundo volume inicia-se pela visita de Josephina e Henrique – retornado da Ilha da 

Madeira – ao hospício em que se recolhera o amante de Madame Levaillant, o sr. Martin, que 

já não reconhecia a protegida de outros tempos. Poucas páginas a seguir, em agosto de 1854, 

o acontecimento mais trágico de todo o livro: Henrique adoece e morre, sem que Josephina 

tenha podido visitá-lo durante a sua enfermidade, impedida pela família de seu amado. 

Descobre o incidente, descrito com muita emoção, quando a criada da família Pires deixa cair 

um xale de Josephina, que Henrique portava consigo enquanto agonizava. 

 

— Morreu! morreu! exclamei eu pegando n'aquelle chale que o havia 

agasalhado, e que me descobrira a triste verdade.  

Estive por três horas no meio das mais horríveis convulsões, escapando 

d'ellas só por um milagre de Deus! Quando recuperei os sentidos, as 

lagrimas seccaram-se... a minha enérgica natureza estava vencida!!! Oh! 
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quem acredita que as muitas lagrimas e os muitos gritos denotam a paixão?! 

a saudade, a dor, a paixão, suffocam; seccando nos olhos as lagrimas, saem 

dos lábios suspiros; mas toda a violência do golpe fatal é no coração; esse 

geme, e estala!! As lagrimas caem à primeira impressão do golpe; mas 

depois que elle profundou n'alma, tudo é substituído por uma dôr mais cruel, 

mais penetrante, e que só acaba com a morte!
69

 

 

Manuel Pinto da Fonseca, o ex-traficante de escravos e benfeitor de Josephina, passa a 

sustentá-la mensalmente, levando-a a suas propriedades em Lisboa e arredores (Sintra, 

sobretudo), enquanto Josephina, desconsolada e enlutada, recusa-se a enxergar alegria na 

vida. Entre ela e o Monte Cristo um romance jamais aconteceria. Sua relação era de amizade 

e, meses depois, em 1855, após partir para Paris e ter deixado uma pensão à Josephina, Pinto 

da Fonseca morre, deixando à autora parte de sua herança (a qual ela não conseguiria acessar 

totalmente, impedida pela família do morto).
70

  

 

1. 1. 7. Lisboa, suas filhas e Santana 

 

Neste meio tempo entre as mortes de Henrique e Monte Cristo, Josephina é 

apresentada por seu grande amigo, o escritor e jornalista Francisco Serra, àquele que seria o 

seu segundo amante, o primeiro após Henrique. Trata-se do escritor e deputado Jacinto 

Augusto Santana e Vasconcelos, o qual apresenta nossa autora ao seu círculo de amigos, 

membros ilustres da literatura portuguesa.  

Como se verá no segundo capítulo deste estudo, esta proximidade entre Josephina e o 

mundo editorial e literário facilitaria grandemente a publicação de suas Memórias. Resumindo 

um enredo de poucas reviravoltas, a relação com Santana irá aos poucos se desgastando, pois 

Josephina não tolerava as grosserias do deputado, além de não conseguir arcar com as 

elevadas despesas de jantares que ele dava, na casa e à custa da autora, para seu variado 

círculo de amizades. O ápice de uma relação conturbada seriam os maus tratos de Santana às 

filhas de Josephina, a qual, definitivamente, não os suportou, rompendo com o deputado em 

maio de 1857.  

De modo geral, o segundo volume da obra é atravessado, de ponta a ponta, pelos 

apertos e sobressaltos pelos quais Josephina passava por conta de suas dívidas. A autora 

administrava muito mal o dinheiro que conseguia reunir, penhorando constantemente os seus 

                                                           
69

 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida. Recordações de minhas viagens Volume 2. Lisboa: 

Typographia do Panorama, 1864, p. 20. 
70

 MIRANDA, Ingrid. ―A escravidão nas Memórias (1864)‖, p. 498; BIGUELINI, Elen. Tenho escrevinhado 

muito. Mulheres que escreveram em Portugal (1800-1850). Tese (Doutoramento Em Altos Estudos em História) 

– Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2017, p. 105. 



38 
 

 

bens, vendendo os objetos de que menos gostava e contando com a ajuda de amigos. Chegou 

a resgatar um seguro de vida que tinha feito, anos antes, mas gastou todo o dinheiro pagando 

suas dívidas. O mais ferrenho de seus credores é José Maria Dias Torres, pouco paciente com 

o descontrole financeiro de Josephina.  

O volume, aliás, termina abruptamente em meio a um confisco, obtido na justiça por 

Torres, da mobília da autora, alegando que esta, que se encontrava numa quinta, nos arredores 

de Lisboa, havia fugido para não lhe pagar o que devia. É em meio a esta disputa judicial que 

as Memórias são finalizadas.
71

  

É importante notar como há uma alteração radical no capítulo 7 do segundo volume 

quanto ao estilo da escrita. Se até então, apesar da proximidade temporal dos eventos 

narrados, Josephina adotava a forma memorialística em sua narrativa, a partir desse capítulo 

as Memórias assumem a forma de diário – não tanto pela estrutura, mas pela datação, no 

tempo presente, dos elementos narrados, e pelo volume de detalhes com o qual as páginas são 

preenchidas.  

Ao longo de cinco capítulos – quase metade da obra – concentram-se apenas cinco 

meses da vida de Josephina. O livro é finalizado em novembro, supostamente com o 

acréscimo de uma conclusão ao último capítulo, na qual a autora reafirma as suas crenças 

pessoais e enumera as referências literárias que a guiaram ao longo do que seriam 559 

páginas: além de George Sand, Tasso, Petrarca, Lamartine, Byron, Rousseau, Alexandre 

Dumas e Victor Hugo. 

Trata-se, em resumo, de uma obra irregular do ponto de vista da forma, da matéria 

tratada em cada volume e da divisão dos capítulos. Somemos a tudo isso um detalhe 

importante (que exploraremos na sequência deste capítulo): o acréscimo, ao primeiro volume 

do livro, de uma ―Introdução‖, na qual Josephina explica as razões que a motivaram a 

escrever e as pretensões que possuía quando começou. Antes mesmo desta seção, contudo, vai 

anexado ao volume um texto publicado por Josephina em 1859, no qual defende-se das 

acusações e ameaças que sofria quando se descobriu em Lisboa, ainda em 1858 – os dois 

volumes são publicados, como se disse acima, em 1864 – que a autora das Memórias que se 

iam publicar, conhecidas por uma resenha sensacionalista de seu amigo Francisco Serra, era 

ninguém menos que Josephina Neuville.  
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CAPÍTULO 2 

O TEXTO DE JOSEPHINA: LITERATURA OITOCENTISTA E ESTRATÉGIAS DE 

PUBLICAÇÃO 

 

2.1 Um texto escandaloso? 

 

Sabemos muito pouco a respeito da recepção das Memórias da Minha Vida, 

Recordações de minhas viagens (1864) de Josephina Neuville. Neste capítulo, vamos 

apresentar uma proposta de interpretação a partir da análise de algumas críticas que foram 

publicadas em jornais portugueses, em meados do ano da real publicação da obra, mas o 

nosso foco será principalmente para as críticas ao texto que surgiram antes mesmo da ampla 

divulgação e venda do livro para toda a comunidade lisbonense.  

 Contudo, precisamos lembrar que a vida e obra de Josephina Neuville (1826-1889) foi 

muito pouco estudada até os dias de hoje. Em Lisboa, no ano de 1895, portanto, trinta e um 

anos depois da publicação da primeira edição das Memórias, a crítica literária Claudia de 

Campos (1859-1916), em seu livro Mulheres – Ensaios de Psychologia Feminina
72

, dedicou 

um capítulo inteiro à obra de Josephina. Mesmo diante de muitas e pesadas críticas, a autora 

afirma que a obra ―teem mais valor do que a Historia da minha vida de Georges Sand‖
73

. Até 

onde sabemos, as críticas de Claudia de Campos constituem a análise mais significativa que 

temos da obra no século XIX. Foi somente em 2017, com a tese de Elen Biguelini
74

, 

mencionada na ―Introdução‖, que a obra de Josephina recebeu um olhar atento e uma pesquisa 

mais aprofundada, a partir de temáticas transversais a outros escritos femininos da época, tais 

como: a ansiedade das mulheres ao escrever, a preocupação com a religiosidade, a família, a 

maternidade, entre outras. Com exceção do que foi discutido por essas duas autoras – 

separadas no tempo, no espaço e nos objetivos de suas análises – o que se sabe a respeito da 

obra de Josephina?  

 Em 1885, o autor Inocencio da Silva citou rapidamente dados biográficos de Josephina 

Neuville no Diccionario Bibliographico Portuguez, destacando que sua obra ―refere com 

minuciosidade e interesse a sua vida, bem povoada de incidentes e contrariedades, (...) que, 
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por comprehender alguns trechos de ruido e escandalo, obteve para logo rapida extracção.‖
75

 

Ao final do pequeno texto, o autor faz referência a outro autor e outra publicação: ―o juizo 

critico de Teixeira de Vasconcellos na Gazeta de Portugal, n.º 521, de 17 de agosto de 

1864.‖
76

 As mesmas informações sobre a autora também aparecem transcritas no Diccionario 

Bibliographico Brazileiro
77

 na edição de 1899 de Sacramento Blake. 

No Annuario do Arquivo Pittoresco, um importante periódico português, encontramos 

na edição de setembro de 1864 (mesmo ano de publicação da obra da nossa autora), na seção 

―Letras e Artes‖, um texto assinado por Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895) em que, ao 

lamentar a pobreza de publicações de autores portugueses no período em questão, noticia com 

desdém a presença nas livrarias dos dois volumes das ―Memorias da minha vida, de mad. 

Neuville, livro que obteve uma certa voga escandalosa, ephemera como a causa que a 

produziu.‖
78

  

Infelizmente, não encontramos o texto de Teixeira de Vasconcellos para consulta, mas 

podemos observar que os autores que publicaram depois dele – os já referidos Inocencio da 

Silva, Sacramento Blake e Manuel Pinheiro Chagas – insistem em qualificar as Memórias de 

Josephina Neuville como ―escandalosas‖. Ainda no texto de Chagas, o autor dedica mais um 

parágrafo para menosprezar a autora e sua obra, 

 

Passemos adiante. Para que havemos de dizer que o livro não tem 

merecimento de qualidade alguma? Para que havemos de criminar a má 

acção que a auctora praticou publicando essas Memorias, se todos asseveram 

que a não praticaria, de certo, se as escassas libras, ganhas com a lama com 

que se salpicou a si propria, e com que salpicou os outros, lhe não servissem 

para matar a fome? 

Passemos adiante. (...)‖
79

 

 

Manuel Pinheiro Chagas, ―um bom exemplo de divulgador histórico e intelectual 

oitocentista‖
80

, frequentou o Colégio Militar, a Escola do Exército e a Escola Politécnica. Foi 

um capitão militar da classe média urbana que passou a vida escrevendo textos de diversos 

gêneros literários, entre eles, história, romance, crônicas jornalísticas, críticas literárias e 
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folhetins. Contribuiu ativamente como diretor em diversos periódicos, entre eles, O Diário da 

Manhã (fundado em 1871), tendo sido bastante prestigiado pelos seus leitores. Com seus 

textos, chegou a se envolver em várias polêmicas, sendo Eça de Queiroz um dos seus 

principais críticos. Além de exercer atividades como jornalista, Chagas também foi deputado, 

ocupou diversos outros cargos públicos importantes e foi professor no Curso Superior de 

Letras ao longo da década de 1880. Em 1867, publicou sua principal obra de caráter 

historiográfico, História de Portugal desde os tempos mais remotos até à actualidade. Na 

imprensa, era conhecido por ser um liberal conservador e defensor da instrução popular.  

O juízo negativo de Chagas a respeito da obra de Josephina é muito significativo não 

apenas por ser ele uma figura ilustre e conhecida no meio literário, mas também porque 

precisamos ter em vista o veículo em que foi publicado. O Archivo Pittoresco foi um 

periódico cultural português ativo entre os anos de 1857 e 1868 com publicações em quase 

todos os domingos, terminando por produzir onze volumes anuais, cada um contendo cerca de 

412 a 414 páginas e de 118 a 185 gravuras. Cada número era constituído por oito páginas e 

costumava apresentar de cinco a oito artigos e três ou quatro ilustrações. Sendo uma 

referência do periodismo ilustrado literário e científico português, ―parte do sucesso do 

Archivo Pittoresco advém do seu acomodado preço relativamente à qualidade gráfica e 

literária apresentada‖
81

, e nele publicavam poetas, romancistas e cientistas da época. Era 

conhecido como um jornal de instrução por sua autenticidade, autoridade jornalística, literária 

e histórica e foi, desde o início, inspirado n‘O Panorama (1837-1868), o periódico português 

de maior relevância para o período. Gozou de maior prestígio a partir do apoio monetário da 

Sociedade Madrépora (formada por portugueses sediados na corte do Rio de Janeiro) que 

destinava seus recursos econômicos para a causa nacional da educação primária e popular. 

Juntos, chegaram a distribuir gratuitamente dezenas de unidades do Archivo para alunos e 

professores das escolas portuguesas (também algumas do Brasil), auxiliaram na impressão de 

milhares de livros e concederam diversas premiações a figuras ilustres. 

Em tom de sarcasmo e cinismo, a crítica de Chagas é severa, atacando não só a 

publicação de Josephina mas, principalmente, a autora, de forma pessoal. Mais à frente, 

proponho pensar um pouco mais a respeito dessas acusações e censuras às quais uma mulher 

escritora estava sujeita no século XIX em Portugal, caso escolhesse (e ousasse) publicar suas 

obras. No momento, proponho pensarmos a seguinte questão: se a obra de Josephina Neuville 
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foi realmente tão polêmica aos olhos dos críticos portugueses de sua época – e supostamente 

aos olhos dos leitores comuns – por que é tão difícil obter informações a seu respeito? Por que 

o silêncio sobre seus escritos ao longo dos séculos XIX e XX? Evidentemente, a pesquisa 

histórica sempre estará sujeita a limitações de acesso às fontes, razão a mais para que as 

examinemos em profundidade. Com efeito, qual o valor documental de tais críticas para o 

conhecimento histórico da obra de Josephina? Não será o desdém com que a tratam o indício 

de um simples preconceito – ou de uma leitura apressada? 

Quem nos dá razões para suspeitar é Sacramento Blake. Após transcrever de Inocencio 

da Silva a notícia biográfica de Josephina, acrescenta, tratando da crítica de Teixeira de 

Vasconcelos: ―Nem esta, nem o livro pude ver‖
82

. É bem provável que o próprio Inocencio da 

Silva, em Portugal, não tenha lido a obra também, já que em seu Diccionario, o autor faz 

menções rápidas a uma quantidade enorme de personalidades e escritos, apenas com o intuito 

de registro geral. Do mesmo modo, faz mais sentido suspeitarmos que o autor tenha tido 

acesso à crítica de Teixeira de Vasconcelos, e não à obra, na íntegra, de Josephina, uma 

leitura oferecida em dois tomos, com bem mais de quinhentas páginas. Ademais, em sua 

crítica, Pinheiro Chagas refere-se a Josephina como autora portuguesa, ignorando, por falta de 

uma breve pesquisa, que ela era brasileira (o que ela deixa claro na primeira página de seu 

livro!). 

Além dessas observações, é necessário recordar um importante trecho do texto de 

Manuel Pinheiro Chagas. Quando o autor escreve, ―(...) Para que havemos de criminar a má 

acção que a auctora praticou publicando essas Memorias, se todos asseveram que a não 

praticaria (...)‖
83

, é nítido que o mesmo é contrário à publicação, destacando-a como uma ―má 

ação‖ da autora. Em seu breve texto, em nenhum momento, Chagas diz algo sobre o conteúdo 

da obra. A sua recusa diz respeito, sobretudo, a aceitar a publicação, e, por conseguinte, 

consentir com a sua leitura. Chagas concorda, portanto, com um certo juízo a respeito do 

escrito, uma espécie de consenso entre detratores – ―se todos asseveram‖ – ao criticar menos 

o conteúdo, do que a própria existência do livro. Não é impossível, aliás, que ele sequer tenha 

lido a obra, mas apenas se beneficiado da crítica de Vasconcelos – publicada um mês antes da 

sua – que o teria poupado de uma leitura que considerava dispensável. Seu ataque pessoal à 

autora, sua reticência em tratar da obra e sua adesão a um julgamento pré-estabelecido nos 

dão motivos para crer que a crítica de Chagas é o curioso testemunho da recepção negativa de 

um texto provavelmente não lido. 
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Voltemos à pergunta inicial: qual o valor documental dessas críticas a propósito dos 

escritos de Josephina? Testemunham a polêmica causada pela obra impressa, ou apenas 

reproduzem, de modo tendencioso, um julgamento pré-estabelecido? Se essa última hipótese 

for verdadeira, precisamos investigar as raízes da polêmica, necessariamente anteriores ao 

texto de Vasconcelos (o primeiro a ser publicado). Para tanto, será necessário reconstruirmos 

a temporalidade intrínseca ao processo de escrita e publicação das Memórias. Isso significa 

localizarmos o escândalo causado pela obra de Josephina não em 1864, quando do momento 

de sua publicação, mas alguns anos antes, quando o texto, ainda manuscrito, foi entregue ―em 

mãos de pessoa de confiança para o fazer passar ao prelo‖
84

.  

 

2.2 Josephina, os jornais e as polêmicas 

 

Quase tudo o que se pode conhecer sobre Josephina Neuville, como dissemos mais 

acima, conserva-se em suas Memórias, escritas entre 1855 e 1857 e publicadas em 1864, em 

dois tomos. Sua narrativa, escrita em ―estilo caseiro‖
85

, como ela própria a definia, reúne tanto 

os acontecimentos de sua infância e adolescência entre Brasil, Portugal e França, incluindo 

suas viagens, filhas e amores na Europa (todo o primeiro tomo e os seis primeiros capítulos 

do segundo tomo) quanto os sucessos recentes, anotados febrilmente em tom de diário, a 

partir de janeiro de 1857, até novembro do mesmo ano (os seis últimos capítulos do segundo 

tomo). Seu texto irregular e compósito, contudo, foi certamente revisado e editado, buscando 

protegê-lo das críticas, tendo em conta os percalços de sua publicação. Os principais indícios 

deste processo de revisão, inerente à temporalidade da transformação do manuscrito em dois 

tomos impressos, são, ao nosso ver a) a incongruência das datas apontadas por Josephina a 

respeito de sua vida e b) o tom de polêmica ao qual o leitor é introduzido nas primeiras 

páginas do texto, pelas mãos da própria autora. 

Quanto às datas é fora de dúvida que Josephina as alterou deliberadamente – mas 

veremos com que propósito no segundo capítulo – e basta que se consultem alguns registros 

paroquiais a este respeito, para confirmá-lo. Em suas Memórias ela afirma ter nascido 

―quatorze mezes depois de estarem no Rio‖ os seus pais, C. G. Neuville e Lambertine 

Lassence, que teriam desembarcado no Brasil em 1832
86

. Em sua entrada no livro de batismos 

da Igreja de São José, no Rio de Janeiro, todavia, a data de seu nascimento é outra: 21 de 
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outubro de 1826.
87

 A diferença de sete anos faz compreender que quando se casou com 

Francisco Populaire, em 30 de maio de 1846, para escapar da má vida que lhe impunha a sua 

tia, Madame Levaillant, Josephina não podia ser, como a mesma escreveu, ―uma creança que 

ainda não conta quinze annos‖
88

 – tinha, na realidade, 19 anos.  

Quando começou a escrever suas Memórias, no fim de 1855, contava com 29 anos, e 

não com 22, como dá a entender. De todo modo, quando trouxe ao público o que chamou de 

as ―Memorias do primeiro periodo da minha vida‖, uma ―sincera confissão em dois 

volumes‖
89

 – tinha 37 anos de idade. A partir daí, muito pouco é dado saber sobre sua vida. 

Josephina faleceria em 26 de março de 1889, com 62 anos de idade e é provável que uma de 

suas filhas, a Clementina, nascida em 18 de novembro de 1848, filha de Populaire, seja aquela 

mencionada no registro de óbito da mãe.
90

 A mais nova, Maria Henriqueta, nascida em 4 de 

fevereiro de 1851, filha de Henrique Pires
91

, casou-se em 1873 com José Cândido Cardoso, de 

quem ficou viúva em 1880, mudando-se para o Brasil com sua filha, Deolinda. Maria 
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Henriqueta casou-se com Caetano José de Oliveira Roxo Filho em Juiz de Fora, tendo com 

ele outros cinco filhos.
92

 A informação da autora sobre a segunda filha é precisa: 

 

Passados alguns mezes, mudamo-nos para o largo de S. Roque n. 49, uma 

linda casa de azulejos. Henrique não queria que eu me importasse de nada; e 

era-me tão doce deixar-me guiar por elle!! Passavamos as tardes, eu a cantar 

e elle acompanhando-me ao piano [...] Henrique teve que ir ao Alemtejo em 

consequência de uns negócios de seu pae; poucas semanas depois de seu 

regresso tive uma menina, que nós mandamos baptisar com o nome de Maria 

Henriqueta.
93

 

 

No registro de batismo de Maria Henriqueta, como bem observa Biguelini, Henrique 

aparece como padrinho, mas era de fato o pai da criança. Tal incongruência deve-se ao 

casamento ainda válido entre Josephina e Populaire. Mas o endereço da autora é preciso: 

―moradora na rua Largo de São Roque, número quarenta e nove. Foi padrinho Henrique Jozé 

Pires Júnior‖.
94

 Tal precisão demonstra o desejo da autora de apontar fatos concretos – como 

o faz, aliás, com os nomes de muitos de seus contemporâneos – o que contrasta sensivelmente 

com a imprecisão de sua idade.
95

 

Mas esse pormenor não devia ser transparente a todo o público ideal da publicação. As 

pessoas mais próximas de Josephina sabiam que alterara sua idade e, por outro lado, os 

historiadores, hoje, podem facilmente confrontar seu testemunho com evidências externas. O 

segundo indício de que a publicação das Memórias envolveu um processo conturbado e cheio 

de estratégias é mais explícito, e introduz o leitor ao tom polêmico do escrito. A edição de 

1864 contém, entre a folha de rosto e a ―Introdução‖ da autora, a reprodução de um texto, 

escrito também por Josephina, e publicado na seção ―Folhetim‖ do jornal A Revolução de 

Setembro, em 21 de janeiro de 1859, com o título ―Explicação sobre umas memorias‖.
96

 Esses 

dois primeiros textos são de grande relevância para nossa análise, pois revelam as condições 

em que Josephina escreveu sua obra, as possíveis críticas que receberia caso se decidisse pela 
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publicação e as estratégias de enfrentamento e defesa da autora. Eles também auxiliam a 

entender um pouco mais sobre as condições em que se deu a publicação. 

 Logo no início de ―Explicação sobre umas memorias‖ em seu livro, a autora menciona 

que ―ha talvez um anno publicou-se na Revolução de Setembro um folhetim com o titulo de 

memorias de uma senhora, sobre as quaes deu tambem noticia a Revista Universal e o Doze 

de Agosto‖
97

. Josephina refere-se ao texto de Francisco Serra, publicado em 31 de março de 

1858, de que trataremos a seguir. Portanto, a sua Explicação era  justamente uma resposta a 

tudo que lhe veio acontecer posteriormente à publicação desse artigo de Serra. Atente o leitor 

para a natureza do texto em questão: trata-se de uma defesa, escrita por Josephina em 1859, 

das críticas que recebeu por conta da resenha que Francisco Serra, grande amigo da autora, 

publicara em 1858 – quando, portanto, as Memórias não eram mais que cadernos manuscritos. 

 A autora deixa claro que, a partir desse texto publicado em jornal, começou a receber  

ameaças e críticas por parte de algumas pessoas, pois haviam constatado que o autor estava se 

referindo a ela: ―não cessei em receber cartas anonymas em que procuravam atemorisar-me 

com ameaças para não realisar essa publicação. A pessoa ou autores da lembrança adoptaram 

um meio pouco regular e efficaz para me desvanecer a idéa em que estou (...)‖
98

. Apesar 

disso, ela assegurava que não desistiria do seu objetivo: ―como é de mascara que pretendem 

dissuadir-me, como são ameaças e prevenções latentes que me fazem, declaro que não me 

assusta essa guerra invisivel, porque nas minhas memorias não me apresento senão com a 

verdade (...)‖.
99

 No parágrafo seguinte, a autora enfrenta abertamente seus algozes, afirmando: 

 

Os que se escondem teem medo, e não se atrevem a apparecer porque são 

covardes de mais para qualquer pleito; os que surgirem de rosto descoberto 

que venham para que os conheça. É o desafio mais amplo, franco e leal que 

posso fazer. Até aqui podiam não ter verdadeiro conhecimento do meu genio 

e do meu caracter para se julgarem vencedores enviando-me 

recommendações pueris, que nunca excitaram mais do que o meu 

desprezo.
100

 

 

 Em seguida, nossa autora afirma ter terminado de escrever as suas memórias ao fim de 

1857, finalmente entregando os manuscritos para que um amigo iniciasse o processo de 

impressão: ―não hesito em afiançar que escrevi as minhas memorias e que desde o dia 7 de 

novembro de 1857 as acabei, tendo entregue o original em mãos de pessoa de confiança para 
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o fazer passar ao prelo‖.
101

 Trata-se, como foi dito, de Francisco Ferreira Serra, grande amigo 

e defensor de Josephina. Serra, nascido em 1837, era funcionário público e autor de muitas 

peças de teatro
102

, representadas em grandes casas de Lisboa
103

. Foi ainda um importante 

jornalista, tendo fundado em 1855, em companhia de Julio César Machado, O Ecco literário. 

Segundo este último, o folhetim, que durou não mais que um ano, contava com uma lista de 

assinantes ―que era, nem mais nem menos, o beijinho, a escolha da sociedade de Lisboa‖, 

entre os quais se encontrava nossa Josephina Neuville.
104

 Serra escrevia com regularidade 

para diversos jornais da época (Doze d' agosto, Correio da Europa, Novidades, Jornal da 

Noite, Diário Illustrado, Jornal Illustrado, Santo António de Lisboa, Gazeta de Portugal, 

Viriato), meio no qual ―foi sempre bastante considerado pela sua illustração e caracter‖
105

. 

Josephina menciona-o diversas vezes em suas Memórias. Serra era irmão do 

procurador da autora e serviu, algumas vezes, de mediador entre esta e a família de Pinto da 

Fonseca, seu protetor. Foi ele, ademais, quem deu a Josephina a ideia de buscar amparo para 

sua péssima situação financeira naquele que viria a ser seu segundo amante, Jacinto Augusto 

Sant‘Anna.
106

 Anos depois, quando um de seus credores – Josephina possuía muitos –, José 

Maria Dias Torres, conseguiu uma ordem judicial para confiscar sua mobília, Serra escreveu 

um inflamado artigo em O Portuguez (19 de maio de 1857) defendendo a autora das 

Memórias. No trecho abaixo, previne o leitor de que não toma seu partido movido apenas por 

sua amizade: 

A mim poderá alguém censurar-me, mas nem eu só tomei a peito essa 

questão, a imprensa debaixo de toda a imparcialidade commentou-a também, 

e a imprensa devia fazel-o. Embora lá vá o tempo em que os nossos 

cavalheiros tinham por santo dever o defender uma dama aggredida, a 

imprensa não consentirá jamais, que um homem abuse da confiança de uma 

senhora, e a afronte porque não cedeu a uma torpe cubiça.
107

  

 

                                                           
101

 Ibidem., p. V. 
102

 Sousa Bastos lista as seguintes: O amor e o dever, De noite todos os gatos são pardos, Rosa de amor, 

Quadros familiares, Os dous afilhados, Fausto, Revista de 1856, Sete mulheres do Barba Azul, A Boceta de 

Pandora, O atrevido na corte, O casamento de Joanninha, A pérola de Andaluzia, O Rei Sol, O medo guarda a 

vinha, A Providencia, Medéa, A filha do capitalista, A lenda do Diabo e A Mocidade de Nun'Alvares. SOUSA 

BASTOS, José de. Carteira do artista. Apontamentos para a história do theatro portuguez e brasileiro [...] 

Lisboa: Casa Bertrand,1898, p. 76; 493. 
103

 No Teatro da Rua dos Condes, por exemplo, sete de suas peças (entre originais e imitações) foram encenadas 

entre 1856 e 1868. Cf. FERREIRA, Licínia Rodrigues. ―Apêndice. Repertório do Teatro da Rua dos Condes‖. 

In: O Teatro da Rua dos Condes. 1738-1882. Tese (Doutoramento em Estudos Artísticos, Faculdade de Letras – 

Universidade de Lisboa). Lisboa, 2019, p. 123-129; 173. 
104

 MACHADO, Julio Cesar. Apontamentos de um folhetinista. Porto: Typographia da Companhia Literária, 

1878, p. 266. 
105

 SOUSA BASTOS, José de. Carteira do artista. Apontamentos para a história do theatro portuguez e 

brasileiro [...] Lisboa: Casa Bertrand,1898, p. 76; 493. 
106

 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida, t2, p. 62; 68; 73. 
107

 Ibidem, p. 248. Josephina reproduz na íntegra o artigo de Serra, que assina ―F. S.‖. 



48 
 

 

Após receber os manuscritos de Josephina em fins de 1857, Serra escreveu aquele que, 

para o presente estudo, é o mais importante de seus textos. Trata-se da já referida resenha 

crítica, publicada na seção ―Folhetim‖ do jornal Revolução de Setembro de quarta-feira, 31 de 

março de 1858, e que preparava o público para um grande acontecimento literário, omitindo, 

todavia, o nome de Josephina. 

 

(...) e aproveite o leitor este intervallo para se preparar de animo a ler coisas 

de que se não é digna chronista a penna que os traça, é pelo menos assumpto 

muito digno dos olhos que as vão ler. Dá-se noticia da publicação das 

Memorias de uma senhora, livro todo variedade e todo espirito, em que o 

leitor encontra em cada pagina uma aventura que o interessa, um typo que 

lhe agrada, um nome que lhe é conhecido. Depois, esta mesma obra é 

adornada de uma soberba descripção de viagens, verdadeiro manual de 

geographia, ligeiro mas interessante golpe de vista lançado sobre os 

melhores munumentos, e alguns notaveis sucessos da Europa.
108

 

  

Importante observarmos que nessa passagem e no decurso de seu texto, Serra, embora 

fosse próximo de Josephina, mantém uma postura paradoxal sobre a escrita feminina: mesmo 

em momentos em que valoriza a iniciativa das mulheres em escrever, faz questão de a 

depreciar sutilmente – ―se não é digna chronista a penna que os traça, é pelo menos assumpto 

muito digno dos olhos que as vão ler‖. Notemos também que desde o início, Serra deixa claro 

que pessoas da sociedade lisboense serão citadas nominalmente pelo texto – ―o leitor encontra 

em cada pagina uma aventura que o interessa, um typo que lhe agrada, um nome que lhe é 

conhecido‖. Começam aqui, provavelmente, a nascer as polêmicas em torno das Memórias. 

Como dissemos, um elemento importante, e que não podemos deixar de mencionar, é 

o modo pelo qual Serra percebe e critica as práticas da escrita feminina em Portugal, 

 

Nesta desgraçada terra em que a mulher ha de ser considerada sempre como 

civilisadora especial dos negocios da agulha e do bastidor, é ter muita 

coragem, grande abundancia e firmeza de espirito, para progredir n‘um 

intento em que a maior das vezes o desanimo vence, acabando por inutilisar 

um trabalho, que serviria para justificar aquelle dicto de madame de Stael – 

o genio não tem sexo. 

 

 Nesse trecho, Serra faz questão de desaprovar o papel destinado às mulheres na 

sociedade portuguesa de seu tempo, o qual, a essa altura, ainda não permitia que essas 

adentrassem espaços de decisão ou, melhor dizendo, de fala pública. O costume era o de 

manter as mulheres brancas, de elite, dentro de suas casas, cuidando de seus maridos e 

educando seus filhos, de maneira que a sua principal distração girava em torno da 

preocupação em como se  vestir e como se apresentar diante daquela sociedade. Escrever e 

                                                           
108

 A Revolução de Setembro, n. 4780, março/1858, artigo de Francisco Serra. 



49 
 

 

publicar as suas obras, portanto, escolher falar abertamente sobre as suas vidas íntimas, dar a 

sua versão dos fatos, falar de si e dos outros que a cercam, era um ato de coragem, significava 

estar disposta a enfrentar todos os julgamentos morais que viriam em seguida. Não é 

impossível, aliás, que o próprio Serra tenha incentivado Josephina a não desanimar – a 

―progredir n‘um intento em que a maior das vezes o desanimo vence‖ – na escrita de suas 

Memórias. 

 Em outro trecho, Serra consente, e, ao seu modo, incentiva que algumas mulheres 

escrevam cada vez mais, 
 

É necessario confessarmos que ha na sociedade do nosso paiz, ainda que 

poucas, algumas damas de espirito, e que se quizessem cultivar-se e 

trabalhar, poderiam sem difficuldade figurar um dia na galeria illustre da 

litteratura portugueza. Esta timidez natural das filhas de Lizia, é a sua ruina; 

na falta de energia, teem a peior inimiga da sua gloria! Uns versos n‘um ou 

n‘outro jornal, ou almanack, revellam hoje certas disposições favoraveis; 

amanhã, n‘um folheto de quarenta paginas, um conto ou uma historieta, 

assegura as mesmas esperanças; é quanto produz o merito intellectual d‘uma 

dama da nossa epocha; os cuidados do toillete absorveram todo o resto do 

tempo (uma existencia inteira!) que podia servir para engrandecer o talento, 

que se esquece depois na sala ou no boudoir! 

 

Ao dizer que ―é quanto produz o merito intellectual d‘uma dama da nossa epocha‖, ou 

que ―os cuidados do toillete absorveram todo o resto do tempo (uma existencia inteira!) que 

podia servir para engrandecer o talento‖, ou também que há ―algumas damas de espirito, e que 

se quizessem cultivar-se e trabalhar, poderiam sem difficuldade figurar um dia na galeria 

illustre da litteratura portugueza‖, o autor parece negar, nesse momento, todo o contexto em 

que essas mulheres estavam inseridas, e não assume que esses lugares como o do boudoir, por 

exemplo, eram os limites sociais claramente demarcados dos espaços femininos de sua época, 

e não uma escolha dessas próprias mulheres. Poderíamos até supor – mas não passa de uma 

especulação – que, se não fosse tão desafiador escrever e publicar, teriam chegado até o nosso 

conhecimento muito mais escritos íntimos, diários e livros de memórias desse período. O 

autor ainda responsabiliza as mulheres de seu tempo por não escreverem mais, por não 

―trabalharem‖ mais, lidando com essa conjuntura como se fosse devido a uma mera 

característica feminina de uma suposta ―timidez‖ – ―Esta timidez natural das filhas de Lizia, é 

a sua ruina; na falta de energia, teem a peior inimiga da sua gloria!‖.  

 Se ao leitor de hoje é fácil apontar uma visão estereotipada da parte de Serra, é preciso 

lembrar, com Maria Outeirinho, que ele sabia ―os riscos‖ que a publicação corria.
109

 É bem 
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possível, aliás, que as palavras usadas pelo escritor refletissem conversas que tivera com a 

própria Josephina. Quando Serra escreve, como vimos acima, que à mulher estavam relegados 

os ―negocios da agulha e do bastidor‖, somos remetidos ao texto das Memórias, onde os 

mesmos emblemas da feminilidade tradicional são apresentados. 

 

Nós pobre mulheres não somos aptas para coisa alguma; somos uns entes 

creados para a escravidão, alvo constante da irrisão e do orgulho dos homens 

[...] Se eu tivesse que estar um dia sentada com uma agulha na mão a coser, 

parece-me que quando chegasse a noite achar-me-hia morta, tendo-me 

estalado o sangue nas veias. E estaria dias e dias sentadas n‘uma 

escrevaninha a escrever, porque ahi a minha penna e a minha razão dariam 

todas as explicações do que minha alma sentisse, ahi deixaria correr 

livremente todas as ideias, que me tivessem passado pela mente.
110

 

 

Tempos depois, quando a autora descreve, numa passagem de seu livro, uma discussão 

com seu amante Sant‘Anna, o lugar comum reaparece: 

 

– Pois é de parecer que uma senhora não deva escrever? perguntei eu. É de 

voto talvez, que uma creatura do meu sexo, só deve empregar-se a dar 

pontos em piugas, a coser pannos, e a remendar camisas?!.. 

– Pois que! respondeu elle; uma boa dona de casa, é só no que deve 

pensar.
111

 

 

Voltemos ao Serra. Mesmo apresentando essas contradições em seu texto, o autor 

ainda procede incentivando a escrita feminina e assume que aquelas que, especialmente, 

escolheram escrever as suas memórias, possuem muita coragem por fazê-lo, pois com certeza 

haviam de enfrentar o impiedoso julgamento social, 

 

Escrever memorias n‘um paiz destes onde as luctas da intelligencia se 

tornam infrutiferas por mais animadas e robustas que sejam, onde os mais 

ferteis recursos e engenhos teem de morrer á mingoa pela falta de gosto, pela 

negligencia que existe da leitura dos nossos livros, é temeraria empreza 

tentar a publicação de memorias, muito mais quando ellas se exhibem ao 

publico, traçadas pela graciosa mão de uma senhora. Parece que este motivo 

era mais do que sufficiente para a obra ser bem acceita e ter extracção. A 

delicadeza, o bom gosto, a dedicação pelo bello sexo, devia ambicionar o 

momento de o ver illustrar-se, prestando-lhe auxilios, festejando-o, e 

incutindo-lhe animo e perseverança, para que a desanimação não venha 

substituir, ás vezes, os rasgos de uma intelligencia aproveitavel, que se 

definha e morre, receiosa de cair debaixo do escalpello da critica e da 

censura. 
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 Ao descrever genericamente características comuns pré-estabelecidas para as mulheres 

– ―a delicadeza, o bom gosto‖ – o autor diz agora que o público há de receber bem tais obras, 

assim como há de festejar tal ―inteligencia aproveitável‖, já que seria rara a publicação de 

memórias íntimas escritas por mulheres, e que ao fazê-lo, seu público não deveria censurá-las, 

mas sim, acolhê-las – ―prestando-lhe auxilios, festejando-o‖. Em outras passagens, o autor 

completa o seu argumento, ―é por isso que a auctora do livro de que nos occupamos, póde 

ganhar as vantagens de um accolhimento lisongeiro e benigno‖, 

 

Por isso uma senhora que se affoita nesta terra a debutar por uma obra de 

vulto, que guardou os contos e os versos na gaveta para se lançar de trovão 

no mundo litterario, sem temer sequer a critica virulenta dos zoilos 

engommados, que possam desprender todo o rigor da sua mordacidade sobre 

este generoso empenho que se ergue para credito do sexo accusado de fragil 

e pusillanime, tem direito a esperar um resultado brilhante do publico que 

lê.‖ 

 

Não obstante toda a sua visão de mundo, considerações e opiniões sobre sua época e a 

sociedade em que vivia, as passagens mais significativas desse seu texto publicado no jornal 

são justamente aquelas em que Serra denuncia, mesmo que indireta, mas propositalmente, de 

quem seria a autoria do presente livro a que fazia referência: ―A auctora do livro cujo nome 

não nos é permittido ainda descobrir, apparece inexperada nesse mundo das lettras, e o seu 

debute ousado e arriscado, é daquelles por onde acabam os talentos mais reconhecidos e 

exercitados‖. Contudo, o autor também indica ser ele a pessoa de confiança a quem Josephina 

havia entregado os seus manuscritos: 

 

Tivemos na mão os cadernos do original destas Memorias; lemos, relemos e 

decorámos as suas paginas. Ha tanta poesia, tanta suavidade na escolha da 

phrase, na maneira de dizer, que difficilmente se acreditará que fosse o debil 

punho d‘uma senhora, que, apesar de ser estrangeira de sangue, mas 

portugueza de vontade e de coração (...) sabe manejar tão bem o idioma (...) 

como se fosse o seu.  

 

Mais uma vez, o autor mantém a sua opinião em relação a escrita feminina – 

―difficilmente se acreditará que fosse o debil punho d‘uma senhora‖ – mesmo declarando que 

o texto de Josephina, de acordo com o seu parecer, é bem escrito, dotado de grande 

sensibilidade. Ainda nessa passagem, o autor revela que a autora não seria portuguesa, mesmo 

morando em seu país e escrevendo em seu idioma. Como admitiu ter lido várias vezes as 

Memórias, e era amigo da escritora, Serra sabia que Josephina nasceu no Brasil e foi 

alfabetizada tanto em português, quanto em francês, graças à boa educação que teve durante o 
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tempo passado em sua infância no Sacré-Coeur de Conflans, em Paris. Ademais, Serra 

sinaliza, de forma perspicaz, que a obra em questão revelaria as relações pessoais da autora: 

 

É que este livro de Memorias não tem só o merito que nos indica o titulo; ha 

o romance, não ideal, mas verdadeiro e positivo, traçado com tão primorosas 

côres, que os affectos e as paixões se reunem ao assumpto, dando o mais 

vivo interesse aos personagens, e encantamento ao leitor. O amplo combate 

dos sentimentos, o pleno retrato dos caracteres que figuram na obra, o açoite 

do ridiculo, a finura do sarcasmo, a agudeza da satyra, são privilegios 

incontestaveis ao merecimento da penna que os concebeu! 

 

 Ao dizer que ―ha o romance, não ideal, mas verdadeiro e positivo‖, o autor parece 

estar se referindo à conturbada vida amorosa da autora, que em seu livro diz ter se separado 

amigavelmente do primeiro marido, Francisco Populaire, com o qual teve a sua primeira filha, 

Clementina Neuville. Após algum tempo, assumiu um relacionamento com Henrique Pires, 

com o qual teve a sua segunda filha, Maria Henriqueta Neuville. Esse relacionamento 

terminou somente porque Henrique adoeceu e veio a falecer, mas Josephina declara ter sido 

com ele o melhor relacionamento de sua vida. Seu terceiro amante, como dissemos mais 

acima, foi Jacinto Augusto Sant‘Anna e Vasconcelos Moniz de Bettencourt, o qual tornou-se, 

posteriormente, visconde da Nogueira, um relacionamento que Josephina afirma ter sido 

bastante conturbado, culminando novamente em uma separação. Nesse mesmo trecho, Serra 

também afirma que a autora assumia uma posição bastante crítica – ―o açoite do ridiculo, a 

finura do sarcasmo, a agudeza da satyra‖ – mas que justamente por isso, a obra teria particular 

valor – ―são privilegios incontestaveis ao merecimento da penna que os concebeu!‖.  

 Mais adiante, Serra atribui leveza à leitura da obra, ―o dialogo sympathico e ligeiro, é 

como a conversação interessante de duas amigas intimas que se estremecem. A narração cheia 

de vida e estimulante curiosidade, passa rapido aos olhos do leitor‖. Contudo, precisamos 

destacar que em sua introdução da obra publicada somente em 1864, Josephina diz algo 

utilizando-se praticamente das mesmas palavras, ―da primeira a ultima pagina a narração 

exhibe se d‘um modo singelo, e o dialogo passa quasi sempre á maneira d‘uma conversação 

entre duas amigas‖
112

, o que nos indica que seu texto e o de Francisco Serra foram lidos 

reciprocamente por seus respectivos autores, não nos sendo possível saber quem inspirou 

quem: se Josephina, com a ―Introdução‖; se Serra, com sua resenha – e após as ameaças que a 

autora recebeu –, fazendo com que a mesma escrevesse sua defesa e fornecesse uma 

introdução às Memórias. 

 Em outro trecho, Serra se entusiasma falando da publicação: 
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Em tudo uma obra de capricho, esta publicação vem á luz, impressa com 

luxo e elegancia. O papel francez, o trabalho de typographia feito na melhor 

imprensa, o retrato da auctora devido ao lapis d‘um dos nossos mais habeis e 

insignes artistas, promette-nos que a estrêa será em tudo um composto de 

bellesa e novidade. 

 

 Essa passagem nos indica que a obra de Josephina estava prestes a ser lançada –  o que 

não aconteceu, todavia, como sabemos, senão sete anos depois da publicação desse artigo de 

Serra. Por último, temos um fragmento do texto do autor de extrema importância para nossa 

análise, no qual ele conclui que: 

 

O dia do apparecimento destas Memorias deve ser um dia de juizo. A nossa 

sociedade tem alli uma grande parte que lhe toca; todos hão de ter desejos de 

ler; os culpados desejariam reduzir a cinza aquellas paginas (...). Aquelles 

que receberem alli uma prova sincera de gratidão hão de estimar o livro, e 

este popularisar-se-ha entre as potencias combatentes do odio e da amisade. 

Extincta a edição, está conseguido o effeito. (...) Mesmo a punição, por mais 

dura que seja, será uma gloria para quem ainda assim tiver a felicidade de a 

merecer! Todavia, pobres dos que hão de gemer, felizes dos que hão de 

sorrir! 

 

 A nossa hipótese é a de que o autor dessa resenha crítica a escreveu na intenção de 

causar um tumulto, atiçar os leitores daquela sociedade para a curiosidade sobre quem era a 

tal senhora que iria publicar um livro a respeito de tudo sobre a sua vida.  Mas o tiro saiu pela 

culatra. O tumulto foi maior do que o esperado e os culpados, que ―desejariam reduzir a cinza 

aquellas paginas‖, com grande probabilidade se esforçaram para por em prática o prognóstico 

de Serra, ameaçando Josephina a partir de então. Esta é uma característica interessante das 

Memórias: tendo sido odiadas e mal quistas por sua simples existência – anunciada por uma 

resenha entusiasmada, mas um tanto afoita – o texto pôde incorporar uma resposta aos críticos 

(que não eram leitores), resposta esta inscrita nas escolhas narrativas de Josephina. Isto, 

conforme veremos, é o tema do próximo tópico. Cabe, por ora, a pergunta: a quem as 

Memórias de Josephina incomodariam tanto? Como seria possível a tais pessoas atrapalhar a 

publicação do texto?  

 

2.3 Sete anos de espera 

 

A obra, como se sabe, foi publicada em 1864 e, segundo já vimos, ―obteve para logo 

rapida extracção‖
113

. Como indica o catálogo de sua editora, a Typographia do Panorama, 

cada volume era vendido por 600 réis, na loja de Fernandes Lopes, na Rua Áurea, 132, em 
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Lisboa
114

. Conhecemos anúncios da obra, ainda no ano de sua publicação, disponível para 

compra no Rio de Janeiro (Rua da Quitanda, 32) e Salvador (Rua do Coberto Pequeno, 36)
115

. 

Não sabemos o número de exemplares impressos em sua única edição, mas, se foram 

vendidos rapidamente quando publicados, o fato é que não se esgotaram, pois trinta anos 

depois as Memórias de Jospehina vendiam-se pelo mesmo preço no Porto.
116

  

A editora que trouxe à luz as Memórias foi aquela d‘O Panorama, jornal 

hebdomadário existente no período entre 1837 e 1868. Ele era publicado aos sábados e 

produziu ao todo cinco séries, sendo considerado um dos periódicos mais importantes do 

século XIX português
117

. Lançado em Lisboa, pela Sociedade Propagadora de 

Conhecimentos Úteis em 6 de maio de 1837, seu principal foco era, além de estimular no 

público o gosto pela leitura, aumentar o nível da instrução popular: ―A ideia era utilizar o 

jornal como instrumento que serviria para compensar as carências de escolaridade dos estratos 

sociais mais baixos da população (...) e duma formação superior aparentemente deficiária, 

assumindo, assim, um carácter interclassista‖
118

. Por conta dessa intenção de divulgar 

diversos conhecimentos e formar opiniões, era possível encontrar, em suas colunas, textos 

sobre variadas temáticas, como geografia, literatura, direito, economia, indústria, comércio, 

além de biografias de grandes homens e figuras nacionais. Sobretudo, os textos relacionados à 

história eram indispensáveis. Deste modo, encontramos artigos sobre a história de cidades 

européias, monumentos célebres e notícias de eventos de Portugal e do mundo
119

. Na tentativa 

de alcançar o nível intelectual de outros jornais impressos europeus, ―cada número estampou, 

além da variedade de textos citados, pelo menos uma ou duas gravuras referentes a artigos 

veiculados e procurou valorizar ‗as coisas da terra‘, ou seja, o elemento português‖
120

. 

Formada por acionistas, a Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis contou 

com o apoio da rainha D. Maria II, da Duquesa de Bragança e da Infanta D. Maria Isabel, 

entre outros nomes ilustres, que puderam custear, mesmo que parcialmente, a publicação de 

algumas edições d‘O Panorama. O escritor Alexandre Herculano foi um dos principais 
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autores deste periódico até julho de 1839, ocupando o cargo de redator-chefe
121

. O jornal 

chegou a ter entre os seus diretores Francisco Adolfo de Varnhagen, historiador e diplomata 

brasileiro. A partir de 1845, a Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis declara que o 

periódico não poderia mais continuar como órgão daquela instituição. Desde então, o 

empresário Antônio José Fernandes Lopes adquire o jornal e passa a dirigir os direitos e 

deveres da publicação d‘O Panorama
122

. A tipografia que imprimia O Panorama era de 

propriedade do próprio empresário e situava-se na rua Áurea, nº 67, em Lisboa. Em 1857, o 

endereço da tipografia do empresário e editor do periódico transfere-se para a Travessa da 

Vitória, nº 52, Lisboa
123

.  

O Panorama foi um dos poucos jornais da época a atingirem tamanha longevidade de 

produção, mesmo que por alguns momentos, ao longo dos trinta e um anos de funcionamento, 

tenha havido suspensões de suas atividades por motivos variados. Ele conquistou um público 

estável, chegando a ser lido no Brasil, onde encontrou uma boa aceitação.  Importante lembrar 

que foi a partir do ano de 1857 que o jornal assumiu um perfil mais literário, abrindo um 

espaço maior para a publicação de ensaios, biografias e críticas literárias.
124

 Ele passou a 

apostar na divulgação de romances-folhetins e críticas, também por ser uma estratégia 

bastante eficaz para sondar a recepção do texto, e inclusive, analisar a possibilidade de 

publicação posterior em forma de livro
125

. O Panorama não somente serviu como referência a 

outros jornais de sua época, como também coroou uma longa tradição periodista portuguesa. 

Além disso, modernizou a sua tipografia própria
126

 e, através dela, investiu na reedição de 

clássicos portugueses e na publicação de obras completas, de poemas, romances e folhetins 

que haviam saído nas páginas do periódico semanalmente. Em seu catálogo, havia grande 

número de escritores portugueses. 

Retornemos, contudo, aos percalços da publicação. Na ausência de outros documentos 

confiáveis que sinalizem a recepção da obra de Josephina, a polêmica levantada pela resenha 

de Serra, visível nas cartas ameaçadoras que a autora recebeu, ao longo de 1858, é um 

indicador significativo de que as Memórias, antes mesmo de sua publicação, despertaram a 

ira, presumivelmente, dos culpados que as desejariam ―reduzir a cinza‖. Que culpados seriam 

esses?  
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É impossível afirmar com certeza, embora o próprio texto de Josephina nos dê 

algumas indicações. Contudo, uma questão tem de ser levada em conta: se as cartas 

ameaçadoras seguiram-se à resenha dos manuscritos da autora, cuja obra foi anunciada, mas 

jamais impressa em 1858, é de se supor que não estejamos diante de uma reação do público 

leitor. As pessoas mencionadas nas páginas da autora não deviam saber, efetivamente, o que 

havia de concreto a respeito de cada uma, pois não as leram – Josephina não menciona, em 

lugar algum de seu texto, que tenha dado acesso a seus manuscritos senão a uma ―pessoa de 

confiança‖ (que concluimos ser Francisco Serra). Estamos, portanto, diante de uma situação 

extraordinária. Não apenas autores como Inocêncio da Silva e Pinheiro Chagas provavelmente 

não leram as Memórias em 1864, tampouco os que a ameaçaram em 1858 – ano da resenha 

dos manuscritos – também não os tinham lido! A censura, as ameaças não se dirigiam ao 

conteúdo dos escritos de Josephina, mas ao ato mesmo da sua escrita, e ao anúncio de sua 

publicação. 

O mais razoável a se supor é que as ameaças tenham tido origem nos indivíduos que 

Josephina menciona com inegável mágoa ao longo de suas páginas. Em primeiro lugar, sua 

tia, Clementine Levaillant, modista da rainha Maria II, que a adotara quando da morte de sua 

mãe, aos cinco anos de idade, mas que lhe deu um tratamento bastante cruel ao longo da vida. 

Em segundo lugar, talvez, os pais de Henrique Pires, em tudo contrários ao relacionamento 

ilegítimo de seu filho com Josephina. Quem sabe, ainda, José Maria Dias Torres, o agiota que 

a perseguia desde 1856 até chegar ao ponto de, em 1857, confiscar-lhe a mobília. Ou os 

parentes, amigos, conhecidos destas figuras. A autora, compreensivelmente, não revela o 

nome de nenhum remetente das cartas de ameaças que recebeu. A única indicação de que 

alguém conhecia e lhe censurara o seu empenho em deixar por escrito as Memórias de sua 

vida, Josephina nos dá em seu segundo tomo. A passagem é um tanto longa, mas vale a pena 

ser lida. 

São hoje 7 de janeiro de 1857. Estou triste! Ha dias estava escrevendo n‘este 

livro de vida quando o sr. Sant'Anna me perguntou: 

— O que são esses cadernos?  

— São os factos da minha vida, que menciono sem comtudo os analysar, 

respondi eu.  

— Que creancice, exclamou elle ; pois tu queres escrever as tuas memorias, 

sem teres escripto uma obra sequer?!  

— Sim, lhe repliquei; não pertendo ter o talento de M.
me

 de Staël, ou o 

desinvolvimento de M.
me

 George Sand, porque não é meu intento apresentar 

um primor d'arte; quero só traçar uma exposição exacta, para minhas filhas 

poderem dizer um dia : Pobre mãe! quantos desgostos soffreu! 

— Tudo isso é muito sentimental, redarguiu elle; mas é uma tolice, porque 

uma senhora tem muito em que se occupe sem escrever.  
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— Pois é de parecer que uma senhora não deve escrever? perguntei eu. É de 

voto talvez, que uma creatura do meu sexo, só deve empregar-se a dar 

pontos em piugas, a coser pannos, e a remendar camisas?!!.. 

— Pois que! respondeu elle; uma boa dona de casa, é só no que deve pensar. 

— Sim, disse eu; e os homens deviam ir todos cavar na terra, porque é 

verdadeiramente só o que rende. A seu ver pois, continuei eu, uma senhora 

nem deve saber de cór o b, a, ba, entendendo apenas de quantas teias são 

precisas para uma peça de linho: bem vê que é um disparate.  

E levantando-me, guardei os cadernos, e fui sentar-me ao piano.  

Este anno de 1857 principia bem triste para mim.
127

 

 

Aqui, como na crítica de Pinheiro Chagas, percebemos o veto à escrita, a interdição 

colocada à publicação de suas Memórias, desta vez por um de seus amantes. Primeiro, por 

não ser Josephina uma escritora, não pertencer ao mundo da literatura: ―pois tu queres 

escrever as tuas memorias, sem teres escripto uma obra sequer?‖
128

 O pasmo de Sant‘Anna 

lhe parece muito natural. O que haveria, com efeito, de escrever Josephina, não sendo 

escritora e (em segundo lugar), sendo uma mulher? Melhor que passasse o dia a ―dar pontos 

em piugas, a coser pannos, e a remendar camisas‖. Há ainda um detalhe formal que merece 

ser mencionado, antes que prossigamos com o exame da figura de Sant‘Anna. Como 

dissemos acima, a partir do sétimo capítulo do segundo tomo, o texto de Josephina descola-se 

de seu tom memorialístico, assumindo, aos poucos, o imediatismo do diário. A afirmação 

mais significativa desta mudança é a seguinte: 

 

São hoje sete de janeiro de mil oitocentos e cincoenta e sete. Este anno 

principiou bem triste para mim. Ha três mezes que intento arranjar os meus 

negócios; dou metade das minhas inscripções, desejando ter dinheiro para 

pagar a todos os meus credores, e não é possivel achar quem faça uma 

transacção[...] Todo o dia tenho chorado e soffrido, sem uma pessoa que me 

dê uma palavra de força e consolação! Fechei-me todo o dia no quarto, para 

minhas filhas se não entristecerem vendo as minhas lagrimas. Alguém, a 

quem deveria doer-lhe meus pezares, é egoista de mais para os conhecer, e 

desde que não ha senão lagrimas aqui, fugiu a companhia! Escapou agora à 

minha penna este pequeno desafogo do coração; não é de admirar visto ser a 

ordem do mundo: Dize-me quanto pesas, para saber quanto vales!
129

 

 

Se Josephina descreve fielmente o seu dia – e o faz no presente, indicando data, 

escrevendo para aliviar suas preocupações – então este episódio aconteceu mais cedo, antes 

que Sant‘Anna (―alguém, a quem deveria doer-lhe meus pezares‖) retornasse e contestasse a 

sua escrita. Josephina repete duas informações principais – são 7 de janeiro de 1857, estou 

triste. A escrita das Memórias confunde-se, num tom metalinguístico, com seus apuros 
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financeiros e suas desilusões amorosas. Mais tarde, na resposta que publicou aos seus críticos, 

em janeiro de 1859, afirma (o que não é a coisa mais crível): ―Não foi, como já me constou 

que se disse, o anno de 1856 nem de 1857 que me fez tomar a resolução de expor estas 

memorias ao julgamento do publico‖. Teria começado a escrever logo em 1855.
130

 Não seria 

exagero afirmar que as duas coisas são verdadeiras: Josephina tomava notas de sua vida desde 

1855, mas em 1857, ano em que se viu mais endividada, e no qual rompeu sua relação 

amorosa com Sant‘Anna – um ano que ―principiou bem triste‖ – e que fez suspeitar a algum 

dos que a ameaçaram após a resenha de Serra ser o ano decisivo, pode ter significado, para a 

autora, um momento de virada em sua própria vida. E aqueles que, sentindo-se ameaçados 

com o que Josephina teria a revelar a respeito de 1857 teriam tentado, portanto, dissuadi-la da 

publicação. 

O raciocínio encaminha-se, como o leitor já terá adivinhado, a apontar a figura de 

Sant‘Anna como central nos percalços da publicação das Memórias. De fato, é o que 

acreditamos. Antes, porém, de chegarmos finalmente a este argumento, outro deve ser 

rebatido de antemão. O escândalo das páginas finais de sua obra deve-se não ao seu amante, 

mas ao agiota, Dias Torres, que lhe confiscou a mobília. E, de fato, não é impossível que ele 

tenha encaminhado cartas anônimas para amedrontar Josephina, em 1858. Todavia, isso é 

menos crível, pelo seguinte: como a autora mesmo indica, e como escreve Francisco Serra no 

artigo citado acima, ―a imprensa debaixo de toda a imparcialidade commentou‖ as más ações 

do agiota. Josephina transcreve o burburinho entre os jornalistas do Jornal do Commercio e 

de O Portuguez diante da arbitrariedade cometida por Dias Torres, que acusou a autora de 

fugir para não pagar suas dívidas, quando ela estava em Sintra, local que sempre visitava.
131

 

Ademais, a autora já havia entrado na justiça contra Dias Torres. Ou seja: o que Josephina 

pudesse revelar em suas Memórias não seria nada de novo a propósito do agiota. 

O mesmo não se dava com Sant‘Anna. E aqui duas coisas precisam ser levadas em 

conta. A primeira delas diz respeito às muitas relações que o mesmo possuía junto aos 

intelectuais portugueses, folhetinistas, poetas e prosadores. Foi por meio de Sant‘Anna, em 

jantares caríssimos que empobreceram ainda mais Josephina
132

, que esta conheceu Bulhão 

Pato, Rebelo da Silva, Tomás de Carvalho, Lopes de Mendonça e Coelho de Magalhães.
133

 É 

provável que todas essas personalidades das letras lisbonenses conhecessem facilmente a 

―autora estrangeira‖ anônima que publicava suas memórias, segundo a descrição indiscreta de 
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Francisco Serra em 1858. A verdade é que jamais saberemos se cada um deles, ou algum ao 

menos, procurou dissuadir Josephina de sua publicação. Mas eram indivíduos do meio 

jornalístico e editorial, e muito próximos de Sant‘Anna. O curioso é que o Revolução de 

Setembro, onde os textos de Serra e Josephina foram publicados, tinha por redator António 

Rodrigues Sampaio. Josephina confessa que sempre foi assinante do jornal e que gostaria de 

ter conhecido Sampaio, mas não poderia, por um motivo extraordinário: este último não era 

amigo de Sant‘Anna, e chegou a feri-lo num duelo.
134

 Teria, portanto, este jornal, mais 

facilidade em dar voz a quem denunciava o seu adversário. 

A Revolução de Setembro foi um periódico português ativo entre 22 de junho de 1840 

e 20 de janeiro de 1901. Fundado por José Estevão Coelho de Magalhães e Manuel Mendes 

Leite, contou com a contribuição do principal redator deste jornal, o referido Antonio 

Rodrigues Sampaio. Tratava-se de um jornal defensor dos ideais setembristas
135

, o que ―(...) 

custou-lhe a perseguição e a suspensão em diferentes momentos, como aconteceu em 1844, o 

que não impediu que se mantivesse em actividade até o dobrar do século (...)‖
136

. Por tal 

importância política, era considerado um periódico de referência obrigatória para o período. 

Mas, voltando à nossa análise, o que Josephina revela a respeito de Sant‘Anna que 

poderia ter atrapalhado a publicação de suas Memórias? Nada que o comprometesse 

publicamente, enquanto deputado que era. Pelo contrário, a autora afirma que a ―honradez do 

seu caracter como homem publico‖ era incontestável, sendo ―incapaz de atraiçoar a sua pátria 

e o seu partido, seja a que somma for‖. Além disso, afasta os boatos de que o mesmo a 

explorara economicamente, afirmando que já tinha dívidas antes de viverem juntos.
137

 Porém, 

na mesma página em que o defende, acusa-o de ser homem de ―incomparavel egoismo‖, de 

―orgulho desmedido‖ e que só faria feliz a uma mulher se esta não se importasse de ―servir-

lhe de escrava e capacho‖. Além disso, Josephina descreve ações violentas por parte de 

Sant‘Anna: além de atormentar os criados com entradas em casa de madrugada, chegou a 

bater nas mãos de Maria Henriqueta, à época com seis anos, ―creança que todos adoravam‖.
138

 

A cena mais alarmante, contudo, deu-se entre o casal, após nossa autora censurar seus modos 

diante dos criados. Transcrevemos, novamente, um trecho extenso, mas que ilustra o teor das 

acusações. 
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— Anda para o quarto; gritou elle dando-me um empurrão. Quando ahi 

chegámos, voltei-me e disse-lhe: 

— Jà muitas vezes lhe tenho pedido que não levante a mão para mim.  

— Cala-te já, senão dou-te um murro! 

— Oh! sr Sant‘Anna, continuei eu mostrando-lhe um sorriso que pintava 

toda a minha desesperação; murro! é uma palavra indigna de um deputado! 

Porém, como torna a fallar-me n'estes termos repugnantes, tornar-lhe-hei a 

repetir o que lhe digo sempre, quando se baixa a servir-se d'essas phrases : A 

primeira vez que torna a tocar-me, juro-lhe, prosegui eu com mais força e 

apontando-lhe a janella; juro-lhe que abro aquellas vidraças, chamo a guarda 

que está bem perto de casa, e passará pelo desgosto de sair entre dois 

soldados.  

— Tu estás doida! murmurou elle querendo rir-se; elles entravam, e eu dizía-

lhes que tinhas gritado porque julgaste sentir ladrões no quintal e velos-hias 

seguir pelo mesmo caminho.  

— Mas eu fazia conhecer a mentira, mostrando a minha face ainda vermelha 

pelo murro.  

— E eu interrompia dizendo que tinha sido um movimento de impaciência e 

de ciúmes, elles teriam de se ir embora, porque nenhum se atreveria a levar 

preso um deputado.  

— Ora, o senhor está demente sempre com essa presumpção de deputado!... 

Não sabe que apezar de esse titulo, o homem que se esquece da dignidade 

que lhe deve, que falta ao cavalheirismo, que pratica uma acção que 

envergonha o paiz que "o tem como um dos seus representantes, a lei e a 

justiça é a mesma para elle do que para qualquer delinquente?  

— Tu estás muito doutora; atalhou elle puxando o cordão da campainha para 

mandar apromptar o chá. 

«Oh! isto deve decidir-se quanto antes, disse eu interiormente; amor com 

humilhação não é para o meu caracter. Ha bastante tempo que soffro, que me 

humilham, e minh‘alma tem sido victima das maiores lutas». Se eu já não 

amava com a adoração só permittida às grandes paixões, era elle, elle, o 

único culpado.
139

 

 

Cenas como essa, revoltantes à nossa sensibilidade, mas infelizmente nada incomuns 

naquela época (nem na nossa), deviam repetir-se entre Josephina e Sant‘Anna (―Já muitas 

vezes lhe tenho pedido‖, ―tornar-lhe-hei a repetir o que lhe digo sempre‖). Cabe ressaltar, 

ainda, que episódios como os descritos por Josephina não teriam sempre o impacto sobre a 

reputação de um indivíduo como o seu amante, e não parece, de todo modo, ter atrapalhado 

sua vida pública. O impetuoso madeirense e já deputado Jacinto Augusto de Sant‘Anna e 

Vasconcellos (1824-1888), foi ―Secretário dos Governos Civis dos districtos de Fayal e 

Aveiro‖, e tornar-se-ia o 2º Visconde de Nogueiras em 1875
140

. Em 1883, escrevia-se do 

mesmo que exercera ―varias commissões consulares e diplomaticas, e ultimamente foi 
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nomeado ministro plenipotenciario de Portugal nos Estados Unidos da America‖.
141

 

Sant‘Anna era também escritor, colaborando com o periódico literário A semana e com O 

Portuguez, que ajudou a fundar. Entre traduções e panfletos, escreveu Patria e amor: poesias, 

prefaciado por Latino Coelho, e que teve grande aceitação.
142

 

A verdade, entretanto, é que o amante de Josephina era um homem conhecido por ser 

impetuoso e violento, ainda que isso nem sempre fosse visto negativamente. Quem apresenta 

um perfil revelador da personalidade de Sant‘Anna é um de seus amigos, o escritor Bulhão 

Pato, em suas memórias. Armava brigas e duelos por onde passava: em Coimbra, na 

Universidade; em Paris – aonde o pai o enviou, cansado de suas valentias juvenis – escreve o 

amigo: ―Duellos foram apenas sete! Um d‘elles com um mestre d‘armas. Sant‘Anna ficou 

muito ferido, o mestre d‘armas ás portas da morte!‖
143

. No Rio de Janeiro, arremessou a mesa 

de um café nos capoeiristas com quem se desentendera e depois, numa corrida de touros, 

agrediu um rapaz que pisara na bandeira portuguesa, sendo preso pela confusão
144

. De volta a 

Coimbra, espancou a murros, num exemplo de ―força taurina‖, um alemão que lhe 

desafiara.
145

 Bulhão Pato descreve ainda um episódio que já conhecemos, graças a Josephina: 

 

Depois de entrar na política, Sant‘Anna teve dois duellos. Um com um 

francez chamado Clavel, à espada, e outro com A. Rodrigues Sampaio, á 

pistola. Sampaio foi o primeiro a atirar; acertou-lhe, e por um ai que 

Sant‘Anna não ficou no campo. Rodrigues Sampaio, muita vez, disse deante 

de mim: Se a minha bala dá um nadinha mais dentro, Sant‘Anna era um 

homem morto, e eu ficava toda a minha vida com uma sombra no coração.
146

 

 

Josephina encontrava-se, portanto, numa relação com um homem em tudo diferente do 

seu amado Henrique Pires, que a acompanhava ao piano enquanto ela cantava. Sant‘Anna era 

orgulhoso e violento, como o testemunham os que o conheceram. Jamais será possível saber o 

quanto esta visão correspondia à realidade, mas os testemunhos são independentes a propósito 

do ―Achilles da cidade de Lisboa‖
147

. Do mesmo modo, é impossível saber, com certeza, se 

Sant‘Anna, poderoso na política e no meio jornalístico, terá atrapalhado a publicação das 

Memórias de Josephina, onde era acusado, e expostos os defeitos de sua vida privada. As 

palavras da autora a propósito do rompimento são bastante fortes: 
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Foi pois no dia 7 de maio de 1857, que fallei pela úlima vez ao sr. Jacinto 

Augusto de Sant'Anna e Vasconcellos.  

Tudo entre nós estava para sempre terminado.  

Eu linha soffrido bastante! 

A vida de dois annos de lagrimas estava para sempre acabada!  

Meu coração soffria! 

Não se quebra uma intimidade tão longa, embora tempestuosa e martyrisada, 

sem se ter bastante coragem, grande força de resignasão, a ponto da alma 

ficar quasi sem alento! Soffria muito, e Deus o sabe!  

N'uma idéa, n'um só pensamento achei o conforto que me era necessário.  

‗Este homem nunca me teve amor!‘ 

Estas palavras que passaram a meus ouvidos, como pelo effeito d'uma 

varinha magica, foram o bálsamo que me incutiu coragem.  

Nunca me teve amor, nunca amou, nunca hade amar ninguém! 

Entre o seu coração, e o seu affecto, está um obstáculo invencivel – o seu 

egoísmo!
148

 

 

Assim, rompidos os laços com Sant‘Anna, Josephina encaminha a conclusão de suas 

Memórias. Elen Biguelini acredita que o advogado contratado por Josephina para tratar do 

processo contra Dias Torres, António Augusto Coelho de Magalhães, possa ter sido o seu 

terceiro amante, e o financiador da publicação de sua obra.
149

. A única pista que se descobre 

no livro a este respeito remete aos galanteios, num ―baile da Floresta‖, onde Josephina se 

encontrou, mascarada, com um misterioso ―sr. A***M***‖, que dizia amá-la, e queria que a 

mesma deixasse de vez o Sant‘Anna.
150

 António Augusto exercia desde a década de 1850 a 

advocacia no escritório que dividia com o irmão, o deputado José Estevão Coelho de 

Magalhães, o qual nunca o convenceu a entrar para a política.
151

 Não é impossível que, na 

hipótese de se terem envolvido amorosamente, Antonio Augusto tenha impulsionado a 

publicação das Memórias, embora, como temos afirmado, todas estas afirmações sejam 

apenas conjecturas, pois a ausência de fontes não nos permite ser mais assertivos. Não deixa 

de ser significativo, ademais, que Serra e Josephina tenham divulgado as Memórias no 

Revolução de Setembro, cujo proprietário era o irmão de Antonio Augusto. 

Este é, em síntese, o processo de escrita das Memórias, tal qual nos deixa compreender 

o texto de Josephina e as resenhas publicadas no Revolução de Setembro: por volta de 1855 a 

autora, pouco antes do relacionamento com Sant‘Anna, começa a tomar nota dos eventos 

principais de sua vida. Em janeiro de 1857, as anotações mudam de um tom memorialístico 
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para um formato mais próximo ao do diário. Em maio do mesmo ano, rompe seu 

relacionamento com Sant‘Anna e inicia uma demanda na justiça contra Dias Torres, ajudada 

por Coelho de Magalhães. Em novembro, com os manuscritos finalizados, procura Francisco 

Serra, que os lê e deles dá notícia em março de 1858, no Revolução de Setembro. A resenha é 

mal recebida, supostamente, pelas pessoas que temiam ser mencionadas nas Memórias, 

descobrindo que a autora era Josephina. A mesma passa então a receber várias cartas 

anônimas ameaçando-a para que desistisse da publicação. Em janeiro de 1859, responde às 

ameaças no Revolução de Setembro, em texto que anexará ao primeiro volume de sua obra. 

Supomos que a má recepção do público e, possivelmente, a contrariedade de Sant‘Anna, 

influente no meio político e jornalístico da época, possam ter adiado a publicação do texto, o 

qual permanecerá inédito – e, portanto, conhecido apenas por meio de boatos – até o primeiro 

semestre de 1864, ano em que realmente foi publicado. Sete anos após concluir seus 

manuscritos, Josephina via seu texto sair à luz. 

A hipótese defendida por Pinheiro Chagas, mas também, de modo distinto, por 

Biguelini
152

, de que Josephina visava, com a publicação de seu texto, ―matar a fome‖ com as 

―escassas libras‖
153

 da venda dos livros, nos parece pouco plausível. Se o seu objetivo era 

esse, falhou miseravelmente, pois esteve ainda sete anos sem vender um só livro. Por outro 

lado, tendo em vista as grandes somas que devia, a muitos credores – estamos falando de 

alguns milhões de réis – a venda de seus volumes, a 1200 réis cada, para sustentar uma vida 

de criados e aulas de piano para Henriqueta e Clementina
154

, não ofereceria grandes 

perspectivas. Nossa interpretação vai em sentido diverso: publicar as suas Memórias não 

significava, para Josephina, tornar-se autora conhecida, fazer carreira na literatura, ou viver da 

venda de livros. Significava, como ela mesma deixa entender em seus textos, tomar a palavra 

a respeito da própria vida, numa sociedade onde não era autorizada a falar, e muito menos a 

escrever. Significava sair de um mundo onde as mulheres deviam estar a ―remendar camisas‖ 

e adentrar num espaço dominado pela escrivaninha e pela pena. É essa ideia que desejamos 

defender ao longo deste estudo. Buscaremos caracterizar a sua iniciativa como uma tomada de 

posição que se serviu, dadas as circunstâncias de sua vida, da literatura, ainda que não fosse 

uma escritora de ofício. 
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A título de conclusão deste primeiro tópico, deixaremos com os leitores uma hipótese 

e uma anedota. A hipótese é a seguinte: uma vez que Josephina termina o seu texto em 1857, 

mas só o publica em 1864, portanto, com sete anos de atraso, a autora igualmente altera a 

própria idade nas Memórias, atrasando a mesma em exatos sete anos – em vez de 1826, diz ter 

nascido em 1833. Será mesmo uma grande coincidência? Ou seria uma espécie de protesto 

contra seus detratores? Pelos sete anos perdidos, sem conseguir publicar, descontou outros 

sete em sua própria idade! Pois tenhamos em mente que a todos que a conhecessem – e que 

pudessem, então, se ofender com sua obra – sua data de nascimento estaria abertamente 

errada: todos sabiam que nascera em 1826.
155

 Por que então alterar sua idade? Pensamos que 

pode se tratar, de fato, de uma provocação, e não de um gesto puramente absurdo. Tais 

hipóteses sobre a retórica de Josephina merecem um desenvolvimento a parte, que trate do seu 

mundo de leituras, dos procedimentos literários de que se servia e da própria ideia de 

literatura a que poderia ter acesso.  

 

 2.4 O romance nos séculos XVIII e XIX e a ―revolução da leitura‖ na Época Moderna 

  

 Josephina não escreveu um romance, de fato. Escreveu um livro de caráter 

autobiográfico e o intitulou como ―Memórias da minha vida‖. Então, quais os motivos de 

analisarmos o gênero do romance, mais do que propriamente pensarmos a escrita de 

Josephina através do gênero memorialístico? Os argumentos para tanto, em síntese, são os 

seguintes: 

a) As histórias de ficção, depois entendidas como romances, produzidas entre os 

séculos XVIII e XIX foram as principais responsáveis, juntamente com o avanço da imprensa 

europeia, por popularizar a leitura de ficção e o envolvimento do público com os enredos 

apresentados. Como veremos a seguir, foram através dessas histórias que as leitoras (e 

escritoras) desses períodos passaram a exercitar a imaginação, a escrita e o contato mais 

próximo com a literatura. Essas histórias se popularizaram tanto que chegaram ao 

conhecimento até mesmo das pessoas sem qualquer cultura literária, pois inicialmente eram 

divulgadas nos periódicos e tornaram-se, pouco a pouco, um assunto a ser debatido nas rodas 

de conversa; 

b) O romance impulsionou o que muitos críticos literários entenderam por ―revolução 

da leitura‖ na Época Moderna. Através de seus enredos fascinantes, com densas descrições de 

paisagens, acontecimentos e uma significativa exploração de características e sentimentos das 
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personagens, o público leitor passou a ter contato com um tipo de literatura muito mais 

palpável, próxima da sua própria realidade e de suas próprias vivências e emoções. A leitura 

solitária de romances, exercitada em ambientes mais privados e livres, pôde proporcionar um 

contato muito mais íntimo, especificamente da leitora, consigo mesma; E como pretendemos 

demonstrar, foi o que possivelmente contribuiu para a tomada de decisão em escrever de 

nossa autora; 

c) O livro de Josephina é composto por uma forma irregular de escrita. Na realidade, a 

autora não se guiou por nenhuma normativa literária declarada, e apesar de ter em seu título a 

palavra ―memórias‖, nos faz mais sentido pensarmos que é uma escrita de caráter 

autobiográfico, do que memorialístico, já que ela incorpora ao texto, outros textos 

jornalísticos, e também, principalmente no segundo volume, uma escrita mais voltada para 

anotações parecidas como as dos ―diários‖; 

d) Josephina se baseia na escrita de uma romancista ao escrever, a aclamada escritora 

francesa George Sand. Como vamos demonstrar, essa é a sua principal inspiração para a 

escrita de suas memórias e também a sua principal referência literária;  

e) Pensar o fenômeno de ascensão da leitura e escrita de romances, no século em que a 

vida de Josephina está inserida, permite entender qual a base histórica e literária em que nossa 

autora estava vivenciando. Qual a literatura que ela nos deixa vestígios de ter tido contato no 

momento em que escreveu? Quais eram os ideais femininos, os papéis dedicados às mulheres 

do período, em que nossa autora foi contra? Por que Josephina recebeu tanta reprovação ao 

noticiar seus escritos íntimos antes mesmo de publicar? 

f) Último argumento: o gênero autobiográfico e o romance mantêm entre si uma 

relação de profunda semelhança, uma vez que o segundo foi apropriado e desenvolvido pelo 

primeiro. 

Os séculos XVIII e XIX experimentaram um importante processo de mudança na 

forma pela qual se definiu o que era literatura. Com o surgimento dos romances, antes 

publicados em formato de folhetim nos jornais, e depois vendidos em vários capítulos 

agrupados numa obra, as normas da poética clássica de Aristóteles perderam força para dar 

lugar a uma nova concepção de escrita e de leitura. 

 Apesar da passagem ser extensa, vale trazermos a fala de Antoine Compagnon que 

sintetiza muito bem tais mudanças na concepção de literatura, principalmente no decorrer do 

século XIX, quando o romance já estava em processo de consolidação perante a preferência 

do público: 
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No sentido mais amplo, literatura é tudo o que é impresso  (ou mesmo 

manuscrito), são todos os livros que a biblioteca contém (incluindo-se aí o 

que se chama literatura oral, doravante consignada). Essa acepção 

corresponde à noção clássica de ―belas-letras‖ as quais compreendiam tudo o 

que a retórica e a poética podiam produzir, não somente a ficção, mas 

também a história, a filosofia e a ciência, e, ainda, toda a eloqüência. 

Contudo, assim entendida, como equivalente à cultura, no sentido que essa 

palavra adquiriu desde o século XIX, a literatura perde sua ―especificidade‖: 

sua qualidade propriamente literária lhe é negada. Entretanto, a filologia do 

século XIX ambicionava ser, na realidade, o estudo de toda uma cultura, da 

qual a literatura, na acepção mais restrita, era o testemunho mais acessível. 

No conjunto orgânico assim constituído, segundo a filologia, pela língua, 

pela literatura e pela cultura, unidade identificada a uma nação, ou a uma 

raça, no sentido filológico, não biológico do termo, a literatura reinava 

absoluta, e o estudo da literatura era a via régia para a compreensão de uma 

nação, estudo que os gênios não só perceberam, mas no qual também 

forjaram o espírito. 

No sentido restrito, a literatura (fronteira entre o literário e o não literário) 

varia consideravelmente segundo as épocas e as culturas. Separada ou 

extraída das belas-letras, a literatura ocidental, na acepção moderna, aparece 

no século XIX, com o declínio do tradicional sistema de gêneros poéticos, 

perpetuado desde Aristóteles. Para ele, a arte poética — a arte dessa coisa 

sem nome, descrita na Poética — compreendia, essencialmente, o gênero 

épico e o gênero dramático, com exclusão do gênero lírico, que não era 

fictício nem imitativo uma vez que, nele, o poeta se expressava na primeira 

pessoa vindo a ser, conseqüentemente, e por muito tempo, julgado um 

gênero menor. A epopéia e o drama constituíam ainda os dois grandes 

gêneros da idade clássica, isto é, a narração e a representação, ou as duas 

formas maiores da poesia, entendida como ficção ou imitação (Genette, 

1979; Combe). Até então, a literatura, no sentido restrito (a arte poética), era 

o verso. Mas um deslocamento capital ocorreu ao longo do século XIX: os 

dois grandes gêneros, a narração e o drama, abandonavam cada vez mais o 

verso para adotar a prosa. Com o nome de poesia, muito em breve não se 

conheceu senão, ironia da história, o gênero que Aristóteles excluía da 

poética, ou seja, a poesia lírica a qual, em revanche, tornou-se sinônimo de 

toda poesia. Desde então, por literatura compreendeu-se o romance, o teatro 

e a poesia, retomando-se à tríade pós-aristotélica dos gêneros épico, 

dramático e lírico, mas, doravante, os dois primeiros seriam identificados 

com a prosa, e o terceiro apenas com o verso, antes que o verso livre e o 

poema em prosa dissolvessem ainda mais o velho sistema de gêneros. 

O sentido moderno de literatura (romance, teatro e poesia) é inseparável do 

romantismo, isto é, da afirmação da relatividade histórica e geográfica do 

bom gosto, em oposição à doutrina clássica da eternidade e da 

universalidade do cânone estético. Restrita à prosa romanesca e dramática, e 

à poesia lírica, a literatura é concebida, além disso, em suas relações com a 

nação e com sua história. A literatura, ou melhor, as literaturas são, antes de 

tudo, nacionais.
156

 

 

 As narrativas ficcionais em forma de prosa que começaram a multiplicar-se no século 

XVIII na Europa, principalmente na França e Inglaterra, provocaram um grande interesse no 

público leitor, o qual ainda não entendia direito a sua natureza, seu formato e seu alcance. 
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Segundo Márcia Abreu, ―sequer havia um nome estável para essas produções, que eram 

chamadas de ‗histórias‘, ‗aventuras‘, ‗vidas‘, ‗contos‘, ‗memórias‘, ‗novelas‘, ‗romances‘.‖
157

 

 Narrativas em prosa, que aproximavam o leitor de suas próprias (ou possíveis) 

situações cotidianas, trazendo em questão costumes e comportamentos sociais de mulheres e 

homens da época, através da construção de personagens curiosos e paisagens bastante 

descritivas, os romances estimulavam a imaginação de leitores, mas principalmente, de suas 

leitoras (em Portugal no século XVIII, ainda contava-se com poucas mulheres com instrução 

– digamos, ao mínimo, que sabiam ler e escrever – a maioria branca e pertencente às altas 

camadas sociais). 

No século XIX, grande parte dessa narrativa em prosa, novidade da época, era 

publicada de modo fragmentado nos jornais locais, no espaço do folhetim. Assim, ao recorrer 

aos jornais (meio impresso de custo mais acessível do que uma obra em formato de livro), os 

folhetins se tornaram a própria forma de publicação dos romances, pois ―praticamente toda a 

ficção em prosa da época passa a ser publicada em folhetim, para depois então, conforme o 

sucesso obtido, sair em volume.‖
158

 Deste modo, a publicação prévia e fragmentada da 

história em formato folhetim, supunha um levantamento de opiniões do público leitor à 

respeito do romance em curso, assim como, a presunção do sucesso ou reprovação da obra, 

caso o autor ou a autora cogitasse a sua publicação em livro posterior. É nesse contexto em 

que começam a difundir mais largamente a leitura dos romances entre as mulheres que sabiam 

ao menos ler, mesmo que não dominassem todas as capacidades literárias
159

: 

 

O espaço do folhetim apresentando textos de cariz poético ou romanesco, é 

bastante procurado pelas leitoras e os romances-folhetins passaram a 

constituir um importante veículo de popularização dessa literatura atrelado a 

uma época de publicação de obras de ficção em livros. Assim, a história do 

folhetim, liga-se à história da criação, difusão e expansão de uma literatura 

mais popular. O facto de o folhetim ajudar à vulgarização da leitura, de 

oferecer uma vasta panóplia textual e de investir na leitora, vai permitir o 

contacto da mulher com os escritos e assuntos diversificados, estimulando a 

sua curiosidade intelectual – para além da ocupação de um tempo de lazer – 

criando condições para uma mudança ou alargamento de gostos de leitura 

que permitem a emergência de uma nova visão da mulher que pode e deve 

aceder ao conhecimento.
160
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Ao incitar sua leitora a perceber as semelhanças com os acontecimentos reais da vida 

de uma mulher oitocentista, ou seja, interiorizar a história narrada e entendê-la como 

semelhança aos acontecimentos cotidianos, os romances considerados ―bons‖ deveriam ter 

como principal objetivo, a instrução pela moral e virtude, principalmente das mulheres 

leitoras, além de proporcioná-las o entretenimento. Uma concepção de literatura que aliava a 

obrigatoriedade da função pedagógica ao deleite da leitura.  

Em sua análise sobre a formação do romance inglês, Sandra Guardini Vasconcelos 

afirma,  

A maior parte deles, na Inglaterra do século XVIII, foi escrita para instruir 

pelo exemplo, promover a virtude e punir o vício por meio de uma história 

divertida. O senso de propósito moral e o zelo didático dos romancistas 

exprimiam uma moralidade burguesa que clamava por extensão. Para eles, o 

romance funcionava como um instrumento pedagógico que visava reformar 

os homens, os costumes e as maneiras.
161

 

 

 Tal tese é corroborada também por Germana Sales, quando a autora conclui que: 
 

O romance romântico procurava assemelhar-se a uma prescrição de conduta 

que incitaria o leitor a se identificar com os procedimentos morais dos 

personagens, cujas ações fossem inspiradas pela virtude. O caráter 

moralizante apresentado conduzia o público a crer na possibilidade de extrair 

serventia ou alguma lição útil da obra.
162

 

 

Logo, as mulheres se tornaram as principais difusoras dos romances, pois eram as 

personagens centrais. Se destacaram como leitoras, protagonistas das histórias fictícias e, 

também, aquelas que possuíam maior instrução, tornaram-se as autoras de seus próprios 

textos. Muitas delas, inclusive, transformaram-se em influentes escritoras no meio literário e 

contribuíram com os jornais dedicados à temática feminina do período, tanto em Portugal, 

quanto no Brasil. Alguns exemplos desses espaços de escrita e publicação de textos escritos 

por mulheres e para mulheres são o Jornal das Senhoras (1852-1855, Rio de Janeiro), 

primeiro periódico dirigido por mulheres no Brasil, e A Esperança: Semanário do recreio 

literário dedicado às Damas (1865-1866, Porto), considerado o 35º periódico feminino 

editado em Portugal.
163
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Era bastante comum os autores e as autoras de romances elencarem em suas 

personagens principais, um conjunto de características fundamentais as quais a leitora deveria 

possuir, bem como, modelos de ações que ela deveria tomar como exemplo e guiar os passos 

de sua vida. As leituras eram solitárias, feitas muitas vezes no espaço privado da casa, 

preferencialmente, nos quartos ou outro lugar em que a mulher poderia ter seu próprio 

momento imaginativo com a leitura dos romances, sem a mediação de um religioso ou 

homem da família. Era esperado que as mulheres aprendessem com as heroínas dos romances, 

os ideias de virtude e moralidade cristã vigentes de sua época, mas também, que aprendessem 

a condenar as traições, os vícios, os descuidos, as más ações daquela personagem que 

sucumbisse às provações que o enredo lhe propôs.  

Ao recuperar um texto presente no The Spector, influente periódico do início do século 

XVIII, Vasconcelos nos remete à imagem construída a respeito dos sexos e papéis sociais do 

homem e da mulher no período:  

 

Se tivéssemos de formar uma imagem de dignidade, no homem, lhe 

daríamos sabedoria e valor como sendo essenciais ao caráter da 

masculinidade. Da mesma forma, se você descreve uma mulher correta, num 

sentido elogioso, ela deve ter uma gentil suavidade, um medo brando, e 

todas aquelas partes da vida que a distinguem do outro sexo, com alguma 

subordinação, mas que seja de tal inferioridade que a torne ainda mais 

adorável.
164

 

 

 Não podemos esquecer que os romances, apesar de terem funcionado como uma 

novidade narrativa e literária a partir do século XVIII na Europa e no Brasil, eram também 

produto dessa mesma sociedade, a qual destinava muito claramente os papéis sociais de cada 

pessoa a partir do seu sexo biológico. Sendo assim, as histórias dessas narrativas fictícias em 

prosa poderiam soar como uma ―criação livre‖ da autoria, abordar diversos temas e 

personagens que poderiam ser qualquer pessoa comum do convívio de alguém, mas em sua 

maioria, não conseguiram evitar as claras referências a esses padrões de feminilidade 

esperados pela sociedade européia na época. No século XVIII,  

 

Questões literárias, filosóficas, políticas e comerciais eram território 

masculino, discutidas em clubes e cafés. As mulheres, ao contrário, tinham 

de ser instruídas na arte da conversação, na adequação do vestuário e nos 

cuidados domésticos. Assuntos de caráter público não cabiam a elas. Seu 

dever era concentrar-se no aprendizado da modéstia, graça, decoro, recato, 
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delicadeza. Em contrapartida, geralmente condenavam-se a frivolidade, a 

coqueteira e o flerte como faltas graves em uma mulher.
165

 

  

Em outra passagem, a autora foca na questão da castidade da mulher, esperada pela 

cultura dominante do período, 

 

O controle da sexualidade feminina era mais uma das formas de domínio 

masculino sobre elas. Vista como volúvel e propensa à excitação sexual, a 

mulher era considerada uma ameaça à família nuclear monogâmica. Por isso, 

deveria ser controlada de perto, notadamente mediante a apologia da 

castidade e a negação da paixão sexual. Ao mesmo tempo, fazia-se vista 

grossa às escapadelas masculinas, às amantes e filhos ilegítimos, criando-se 

assim um duplo padrão de conduta. (...) Embora a bipolaridade sempre 

houvesse existido, a burguesia de certa forma ampliava o controle social 

sobre as mulheres e universalizava, assim, esse padrão de conduta. Estas 

ideias, relativas sobretudo ao papel social da mulher e à instituição do 

casamento, foram disseminadas em diferentes tipos de publicações.
166

 

 

Portanto, é de se esperar que os romances do período criassem suas heroínas seguindo 

um paradigma de femilidade e conduta, já mencionados anteriormente, mas que vale ressaltar, 

 

Desse modo, a virtude, a moderação, a inocência, o decoro, o bom senso que 

se exigiam das mulheres eram também qualidades essenciais de heroínas 

(...). Tanto na vida real, como na ficção, elas deveriam ser pacientes, 

modestas, humildes e delicadas; não deviam almejar o conhecimento ou 

aspirar à vida intelectual e nem amar antes de serem amadas; uma vez 

casadas, deviam a seus maridos obediência e submissão.
167

 

 

Alguns autores e autoras arriscaram-se a expor as suas heroínas a situações de risco, 

como vítimas de temerosos vilões, paixões desgovernadas e até mesmo colocá-las em 

circuntâncias de abuso sexual. Produziu-se então, para o público leitor de romances, uma 

parte de publicações percebidas como paradoxais: ao mesmo tempo em que desejava-se 

enaltecer os modelos de virtude e perfeição femininas, expunham suas protagonistas a 

situações de perigo iminente, que, por consequência, poderiam despertar uma imaginação não 

pretendida, desde o princípio, naquela leitora (pelo menos aos olhos dos críticos de romances 

mais severos). 

 

Se desafortunadas a ponto de não resistir à sedução, eram dadas ao 

enclausuramento perpétuo num convento (...) ou à morte inescapável. Por 

mais paradoxal que possa parecer, os romances sentimental e gótico brincam 

perigosamente, para uma época que tanto se empenhou em sublinhar a nova 
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moralidade, com a exposição de suas heroínas a situações ―de risco‖ (como o 

incesto ou estupro), fazendo-as caminhar no fio da navalha que poderá levá-

las à perdição. Ao pôr a virtude de suas personagens à prova, mesmo que 

seja para reafirmá-la, triunfante, ao final, excitam a imaginação do leitor e 

deixam vir à tona o avesso da moral que proclamam (...).
168

 

 

As críticas mais recorrente aos romances vinham de literatos mais conservadores, mas, 

principalmente, de homens da Igreja, que valorizavam, sobretudo, o teor religioso de uma 

obra destinada à leitura de meninas e mulheres. Sendo assim, de acordo com Costa, 

 

A força dessa moral religiosa que se colocava como veículo de ensino do 

que era considerado decente persistiu até as últimas décadas do século XIX, 

que a todo tempo ‗apontava para as mulheres a dicotomia entre Eva e 

Maria‘. (...) A partir desse dogma a igreja católica passou a incentivar a 

figura de Maria como um modelo a ser seguido pelas senhoras da época. 

Pois, além de pura, era boa mãe, caminho do progresso, do bem, da moral e 

da ordem cristã. Maria se tornava, a partir de então, o modelo mais bem 

acabado de mulher (...).
169

 

 

Até mesmo pelo alcance da sua popularidade gradativa ao longo do século XVIII e 

XIX, o romance atraiu muitos críticos que condenavam ou enalteciam tais obras. Entre 

aqueles que desaprovavam a sua leitura, alguns sublinhavam imprecisões nesse tipo de 

narrativa em prosa, mas especialmente, eles buscavam indicar os perigos que sua leitura 

ofereceria à imaginação da juventude. Márcia Abreu classifica as duras críticas ao gênero, que 

partiam até mesmo da prática da leitura em si (a qual acreditavam ocasionar desconfortos 

físicos), até a reprovação pela falta de obediência às normas eruditas da escrita. 

 

A leitura em geral era vista como um risco para a saúde, pois o esforço 

continuado prejudicaria os olhos, o cérebro, os nervos e o estômago, como 

adverte Simon-Andre Tissot, médico suíço a quem se prestava muita atenção 

no século XVIII (...). Em seu livro sobre A saúde dos homens de letras, 

Tissot (1775) enumera grande quantidade de inconvenientes físicos, 

oriundos da leitura. (...) A ―intemperança literária‖ causa perda de apetite, 

dificuldades digestivas, enfraquecimento geral, espasmos, convulsões, 

irritabilidade, atordoamento, taquicardia, podendo conduzir à ―privação de 

todos os sentidos‖. A solução para tantos problemas é ―ler pouco‖ e ―fazer 

exercícios‖.
170

 

 

Apesar da crítica à leitura em si, haviam aquelas de que a juventude poderia se ocupar, 

como as de caráter religioso e educação moral (vide livros como o Código do Bom-Tom e os 
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vários manuais de civilidade tão difundidos na época, por exemplo). Do contrário, ler 

romances era visto como pernicioso por parte dos críticos, pois ―faz com que se perca tempo 

precioso, corrompe o gosto e apresenta situações moralmente condenáveis.‖
171

 

 Também era comum a contraposição entre os romances e as obras das belas-letras e, 

principalmente, as obras religiosas, argumentando-se que ao passo que ―(...) a leitura das 

belas-letras tem por objetivo formar um estilo e ampliar a erudição e as leituras religiosas 

visam aprimorar o espírito e indicar o caminho da virtude e da salvação, a leitura dos 

romances parece sem finalidade.‖
172

 Afirmou-se até mesmo  que ―(...) o contato continuado 

com os romances leva ao esquecimento de Deus.‖
173

 O ideal cristão pretendido pelos 

costumes da época, deveria ser atingido por influência das leituras bíblicas, que ilustram 

santos, boas ações e personagens pueris. Já os escritores de romance, por mais que pudessem 

demonstrar também uma intenção de educação moral da leitora e do leitor, acabavam por 

expor demais ―pessoas que erram, que se corrompem, que são fracas diante do vício. (...) Ao 

narrá-las põem os leitores em contato com o pecado.‖
174

 

 Essa clara concorrência da preferência do público entre os dois tipos textuais perdurou 

por séculos, ―a disputa (...) arrastou-se pelos anos 700 e 800, mas no final do século XIX, o 

romance sairia vitorioso, superando o volume de publicação de textos religiosos.‖
175

 

 As críticas também partiram dos estudiosos da literatura, os quais temiam que a leitura 

dos romances afastasse os jovens dos estudos e das leituras consideradas mais sérias. Outro 

argumento era a ―falta de preocupação com a verdade‖ contida nas histórias de romance, que 

poderiam passar ao público ―lugares e povos fantasiosos ou acontecimentos imaginários 

localizados em lugares reais‖
176

, prejudicando os ensinos de história e geografia, por exemplo. 

Além disso, o romances não seguiam as artes poéticas e retóricas, a composição erudita, tão 

difundidas nos séculos anteriores, como bem sintetiza Abreu: 

 

A epopéia seria também afetada, pois, por influência dos romances, passaria 

a tomar por tema principal o amor, deixando em segundo plano a narrativa 

de feitos heróicos. Da mesma forma, a tragédia seria ―amolecida‖, pois 

também teria de tomar o sentimento amoroso como central.  Finalmente, a 

eloquência seria prejudicada, uma vez que nos romances abundariam as 
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descrições excessivamente detalhadas, os discursos rudes, as conversações 

grosseiras.
177

 

 

 Entre todas as advertências religiosas ou estéticas, nenhuma se sobressaía mais do que 

a preocupação com os ensinamentos sobre a moral e a virtude dos jovens. Abreu salienta que 

de acordo com os críticos do período, os romances proporcionavam à leitora um momento 

escapista e um prazer solitário (por si só já perigoso, pois feito sem mediação de outrem – um 

religioso ou professor), ao mesmo tempo em que a envolvia em uma história considerada 

―impactante‖, podendo corromper a sua inocência sem que ela percebesse, bem como, 

provocar a sua identificação com a trajetória de uma personagem específica, confundindo 

então a realidade e a ficção. O foco de vigilância sobre a leitura das mulheres era ainda maior, 

pois se acreditava que essa leitura ―(...) serviria apenas para aumentar o império dos 

sentimentos e da imaginação sobre seu espírito.‖
178

 

 Apesar de tanta hostilidade por parte de alguns grupos sociais, especialmente os mais 

conservadores, o romance também conquistou muitos adeptos, que não pouparam páginas 

para defender o novo gênero. Abreu afirma que as defesas consistiram em responder às duas 

principais objeções: ―o atentado ao gosto e o atentado à moral.‖
179

 

 Uma parte dos apoiadores fez um enorme esforço em aproximar o romance dos outros 

gêneros literários consagrados, como o drama (entendido aqui como a tragédia) e a épica 

(sobretudo, por seu aspecto narrativo), para conseguirem compreendê-lo dentro da tradição. 

Como podemos observar, por exemplo, nos trechos de escritores do período, recuperados 

através da pesquisa de Abreu: 

 

―Um romance é um grande Drama, e eu me assusto freqüentemente com o 

fato de que não se aplique a ele, com mais freqüência, a famosa divisão de 

Aristóteles, que não se tenha compreendido que o terror e a piedade têm 

mais lugar nessas composições do que o amor.‖
180

 Germain-Hyacinthe 

(1745-1831) 

―As regras do poema épico devem ser observadas [nos romances] mas tendo 

em vista que os assuntos são muito diferentes‖, uma vez que nos textos 

épicos o amor ocupa um lugar secundário deixando em evidência os 

comportamentos nobres, heróicos e instrutivos. ―No resto [diz ele], os 

Romances não são nada menos que poemas épicos, a bem dizer, e isso é 
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igualmente verdadeiro para os antigos e para os modernos.‖
181

 Bruzen de la 

Martinière (1662-1746) 

 

 Também na tentativa de defesa aos romances, existiram escritoras que buscaram 

definir as principais características do que seria denominado como romance moderno, 

tratando-o como uma nova versão, diferente do gênero antigo romanesco, como fez Clara 

Reeve em uma de suas obras de 1785: 

 

―o Romance [romanesco] é uma fábula heróica, que trata de pessoas e coisas 

fabulosas. – O Romance [moderno] é uma pintura dos costumes e da vida 

real do tempo em que foi escrito. O Romance [romanesco] descreve, em 

linguagem sublime e elevada, aquilo que nunca aconteceu nem poderia ter 

acontecido. – O Romance [moderno] faz uma narração familiar das coisas 

que acontecem todos os dias diante de nossos olhos, da forma como 

poderiam acontecer a um amigo nosso ou conosco mesmo; e sua perfeição 

está em representar cada cena de uma maneira tão fácil e natural, fazendo 

com que ela pareça tão provável, a ponto de nos enganar e persuadir (ao 

menos enquanto estamos lendo) de que tudo é real, até que sejamos afetados 

pelas alegrias e tristezas das pessoas da história, como se elas fossem nossas 

próprias.‖
182

 

 

 Ou seja, ao consentir com os argumentos da autora acima, e afastando o romance dos 

julgamentos negativos que o definiam como histórias fantasiosas (mentirosas) e verborrágicas 

(extensas e densas descrições de paisagens, situações e personagens tidas como sem utilidade) 

os críticos também poderiam apresentar o romance moderno como:  

 

Uma narrativa, centrada na vida real, próxima do leitor no tempo e no 

espaço, que trata de coisas que podem acontecer a qualquer um em sua vida 

cotidiana, escrita em linguagem comum, elaborada de forma a convencer o 

leitor de que a história relatada realmente aconteceu e de modo a provocar 

reações de identificação, fazendo aquele que lê colocar-se no lugar do 

personagem e com ele sofrer ou se alegrar. Clara Reeve relegou a carga 

pejorativa associada ao termo fabuloso (mentiroso) aos romances 

romanescos (...).
183

 

 

A forma simples de escrita e a proximidade entre ficção e realidade, portanto, as 

principais características do romance moderno, tomou como objetivo apresentar ―uma 

representação organizada e interpretada do real‖.
184

 Esse alcance do ―efeito de real‖, 

funcionava justamente como um artifício utilizado pelos e pelas romancistas da época para 
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conseguirem ―conferir veracidade aos enredos‖. Era comum, inclusive, os autores ou autoras 

de romances se posicionarem como meros difusores da história contada. 

Importante sublinhar que, para que o texto fosse considerado um bom romance pelos 

admiradores do gênero, o autor ou autora deveria manter o interesse do público leitor da 

primeira à última página; em outras palavras, ―o leitor ocupava o centro – absoluto e solitário. 

Toda a preocupação do escritor deveria ser agradá-lo, emocioná-lo, não deixá-lo escapar.‖
185

 

Sendo assim, o critério de avaliação não estava mais sujeito as observações de regras clássicas 

de escrita, mas sim, fora do texto literário, na avaliação dos efeitos causados no leitor ou na 

leitora. No entanto, era preciso que o público fosse levado a ―aderir o sistema moral ali 

apresentado, associando-se aos bons e rejeitando os maus.‖
186

 Ou melhor, ―para que isso 

ocorresse, entretanto, o leitor deveria ter um correto padrão moral que o impedisse de torcer 

pelo sucesso dos malvados. Assim, somente boas pessoas poderiam ser bons leitores (...)‖.
187

 

 Mas, efetivamente, o romance não atingia somente esse público já ―preparado‖ para 

sua leitura, um público considerado ―ideal‖. Em vista disso, a maioria dos romancistas 

investiu as suas habilidades de escrita em função de moralizar o público leitor através de sua 

prosa fictícia. Como bem mostra Abreu, ―grande parte do esforço empreendido pelos autores 

seria feito no sentido de moralizar os leitores, de torná-los melhores pessoas, transformando-

os naquele leitor virtuoso imaginado como modelo.‖
188

 

 Narrativas em prosa fictícia, de linguagem acessível, que provocavam um certo ―efeito 

de real‖ nos leitores, com histórias envolventes e que inculcavam ideias moralizantes. Em 

síntese, os defensores do romance evocavam todas essas características para provar que o 

romance poderia servir como um excelente instrumento de educação para os jovens e, 

principalmente, para as mulheres do período, pois, 

 

Aliando uma linguagem ―tão fácil que é compreendida por pessoas de 

capacidade moderada‖ a enredos exemplares, ele [Henry Fielding, 

romancista inglês] acreditava que o romance ―provê excelente uso e 

instrução, finalmente calculados para plantar as sementes da virtude na 

juventude‖.
189

 

 

 Desse modo, podemos concluir que, 
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Como resposta aos críticos que acreditavam que a leitura dos romances 

conduzia ao pecado, os defensores do gênero tomaram o problema tal como 

formulado por eles – as narrativas promovem a identificação do leitor com 

as vidas dos personagens – mas inverteram o modo de avaliar tal situação. 

Enquanto os detratores atinham-se ao pecado que consistia em imaginar-se 

no lugar de alguém que saía dos trilhos da virtude, os entusiastas dos 

romances viram aí um fato positivo, pois, em vez de conduzir ao erro, essa 

experiência ensinaria como evitá-lo, fazendo com que os leitores não 

tivessem que se equivocar em suas próprias vidas.
190

  

 

 Recuperamos todas essas análises feitas sobre o romance moderno, para entendermos 

que a leitura desse novo gênero, a partir da segunda metade do século XVIII, provocou o que 

muitos estudiosos denominaram de ―revolução da leitura‖, além de também ter motivado uma 

transformação nas práticas de escrita. Mesmo que essa tese não seja um consenso entre os 

historiadores e historiadoras, é importante revermos tal posição, justamente para entendermos 

um pouco mais sobre a sensibilidade do público leitor em curso nesse período. 

 Ao analisar o texto que Diderot escreveu em 1762, intitulado Éloge de Richardson, 

sobre as obras de Samuel Richardson, Roger Chartier reflete sobre algumas das explicações 

para essa tal ―revolução da leitura‖, pois, para o autor, o Éloge ―pode ser visto como uma 

representação dos efeitos produzidos pela leitura do romance‖.
191

 

 A partir de sua retomada ao texto de Diderot, Chartier propõe que a ―revolução da 

leitura‖ pode ser avaliada sob duas dimensões: a) histórica e  b) de cunho historiográfico.  

Histórica porque passou a relacionar a prática da leitura à uma somatização corporal, o 

que indicaria o ―primeiro indício de uma grande mutação, se não nos comportamentos, pelo 

menos das representações‖
192

, pois 

 

No século XVIII o discurso se medicaliza, através da construção de uma 

patologia do excesso de leitura, considerado como uma doença individual ou 

como uma epidemia. Por um lado, a leitura sem controle era vista como 

perigosa, pois ela associava a mobilidade do corpo e o estímulo da 

imaginação. Assim, ela acaba por causar os piores males: a obstrução do 

estômago e dos intestinos, a desordem dos nervos e o esgotamento do corpo. 

(...) Por outro lado,  o exercício solitário da leitura conduz ao 

desencaminhamento da imaginação, à recusa da realidade, à preferência pela 

quimera. Daí a proximidade entre o excesso de leitura e os prazeres 

solitários. (...) Deste ponto de vista, o perigo atinge o seu ápice quando a 

leitura é leitura de um romance, e o leitor, uma leitora, retirada na solidão. 

(...) A leitura é pensada a partir de seus efeitos corporais.
193
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 Também poderia se pensar em uma mudança de cunho historiográfico, não porque, 

segundo parte da crítica, seria possível compreender a leitura praticada após a segunda metade 

do século XVIII a partir da ―hipótese que opõe uma leitura tradicional, chamada de 

‗intensiva‘, a uma leitura moderna, qualificada de ‗extensiva‘‖.
194

 Mas sim, porque a partir do 

período em questão, uma multiplicidade de formas de leitura tornou-se possível: ―cada leitor 

podia ser sucessivamente um leitor intensivo ou extensivo, absorto ou desenvolto, estudioso 

ou divertido.‖
195

 A leitura de romances seria ao mesmo tempo intensa e ―intensiva‖, a partir 

da qual ―toda a sensibilidade fica comprometida e o leitor, ou a leitora, não consegue reter a 

emoção e as lágrimas.‖
196

 Porém, não foi apenas a multiplicação das possibilidades de leitura 

o signo dessa mudança. Com a evolução da tipografia, a crescente variedade de temáticas 

abordadas nos periódicos e outros impressos, a propagação de sociedades literárias, a 

multiplicação de bibliotecas e livrarias, a não necessária aquisição de livros para promover a 

leitura alteraram profundamente a relação dos indivíduos com o texto escrito e com a 

literatura.  

Segundo Chartier, uma transformação importante que se pode perceber a partir dos 

escritos de Diderot, leitor empenhado e crítico das obras de Richardson, e que talvez defina a 

própria ―revolução da leitura‖ é a tomada de posição, por parte do leitor, que tende a 

sacralizar o autor do romance e seu ato criativo. Essa ―sacralização‖ baseou-se em três 

registros discursivos disponíveis: a escritura enquanto trabalho; a metáfora orgânica da 

criação literária (que aproximava a concepção do autor como um criador da obra); e a 

veneração do sacerdócio do escritor. ―A literatura‖, escreve Chartier, ―se achava desde então 

revestida de uma espera religiosa que se distanciou de suas antigas formas. É neste 

movimento que reside a novidade do Éloge e, quem sabe, a principal característica da 

‗revolução da leitura‘ do século XVIII.‖
197

 

Tzvetan Todorov, em A literatura em perigo, sintetiza uma posição próxima a de 

Chartier, ao localizar, igualmente, no século XVIII, uma mudança radical na relação dos 

indivíduos com a criação artística (e literária por extensão):  
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Numa palavra, os dois movimentos que transformam no século XVIII a 

concepção de arte, isto é, a assimilação do criador a um deus fabricante de 

microcosmo e a assimilação da obra a um objeto de contemplação ilustram a 

progressiva secularização do mundo na Europa. Ao mesmo tempo em que 

contribuem para uma nova sacralização da arte. Nesse momento da história, 

a arte encarna tanto a liberdade do criador quanto a sua soberania, sua auto-

suficiência e sua transcendência com relação ao mundo. Cada um dos 

movimentos consolida o outro: a beleza se define como aquilo que, no plano 

funcional, não tem fim prático, e também como o que, no plano estrututural, 

é organizado com rigor de um cosmo. A ausência de finalidade externa é, de 

algum modo, compensada pela densidade das finalidades internas, ou seja, 

pelas relações entre as partes e os elementos da obra. Graças à arte, o ser 

humano pode atingir o absoluto.
198

 

 

 De um modo distinto, e tendo em vista a compreensão da relação entre política e 

literatura, Jacques Rancière sublinha igualmente a transformação da ideia de literatura a partir 

do surgimento do romance na Europa do século XVIII e o seu desenvolvimento no século 

XIX. Para o filósofo francês, tratou-se de uma revolução que, ao distanciar-se dos antigos 

gêneros, pôs fim ao que ele denomina ―regime poético‖ e inaugurou o ―regime estético‖, 

marcado pela democracia literária: 

 

A literatura é esse novo regime da arte de escrever no qual o escritor é 

qualquer um e o leitor é qualquer um [...]. O mesmo se aplica a essa 

literatura que não se interessa mais a nenhuma audiência específica, 

partilhando uma mesma posição na ordem social e tirando deste ethos as 

regras de interpretação e os modos de sensibilidades organizados. [...] A 

democracia da escritura é o regime da letra em liberdade sobre a qual todos 

podem assumir o controle, seja para se apropriar da vida dos heróis e 

heroínas dos romances, seja para se tornar escritor, seja ainda para 

introduzir-se nas discussões sobre assuntos de interesse comum [...]. Trata-se 

de uma nova partilha do sensível, de uma relação nova entre o ato de 

palavra, o mundo que ele configura e as capacidades daqueles que povoam o 

mundo.
199

 

 

 Em resumo, a lição de autores tão distintos, como Chartier, Todorov e Rancière, nos 

permite conectar a profunda transformação na sensibilidade do público leitor do romance – 

sublinhada, como vimos, de modos diversos – às mudanças percebidas pela época na relação 

entre a obra e o mundo vivido, seja a partir de uma exaltação ou, ao contrário, de uma 

detração dos efeitos da leitura nos sentimentos morais dos indivíduos.  

Por outro lado, como escreve Georges May, temos de levar em conta que o gênero 

autobiográfico possui com o romance uma relação muito estreita, não podendo ser 

compreendido sem este. A palavra autobiographie (em suas variantes linguísticas) 
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estabeleceu-se como parte integrante do vocabulário cultural europeu por volta de 1800, 

graças à repercussão da publicação póstuma das Confissões de Rousseau (entre 1782 e 1789). 

A palavra, todavia, descrevia uma prática de escrita bastante mais antiga, cujas origens se 

podem identificar, recuando no tempo, nas Confissões de Santo Agostinho.
200

 May apresenta 

uma série de características que aproximam a autobiografia de outros gêneros conhecidos, 

sublinhando o seu parentesco com as memórias, o diário íntimo, a crônica e a biografia. 

Contudo, a relação do gênero autobiográfico com o romance é orgânica, não se possuindo 

critérios intrínsecos para separá-los, senão o pacto autobiográfico: a declaração, por parte do 

autor, de que o que escreve não é ficção.
201

 

May cita como exemplo o ponto mais banal a propósito da relação entre romance e 

autobiografia: o uso da primeira pessoa, presente no romance francês desde o século XVIII. 

―A razão mais pertinente da relação privilegiada entre romance e autobiografia é 

evidentemente que esta tem o objetivo semelhante de toda uma gama de romances, ou seja, 

contar a vida de uma pessoa‖.
202

 May apresenta ainda um espectro de formas literárias que 

possui, num pólo o romance e, no outro a autobiografia. Entre ambos encontramos, na história 

literária do século XIX, o romance de tipo épico, o romance biográfico, o romance 

autobiográfico em terceira pessoa, o romance autobiográfico em primeira pessoa, a 

autobiografia romanceada e a autobiografia pseudônima.
203

 

May enumera algumas características narrativas advindas dos romancistas e que foram 

incorporadas, ao longo da construção e produção do que chamamos hoje de ―escritas de si‖, 

nos próprios textos de natureza autobiográfica. Nas palavras do autor, ―como o 

desenvolvimento do romance precedeu historicamente o da autobiografia, não surpreende, 

portanto, que esta tenha emprestado originalmente dele dispositivos narrativos que ele havia 

desenvolvido anteriormente.‖
204

 

A primeira característica percebida por May é a que o autor chama de ―exemplo do 

processo narrativo intercalar‖. Ou seja, em outras palavras, a exemplo dos romances, a escrita 

autobiográfica também procura ―pausar‖ uma narrativa em curso, para se delongar sobre 

outra, a qual também precisa ser explicada ao leitor para que ele ou ela entenda a história por 
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completo. Assim, ―o fio da autobiografia é retomado com esta fórmula conclusiva da história 

intercalada.‖
205

 

Um segundo estudo que o autor recupera é o que ele chama de ―exemplo da história na 

primeira pessoa‖. O autor explica que a partir do final do século XVII já havia obras no estilo 

autobiográfico, sob a forma de memórias e escritas em primeira pessoa. O principal autor 

resgatado para estudar esse aspecto é René Démoris, afirmando que: 

 

René Démoris, que as examinou de perto, as denomina "memórias 

ambíguas" e conclui de seu estudo que "elas mostram até que ponto a 

verdadeira autobiografia é vigiada pela ficção que, em certa medida, permite 

que ela nasça". De acordo com esse ponto de vista, a passagem das 

memórias para a autobiografia, marcada nessas "memórias ambíguas" pela 

ênfase colocada na vida privada do memorialista e não em sua persona 

pública, teria ocorrido sob a influência de modelos românticos e o gosto a 

que correspondiam. Depois disso, o romance, por sua vez, teria aprendido 

sua lição com esse fenômeno, que teria determinado a onda de romances em 

primeira pessoa dos anos 1715-1740.
206

 

 

Desta forma, podemos concluir que o romance não exatamente inaugurou a narrativa 

em primeira pessoa, mas principalmente soube popularizá-la e difundi-la.  Depois disso, ao 

longo dos anos, esse estilo narrativo foi aprimorado e alcançou uma excelência ainda maior 

nas escritas autobiográficas posteriores. May conclui: 

 

(...) quando a autobiografia, por sua vez, se apoderou dele, no final do século 

XVIII, o processo foi aperfeiçoado e o modo de uso era conhecido. Então, 

novamente, apesar das aparências, a autobiografia tem uma dívida com o 

romance, e desta vez não é principalmente por causa de sua precedência 

histórica.
207

 

 

O terceiro elemento elencado por May é o que o autor chama de ―projeto comum aos 

dois gêneros‖. Assim como os romances, a autobiografia tem como objetivo maior contar a 

vida de alguém, uma personagem. O autor evidencia que ambos os gêneros, após atingirem 

um período que ele chama de ―maturidade‖ na narrativa, podem, inclusive, ter-se influenciado 

mutuamente. Só conseguimos ter algum discernimento de qual gênero o texto escrito em 

primeira pessoa pertence, quando nos atentamos para outras particularidades. Nas palavras do 

autor: 

(...) a narrativa autobiográfica pode, no limite, ter sido tão fielmente 

modelada na narrativa romântica que é impossível distingui-la sem a ajuda 

de critérios externos. O inverso também é possível: desde o seu pleno 

desenvolvimento, a autobiografia muitas vezes conseguiu, invertendo os 
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papéis, servir de modelo para o romance. Seria descabido fazer aqui uma 

afirmação dos empréstimos recíprocos que resultam deste fenômeno. Apenas 

sublinhemos que, combinados com os primeiros, esses empréstimos 

explicam que para o leitor de hoje, que leu tantos romances e autobiografias, 

os dois tipos de narrativa são de fato tão difíceis de distinguir.
208

 

 

Contudo, qual seria a particularidade da autobiografia quando comparada ao romance? 

May recupera a tese de Philippe Lejeune sobre o chamado ―pacto autobiográfico‖. Em síntese, 

pode-se afirmar que o texto autobiográfico é ―verdadeiro‖, no sentido de que os eventos e 

personagens narrados realmente aconteceram e existiram, porque a personagem que nos conta 

atesta-os como testemunha e protagonista. No entanto, May lembra que a própria ideia de 

―sinceridade‖ ou ―verdade‖ construída na narrativa de caráter autobiográfico, ainda assim é 

um esforço em alcançá-la. Em outras palavras, o autor ou autora de uma autobiografia 

também utiliza elementos de narrativas ficcionais para aproximar o seu texto ao máximo do 

que ele ou ela acredita ser ―a sua verdade dos fatos‖. Logo, ―o que distingue (...) a nossa 

atitude quando lemos uma autobiografia e quando lemos um romance, não é que um seja 

verdadeiro e o outro imaginário, é que um é dado como verdadeiro e o outro como 

imaginário.‖
209

 Assim, ao anunciar que é o autor ou autora da sua ―verdade‖, da sua ―versão 

dos fatos‖, ele ou ela estabelece um ―pacto‖ com seu leitor ou leitora, o qual irá, ao menos, no 

momento de sua leitura, aceitar que o texto tenha tal referência de ―acontecimento real‖. Em 

suma, o autor afirma: 

 

De fato, o que impede confundir uma autobiografia e um romance não são os 

aspectos concretos do texto, que, como vimos, podem muito bem ser os 

mesmos; nem é o fato de o autobiógrafo ser sempre sincero e verdadeiro, o 

que, também vimos, é impossível; é, portanto, em última análise, o fato de o 

autobiógrafo afirmar sua sinceridade e sua intenção de falar a verdade, 

mesmo que sejam promessas de curta duração (...).
210

  

 

Em outros momentos de seu estudo sobre as aproximações entre romance e 

autobiografia, o autor enumera uma série de categorias de romances e escritos autobiográficos 

e suas principais características e, através de tal análise, justifica os motivos da dificuldade em 

diferenciar os dois gêneros como únicos, já que ambos possuem tantas nuances, refletem 

tantas características em comum, tornando-os tão híbridos. Por exemplo, ao falar de 

romances, em geral, o autor resume: 

 

De fato, tão logo se esteja pronto a reconhecer, por um lado, que o 

romancista sempre tira os materiais para sua obra do mesmo fundo, que é o 
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de sua experiência pessoal, e, por outro, que o romance mantém sempre 

algum vestígio dessa origem, torna-se literalmente impossível distinguir na 

massa de romances os que são "autobiográficos" e os que não o são. Apenas 

a força relativa da autobiografia varia, mas sempre entra na fórmula. (...) 

Assim que se considera a gama de romances nesses termos, percebe-se que 

exatamente a mesma análise permitiria estabelecer uma gama análoga de 

autobiografias, pois, também na criação autobiográfica, como vimos, a 

imaginação se confunde com a memória.
211

 

 

O que nos importa destacar, contudo, é demarcação final da tese de Georges May: 

 

Em suma, se a autobiografia mantém vínculos com muitas outras formas 

literárias, como tentamos lembrar nos capítulos anteriores, aquelas que 

mantém com o romance são de natureza privilegiada. Com memórias, 

biografia e o que chamamos de crônica, a autobiografia tem vínculos 

genéticos: tomou emprestado deles processos de expressão. Com o diário o 

vínculo, se existe, seria antes o esforço comum para escapar da erosão do 

tempo; desse ponto de vista, seria utópico. Mas, pelo fato de também 

compartilhar com o romance a mesma utopia e os mesmos procedimentos 

literários, as relações que o unem a ele são orgânicas em todos os sentidos da 

palavra.
212

 

 

É por meio dessa proposição que este trabalho justifica-se mais em analisarmos as 

Memórias de Josephina nos atentando às referências ao romance que a nossa autora nos deixa 

mais explícitas, do que a qualquer outra particularidade de outro gênero. No contexto dessas 

transformações é que analisaremos, a partir de agora, duas obras que, à primeira vista, são 

muito diferentes, mas estão unidas por uma estratégia retórica oriunda do mundo do romance 

e que transparece em suas apresentações: a História da minha vida (1847-1855) de George 

Sand e as Memórias da minha vida (1864), de Josephina Neuville. 

 

 

2.5 A exemplo dos romances: as apresentações de Neuville e de Amandine Aurore Lucile 

Dupin, a George Sand, grande inspiração de Josephina 

 

 Dentre as possíveis inspirações literárias de Josephina (citadas ao fim de seu texto, 

como veremos mais adiante) a principal delas foi, sem dúvida, Amandine Aurore Lucile 

Dupin, escritora romancista francesa, nascida no ano de 1804 em Paris, a qual se consagrou 

na literatura usando o pseudônimo
213

 masculino de George Sand no século XIX. Escritora de 

dezenas de romances, contos, artigos publicados em jornais, peças de teatro, e mais tantas 
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outras milhares de cartas trocadas com seus amigos intelectuais, escreveu também sua 

autobiografia, intitulada História da minha vida. A obra foi redigida ao longo de oito anos, 

mais precisamente entre 15 de abril de 1847 à 14 de junho de 1855. No entanto, ―sabe-se  que, 

em 1854, a autobiografia começou a ser levada a público pelo jornal La Presse.‖
214

 A História 

da minha vida foi editada pela primeira vez por Michel Lévy Frères e veio à luz em 10 

volumes, já em 1856.  

 Apesar das várias possibilidades de aproximação entre as tramas das duas autoras, 

Amandine e Josephina – como por exemplo, as dores familiares (Josephina perdeu sua mãe 

muito precocemente, sendo mandada à Europa para ser educada por sua tia, enquanto 

Amandine distanciou-se da sua mãe quando ainda era muito criança, sendo educada pela sua 

avó paterna), a vivência dos lutos, os casamentos precoces e separações, os vários amantes e 

as filhas vindas de pais diferentes – o que nos interessa, nesse momento, é buscar esclarecer 

quais os procedimentos narrativos utilizados por cada uma na apresentação de seus livros 

memorialísticos, ou seja,  a  forma pela qual as autoras se colocaram perante seus leitores e 

leitoras e a crítica literária (marcadamente formada por figuras masculinas e algumas até 

hostis às mulheres que almejavam adentrar no meio da escritura, principalmente àquelas que 

se destinavam a escrever suas próprias vidas e torná-las públicas), bem como, entender que 

tais estratégias comuns de apresentação se espelhavam, ou podemos dizer ao menos que 

foram influenciadas, por uma forma retórica já bem conhecida e utilizada pelos e pelas 

romancistas do período. 

Antes disso, há um marco interessante logo na capa do livro de Josephina que 

necessitamos evidenciar. A epígrafe utilizada por Josephina Neuville em Memórias da minha 

vida, recordações de minhas viagens (1864) é exatamente a mesma utilizada por Sand em 

História da minha vida: 

Charité envers les autres; 

Dignité envers soi-même; 

Sincerité devant Dieu. 

Telle est l’epigraphe du livre que j’entreprends. 

(George Sand)
215
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Ao introduzir seu texto por meio da epígrafe de Sand, escritora consagrada do período, 

Josephina assinalou-se enquanto participante do mesmo impulso criativo e humano que 

moveu a autora de História da minha vida. Tratava-se, evidentemente, de um recurso de 

autoridade perante o público, mas também uma demonstração de erudição literária. Também é 

perceptível pela utilização dessa epígrafe, que as duas autoras fazem referência a uma certa 

religiosidade cristã, a qual poderá ser observada em outros momentos de suas apresentações. 

Podemos considerar que a obra memorialística de Josephina Neuville dispõe dois 

textos de apresentação da autora e do livro: o primeiro, intitulado ―Explicação sobre umas 

Memorias‖ (da página IV à IX) e, o segundo, a própria Introdução (da página X à XII). Já a 

obra de Sand consultada nessa pesquisa, percebemos que a autora inicia sua escrita pelo 

Capítulo I (não separando uma parte somente introdutória para o texto). No resumo dos 

assuntos abordados no primeiro capítulo, a autora demarca seus motivos de escrita e 

publicação: 

 

Por que este livro? – É um dever levar os outros a aproveitarem de sua 

própria experiência. – Lettres d’un voyager (Cartas de um viajante). – 

Confissões, de J.-J. Rousseau. – Meu nome e minha idade. – Reprovações 

aos meus biógrafos. – Antoine Delaborde, o dono de bilhar e vendedor de 

passarinhos. – Afinidades misteriosas. – Elogio aos pássaros. – História de 

Agathe e de Jonquille. – O passarinheiro de Veneza.
216

 

  

 Ao longo do primeiro capítulo, em várias páginas, George Sand reflete sobre os 

motivos da escrita e publicação de suas memórias de vida: acredita ser um dever escrever 

sobre si, assim como considera a utilidade de suas vivências para a história de outros 

indivíduos: 

 

Não acho que haja orgulho e impertinência ao se escrever a história de sua 

própria vida, ainda menos ao se escolher, nas lembranças que essa vida 

deixou em nós, aquelas que nos parecem valer a pena serem conservadas. De 

minha parte, acredito cumprir um dever, muito penoso, de fato, pois não 

conheço nada mais árduo que definir-se e compendiar-se pessoalmente. [...] 

Entretanto, cumprirei esse dever; sempre o tive diante dos olhos; sempre 

prometi a mim mesma não morrer sem antes ter feito o que a todo instante 

venho aconselhando aos outros fazerem para si mesmos: um estudo sincero 

da minha própria natureza e um exame atento de minha própria 

existência.‖
217

 

 

Nessa mesma passagem, Sand demonstra que sempre teve a intenção de escrever sobre 

si, pois tratava-se de uma promessa pessoal, um trato feito consigo mesma de não morrer sem 
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escrever suas memórias de vida. É interessante que Josephina Neuville também declara uma 

promessa de escrita como uma das justificativas para a produção de seu texto, mas dessa vez, 

a promessa foi feita por meio de um pacto entre amigas, enquanto esteve no Sacré-Coeur: 

 

Não foi, como já disse, o anno de 1856 nem o de 1857 que me fez tomar a 

resolução de expor estas memorias ao julgamento do publico. Se me afoitei 

n'esta empresa, se não esmoreci no trabalho de coordenar todas as situações 

porque passei na vida, e de reunir as particularidades mais curiosas das 

minhas viagens, é porque me comprometti a uma promessa que fiz na 

infancia, estando ainda no Sacré-Coeur de Conflans, e para explicar 

verdadeiramente a causa, nada me parece melhor do que transcrever aqui 

este fragmento do meu livro.
218

 

 

A seguir, Neuville explica que a promessa de escrever sobre a sua vida, acordada entre 

amigas, veio por meio de uma ―novidade da época‖, fazendo uma referência, a princípio, 

indireta, às memórias de Madame Lafarge – escritas quando esta ainda estava presa, acusada 

de matar o próprio marido envenenado
219

: – publicadas em 1841: 

 

Era ahi que devia ter logar quasi uma revolta. O que motivava porém esta 

resolução? É filha de uma novidade da epoca. Tinha apparecido, ou fallava-

se muito em Paris, das memorias de uma senhora. Cada pensionista tinha 

ouvido fallar a família n'esta boa nova, e cada uma d'essas cabecinhas 

começava a exaltar-se no collegio.  

Uma senhora que escreve! dizia uma; uma senhora que tem soffrido! repetia 

outra; uma senhora que tem coragem de arrancar a mascara aos seus 

inimigos! exclamava aquella; uma senhora que pela sua franqueza se torna 

superior! murmurava esta. 

E depois ainda uma outra pronunciou estas poucas e arrojadas palavras, com 

um enthusiasmo heróico:  

Eu heide escrever ainda um dia as minhas memorias.  

Eu tambem.  

Eu tambem.  

E oitenta vozes repetiram — E eu tambem!  

Pois contratemos um pacto, avançou uma das mais velhas batendo as 

palmas.
220

 

 

 É importante ressaltar que somente no capítulo III Josephina nos revela abertamente 

quem seria essa mulher, ―Tinha apparecido, ou fallava-se muito em Paris das memorias d‘uma 

senhora, de Mme Lafarge.‖
221
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 Porém, Josephina não termina a sua história da promessa e do pacto tão rapidamente 

em sua apresentação. É possível entender que ela explora o enredo, constrói a sua imagem 

para o leitor através da evocação da fala de terceiros, como podemos observar nessa 

passagem: 

 

Aquella de nós que tiver na sua vida extraordinarios dignos de se mencionar, 

disse a mais velha deitando um olhar serio ao monte das suas condiscipulas; 

a que tiver mais paciencia, a que fôr menos ingrata, a que se lembrar mais da 

scena que se passa aqui hoje, hade escrever-nos as suas memorias. 

Está dito, exclamou a turba cheia de contentamento. [...] 

As santas não podem escrever, disse Sophia de*** com a sua meiga voz [...]. 

As santas não podem, nem devem escrever; repetiu ella sorrindo 

engraçadamente. 

Pois tu julgas-te santa? perguntou-lhe maliciosamente Adéle de N***. 

Oh! não, replicou Sophia; eu não disse isso por mim, foi por Josephina. 

Por mim! exclamei eu. 

Sim, sim, Sophia tem razão; repetiram algumas d‘ellas. 

Sophia disse bem, redarguiu Luiza de ***; se me não engano, Josephina 

hade ter que soffrer muito; olhem, parece que ella quer desafiar o infortunio; 

atravez da sua alegria, diviso-lhe sempre um raio de melancolia occulta; as 

almas assim logo nos mostram o que hão de passar no futuro, e a energia 

com que affrontarão os seus pezares.  

Se Josephina sair do Sacré-Coeur, ella tem um coração predilecto e 

dedicado, perseverança, e muita generosidade de sentimento; almas assim 

são sempre victimas no mundo.  

Josephina fica pois emprazada; ficamos sabendo desde já, que será ella a 

primeira a escrever-nos as suas memorias, e a não se esquecer do voto que 

mutuamente fazemos aqui.  

Pois bem, disse eu; acceito essa espécie de convite e preferencia que me 

fazem, mas ponho só uma condição. [...] Quando essas memorias 

apparecerem, [...] rezarão pela alma da autora do livro tres Padre Nossos e, 

tres Ave-Marias. 

Vale! Vale! [...] Nada recusaremos á santinha, como diz Sophia; mas vamos 

ver agora se ella nos alcança até ao fim d‘esta rua. 

Luiza, já repousa no ceo [...]; mas peço-te que ajoelhada aos pés do throno 

do Omnipotente, lhe rogues incessantemente piedade e misericordia para 

mim!
222

 

 

Nesse trecho bastante extenso, mas importante para nós, Josephina descreve a si 

mesma por meio de muitos adjetivos, além de nos revelar mais uma vez a sua fé cristã. De 

acordo com o texto, ela é paciente, grata, alegre – mas por vezes, também – melancólica, 

sofredora, resiliente, perseverante, generosa, e principalmente, com mais destaque ainda, 

vítima e santa. 

                                                                                                                                                                                     
221

 Ibidem, p. 19. 
222

 NEUVILLE, Josephina. Memórias de minha vida. Recordações de minhas viagens. 1 t. Lisboa: Typographia 

do Panorama, 1864, p. VI-VIII. 



87 
 

 

Ao longo dos seus textos introdutórios, tanto Josephina Neuville, quanto Amandine 

Dupin esforçam-se em exibir ao público leitor aquelas características pessoais que acreditam 

ser as mais valiosas. Ao contar que havia recebido ameaças para não publicar sua obra, 

Josephina declara que ―[...] não me assusta essa guerra invisivel, por que nas minhas 

memorias não me apresento senão com a verdade, e é um escudo que me tornará invulneravel 

á propria maledicencia.‖
223

 Quando conta sobre a promessa de escrita feito entre amigas ainda 

na infância, ela afirma, 

 

Já se vê pois que a resolução da escrever as minhas Memorias é de epoca 

anterior, o que prova que nunca me esqueço, tarde ou cedo, de cumprir a 

minha palavra quando a empenho. Desde aquelle dia comecei a reunir os 

meus apontamentos, e chegou com effeito o dia de eu começar a obra.
224

 

 

 Neuville também apresenta como justificativa o aprendizado de suas filhas com o seu 

livro de vida, aproveitando nessa passagem, para também atribuir a si outros adjetivos: 

 

Outra idéa se juntava tambem ao meu desejo de realisar este esboço de livro 

da vida; é que minhas filhas por elle aprendessem de sua mãe a coragem que 

é preciso para lutar com as adversidades do mundo, com as afflicções que 

d'ellas nos surgem, e finalmente com a esperança viva, e confiança animada, 

que as boas christãs devem depositar em Deus. Eis o que me fez ter 

perseverança de escrever estas recordações, difficil tarefa para uma creatura 

do meu sexo, que infallivelmente tem de sujeitar-so aos golpes que as 

inimizades lhe hãode descarregar com ira implacavel. Já se vê, pois, que não 

é a idéa do ser un bas bleu, que me excitou a ser tão corajosa.
225

 

 

Também em sua introdução, a mesma autora diz que não pretende tornar-se literata e 

que ―esta innocencia escudar-me-ha do ferimento do escalpello da crítica.‖
226

 Ainda no que 

diz respeito às ameaças que estava recebendo para não publicar sua obra, ela realça sua 

imagem de uma mulher piedosa: ―Não creio que as ameaças e os anonymos conselheiros 

sejam dos meus parentes; esses, se quizerem confessar, conhecem-me e sabem que toda a 

minha vida tenho perdoado a todos.‖
227

 Inclusive, no início da introdução, ela afirma que não 

escreve por se sentir culpada por algo que fez: ―Quando emprehendi escrever estas minhas 

Memorias, asseguro que não foi com o intento de me justificar, porque só os culpados 

procuram esse meio para escudarem as faltas dos seus erros e loucuras.‖
228
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Já na obra de George Sand, a autora apresenta-se ao seu público de uma forma um 

tanto distinta. Ela afirma sua posição como uma artista e escritora, porém, mesmo que 

sutilmente, se absolve pelas suas possíveis falhas: ―Pois bem, custa a um artista tocar nessa 

realidade, e aqueles que nisso se comprazem são realmente bem generosos! De minha parte‖, 

continua a autora, ―confesso que não consigo levar tão longe o amor ao dever, e não é sem um 

grande esforço que me precipitarei à prosa do meu tema.‖
229

 E continua, 

 

Ora, a maioria de nossas faltas, as nossas, que somos pessoas honestas, não 

passa de besteiras, e seria muito bom para nós revelá-las diante de pessoas 

desonestas que fazem mal com arte e premeditação. O público é composto 

de uns e de outros. Seria fazer-lhe um pouco em demasia a corte, mostrando-

nos a ele piores do que somos, para comovê-lo ou para agradá-lo.
230

 

 

Sobre sua personalidade, Sand é enfática: ―creio que meus leitores me conhecem 

muito bem, na qualidade de escritora, para não me taxar de covarde.‖
231

 A escritora também 

acrescenta às suas justificativas uma crítica direta aos seus biógrafos, que, de acordo com a 

autora, muitos escreveram informações improcedentes sobre sua vida pessoal o que fazia com 

que ela, agora, fizesse questão de tomar palavra: 

 

Uma insuperável preguiça [...] me fez adiar até hoje a realização desta tarefa 

e, talvez sentindo-me culpada comigo mesma, deixei publicar, acerca de 

mim, um número enorme de biografias cheias de equívocos, tanto em 

panegíricos como em injúrias. Nem mesmo meu nome deixa de ser 

adulterado em algumas dessas biografias, publicadas primeiro no estrangeiro 

e reproduzidas na França com modificações fantasiosas. [...] Senti que é 

necessário falar de si ao público pelo menos uma vez na vida, com muita 

seriedade, e nunca mais retornar a isso.
232

 

  

 Em seu primeiro capítulo, Sand fundamenta o seu argumento sobre a utilidade de suas 

memórias, afirmando que sua escrita tem um objetivo de ―oferecer um ensinamento fraternal‖ 

para o público: 

Existe ainda um tipo de trabalho pessoal que tem sido mais raramente  

realizado, e que, creio, tem uma utilidade igualmente grande, aquele que 

consiste em relatar a vida interior, a vida da alma, isto é, a história do seu 

próprio espírito e do seu próprio coração, com o propósito de oferecer um 

ensinamento fraternal. Tais impressões pessoais, tais viagens ou ensaios de 

viagens no mundo abstrato da inteligência ou do sentimento, narradas por 

um espírito sincero e sério, podem ser um estimulante, um encorajamento e 

até mesmo um conselho e guia para outros espíritos engajados no labirinto 

da vida. É como uma troca de confiança e de simpatia que eleva o 

pensamento daquele que narra e daquele que escuta. Na vida íntima, um 
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movimento natural nos leva a essas espécies de expansões ao mesmo tempo 

humildes e dignas. Quando um amigo, um irmão vem nos confessar as 

tormentas e as perplexidades de sua situação, não possuímos melhor 

argumento para fortalecê-lo e para convencê-lo do que aqueles tirados de 

nossa própria experiência, de tanto que sentimos quando a vida de um amigo 

é a nossa, como a vida de cada um é a de todos. [...] E qual de nós, nesses 

momentos de desespero e de acabrunhamento em que o afeto e o socorro de 

outra pessoa são indispensáveis, não recebeu uma forte impressão de 

desabafo dessa alma na qual ia desabafar a sua? 

Então, certamente é a alma mais experimentada que tem mais poder sobre a 

outra. [...] É na direção de um infeliz de nossa espécie, mesmo com 

frequência na direção de alguém mais desafortunado que nós, que voltamos 

nosso olhar e estendemos nossas mãos. [...] Mas infalivelmente ele só terá 

ação sobre nós tão logo nos compreenda, e para que ele nos compreenda é 

preciso que nos faça uma confidência em troca da nossa. A narrativa de 

sofrimentos e de batalhas da vida de cada homem é, desse modo, a lição de 

todos.
233

 

 

Enquanto em 1856, Sand reflete sobre essa relação amigável entre autor e leitor, em 

1864, Josephina traz uma referência parecida da relação entre sua literatura e vida cotidiana, 

porém, bem mais simplificada. Ela afirma que sua narração ―da primeira a ultima pagina [...] 

exhibe-se d‘um modo singelo, e o dialogo passa quasi sempre á maneira d'uma conversação 

entre duas amigas‖
234

. 

Existem alguns outros pontos de encontro entre as narrativas das duas autoras que é 

pertinente explorarmos nesse tópico. Um deles está nas falas de Sand e Josephina sobre um 

aspecto que pode passar despercebido para quem as lê: a mediocridade daqueles que tomam o 

tempo falando apenas sobre si mesmos. Sand concebe dessa forma: 

 

Sempre achei de mau gosto não apenas falar muito de si, mas também se 

manter durante longo tempo consigo mesmo. Na vida de pessoas comuns há 

poucos dias, poucos momentos em que elas são interessantes ou úteis para se 

contemplar. No entanto, nesses dias e nessas horas às vezes me sinto como 

todo mundo, e então tomo a pena para extravasar algum sofrimento agudo 

que me transborda, ou alguma ansiedade violenta que se agita em mim. A 

maioria desses fragmentos nunca foi publicada, e me servirá de baliza para o 

exame que farei da minha vida.
235

 

  

Já Josephina diz, ―soceguem, tranquillisem-se pois; é verdade que n'essas Memorias 

não fallo só de mim; seria ridiculo e excepcional, se não mesmo impossível.‖
236

 Entendemos 

que a autora possivelmente tirou tal afirmação também das reflexões de Amandine Dupin. 
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Nesse momento da narrativa, Neuville havia afirmado anteriormente que as suas memórias 

―[...] não são para accusar ninguem, são uma collecção de factos e nada mais.‖
237

 Nas páginas 

seguintes, a autora lembra o(a) leitor(a), ―sendo o primeiro livro que escrevo, espero merecer 

do publico aquella complacencia necessaria para quem se afoita tão sobranceira aos escolhos 

da sua propria temeridade.‖
238

 Tais falas nos revelam outra artimanha nos discursos de 

mulheres autoras do período: na intenção de alcançar uma maior aceitação para publicação 

nas editoras, venda das livrarias, e incitar uma benevolência dos críticos e do público leitor, as 

autoras recorriam à uma estratégia narrativa bastante conhecida que consistia em depreciar a 

própria obra. Percebemos isso em inúmeras passagens dos textos tanto de Josephina Neuville, 

quanto de George Sand.  

Josephina classifica seu trabalho como ―distração‖ ao afirmar que pessoas estavam 

tentando fazê-la desistir da publicação. De acordo com ela, ―adoptaram um meio pouco 

regular e efficaz para me desvanecer a idéa em que estou, e á qual sacrifiquei algum tempo de 

trabalho que eu tomei como distracção, e que por isso talvez tive a perseverança de acabar.‖
239

 

Em outro momento ela reafirma essa compreensão: ―pareceu me que n'este ligeiro trabalho 

acharia uma distracção que pozesse termo aos meus pezares. Effectivamenie assim foi. O 

coração não mente!‖
240

. Em muitas outras passagens de autodepreciação em sua apresentação, 

a autora garante, 

 

Se juntei ao livro algumas breves analyses geographicas e historicas, não se 

sobresaltem as litteratas do paiz que não irei disputar glorias que não 

ambiciono, por que não foi para conquistar gloria que escrevi. Descancem, 

não sou poetisa, nunca pude fazer em toda a minha vida senão uma unica 

quadra sem rima. Por tanto não sigo o caminho para que me alistem na 

fileira.
241

 

[...] Afianço também que não entrou n'esta empresa arrojada o intuito de me 

crear um nome na litteratura. O estylo da obra prova esta verdade.
242

 

[...] Não houve aqui ambição de gloria, pertenções a foros que me considero 

longe de possuir. Até conheço os meus erros, e como dizia Almeida Garrett: 

O sentimento paterno não impede de conhecer o defeito ás creanças — 

confesso-os sinceramente. A linguagem tem desprimores talvez; mas 

d'aquelles que nascem da falta do conhecimento pratico da lingua, porque 

não foi n'este paiz que nasci, nem tampouco onde a minha educação se 

formou. Logo a falta de principios da cultura d'este idioma, pouco fácil, faz-

me crer que não hãode ser as bellezas litterarias, mas sim a franqueza e a 
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veracidade das circunstancias que darão desculpa a este livro, não lhe 

negando comtudo o pequeno valor que por este lado pode merecer.
243

 

[...] Por isso advirto — se o leitor pega n'este livro para encontrar perolas da 

litteratura, feche-o depressa, porque eu não tenho esses talentos, o julgo me 

feliz por ter conseguido traçar simplesmente a vida intima, e poder por fim 

dizer: nunca se deve julgar pelas apparencias!
244

 

 

 Em História da minha vida, também observamos que a autora maneja com cuidado 

esse discurso de humildade e autodepreciação da obra, o qual aparece em alguns momentos 

no seu capítulo de apresentação. Ao referenciar grandes autores e seus personagens como 

Werther, Fausto, Hamlet etc, Sand diz,  

 

[...] ao nos entregarem o resultado de suas mais sublimes emoções, eles 

cumprem sua missão soberana. Mas digamos também que, nas condições 

mais humildes, e sob as formas mais vulgares, pode-se cumprir um grave 

dever, mais imediatamente útil aos seus semelhantes, ao se comunicar com 

eles sem símbolos, sem auréolas e sem pedestais.
245

 

 

Em outros fragmentos do texto, Sand diz, por exemplo, que ―tinha necessidade então 

de exprimir certas agitações, mas não a de ocupar meus leitores com a minha pessoa.‖
246

 A 

autora conta que chegou ―[...] a uma idade de calma, em que uma personalidade não tem nada 

a ganhar ao se exibir‖, afirmando que ―[...] se eu seguisse apenas meu instinto e consultasse 

apenas minha vontade, aspiraria ao esquecimento, ao esquecimento completo de mim 

mesma.‖
247

 Mais a frente, Sand reflete, 

 

Nessa calma do pensamento e nessa resignação do sentimento, não saberei o 

que é ter amargura contra o gênero humano que se ilude, nem o que é ter 

entusiasmo por mim mesma com o qual estava enganada durante tanto 

tempo. Não tenho, portanto, nenhuma inclinação para a luta, nenhuma 

necessidade de expansão que me leve a falar do meu presente ou do meu 

passado. Tenho dito, porém, que vejo como um dever fazê-lo, e eis o porquê: 

[...] A fonte mais viva e mais religiosa do progresso do espírito humano é, 

para falar a língua do meu tempo, a noção de solidariedade.‖
248

 

  

Também na busca de adiantar a sua defesa perante seus críticos, Sand reitera, 

 

[...] Eu não pretendo fazer aqui uma obra de arte, eu até mesmo me defendo 

disso, pois essas coisas valem apenas pela espontaneidade e abandono, e não 

desejo narrar minha vida como um romance. A forma dominaria a 

substância. Poderei então falar sem ordem e sem sequência, e até mesmo cair 
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em muitas contradições. A natureza humana não é senão uma trama de 

inconsequências, e não acredito de modo algum (mas de modo algum 

mesmo) naqueles que pretendem achar-se de acordo com o eu da véspera.
249

 

 

 Mesmo que, por vezes, a autora se apresente de forma modesta, ela demonstra 

esperteza em construir a sua apresentação pessoal, pois não hesita em recomendar ao público 

a leitura de um de seus romances – Teverino, publicado em 1845 – além de, claro, a sua 

própria obra memorialística. 

 

Sei bem que não escrevo para o gênero humano. O ser humano tem outras 

ocupações na cabeça muito além da de mergulhar na correnteza de uma 

coleção de romances e ler a história de um indivíduo estranho ao mundo 

oficial. Aqueles do meu métier nunca escrevem para um certo número de 

pessoas colocadas em situações ou perdidas em devaneios análogos àqueles 

que os ocupam. Portanto, não terei receio de ser presunçosa ao convidar 

aqueles que não têm nada de melhor a fazer a reler algumas páginas minhas 

para completar aquelas que eles têm sob os olhos.
250

 

  

O que é bastante surpreendente nas duas autoras, e ao mesmo tempo, ambíguo, é que 

mesmo recorrendo a essas estratégias narrativas para buscarem maior aceitação pública – a 

busca pela modéstia e autodepreciação da obra – cada autora, ao seu modo, não recuam no 

enfrentamento daqueles críticos que elas imaginam já possuir com a publicação de suas 

memórias íntimas. Sand afirma, 

 

Sejamos puros ou impuros, pequenos ou grandes, há sempre vaidade, 

vaidade pueril e deplorável, a empreender sua própria justificativa. [...] 

Também se trata aí da honra e da vida. No curso ordinário da existência, é 

preciso amar a si próprio ternamente ou ter algum projeto sério para obter 

êxito, para dedicar-se apaixonadamente a repelir a calúnia que atinge todos 

os homens, mesmo os melhores, e para desejar absolutamente provar a 

própria excelência. Por vezes, essa é uma necessidade da vida pública; mas 

na vida privada não se prova sua lealdade por discurso; e, como ninguém 

pode provar que chegou à perfeição, é necessário deixar àqueles que nos 

conhecem o cuidado de nos absolver de nossos defeitos e de apreciar nossas 

qualidades. Enfim, como somos solidários uns aos outros, não há falta 

isolada. Não existe erro em que ninguém seja a causa ou o cúmplice, e é 

impossível acusar-se sem acusar o próximo, nem somente o inimigo que nos 

ataca, mas ainda por vezes o amigo que nos defende.
251

 

   

Também nos parece bastante familiar esta outa passagem da autobiografia de Sand: 

 

Assim, minha obra se ressentirá pela forma do deixar-se levar pelo espírito, 

e, para começar, deixarei aqui exposta minha convicção sobre a utilidade 
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dessas Memórias, e a complementarei pelo exemplo de fato, à proporção e à 

medida da narrativa que vou iniciar. Que nenhum daqueles que me têm feito 

mal se espante, não me lembro deles; que nenhum amante de escândalos se 

regozije, não escrevo para eles.
252

 

 

 Do mesmo modo, em outro trecho do texto, Sand recomenda expressamente ao crítico 

que ele ―feche o livro‖ caso esteja esperando uma história detalhada sobre o seu processo de 

separação do marido, e afirma que não irá se delongar em suas memórias a respeito do 

assunto: 

 

As dores que tenho a relatar a propósito de um fato puramente pessoal não 

apresentam nenhuma utilidade geral. Narrarei apenas aquilo que pode chegar 

a todos os homens. Ainda mais uma vez, amantes do escândalo, fechem meu 

livro desde a primeira página; ele não é feito para vocês. Provavelmente 

isso é tudo o que eu teria a concluir do meu casamento, e o disse logo para 

obedecer a um decreto da minha consciência.
253

 

 

Em vários momentos, Josephina Neuville parece se inspirar bastante na retórica 

narrativa de Sand quando também declara não ter medo daqueles que a ameaçavam 

anonimamente para demovê-la da decisão de publicar a obra e os confronta abertamente, 

como já vimos em vários trechos dos seus textos de apresentação. Importante recordarmos 

alguns exemplos: 

Os que se escondem teem medo, e não se atrevem a apparecer porque são 

covardes de mais para qualquer pleito; os que surgirem de rosto descoberto 

que venham para que os conheça. É o desafio mais amplo, franco e leal que 

posso fazer. Até aqui podiam não ter verdadeiro conhecimento do meu genio 

e do meu caracter para se julgarem vencedores enviando-me 

recommendações pueris, que nunca excitaram mais do que o meu 

desprezo.
254

 

[...] Não me faz recuar o medo, e por isso não hesito em afiançar que escrevi 

as minhas memorias e que desde o dia 7 de novembro de 1857 as acabei 

[...].
255

 

  

Aos seus críticos, Neuville reserva mais essas falas num tom irônico:  

 

Para socegar esses espiritos inquietos, agitados, anciosos que esperam na 

espectativa tão ameaçadores pelo susto que tiveram de Ihe tocar alguma 

verrina descabellada, soceguem, acalmem, e leiam pacificos esta epigraphe 

da historia de George Sand [...].
256
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[...]Transcrevendo aqui a introducção d‘essas Memorias, espero que 

descançarei essas almas que tanto se affligem sem causa, e tanto se 

incommodam para me affligirem com anonymos que só me divertem.
257

 

[...] Escrevendo estas Memorias e apresentando-as a publico, sei de 

consciência ao que me vou sujeitar. A critica de sala vae aguçar os dentes, 

vae ter que devorar! A sua mordacidade não hade envenenar, tenho tambem 

essa convicção.
258

 

 

 Como pudemos observar em todas as passagens escolhidas das obras de Josephina 

Neuville e George Sand, cada autora, à sua maneira, procurou argumentar e justificar a sua 

escrita, defender-se e antecipar a crítica de seu público, preparando-o para a aceitação da obra 

publicada. Também podemos constatar que, especialmente nas Memórias de Josephina, a 

autora se apropriou de referências do texto da autora francesa, a qual serviu de exemplo e/ou 

inspiração para a sua própria escrita memorialística. Neuville termina sua apresentação 

demonstrando conhecer muito bem a forma de escritura íntima de sua época e reafirma toda 

sua justificativa em forma de conclusão ao fim da introdução: 

 

Estas introducções não são do gosto d'esta época, que antes de absolver 

condemna quem faz comprimentos ao publico que lê. Não foi a minha 

intenção ir fóra das regras do tempo; mas quiz unicamente aclarar aos genios 

escrupulosos, e á critica imperdoavel, que o meu intento não foi entrar no 

domínio da litteratura, podendo cair em grave risco de censura, se antes da 

obra não apparecesse esta explicação sincera.
259

 

 

 

2.6 Uma obra feita para publicar: Josephina Neuville almejava ser lida 

 

 Em 1895, Maria Cláudia de Campos Matos, conhecida por Cláudia de Campos
260

, 

escritora portuguesa, publicou um livro intitulado Mulheres: ensaios de psychologia feminina, 
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no qual dedicou um capítulo para falar das memórias de Josephina Neuville. Com a finalidade 

de apresentar suas opiniões a respeito da obra, Campos ora faz elogios à autora, ora lhe 

desfecha severas críticas. O capítulo é longo, mas o que nos convém nesse momento é trazer à 

tona uma das opiniões da autora acerca da obra de Neuville para pensarmos a respeito. Ao 

compará-la com George Sand, Campos considera: 

 

Mas por isso mesmo que a sua auctora não teve a preoccupação da fórma e 

do estylo, por isso que escreveu divorciada da syntaxe, da orthographia e da 

Arte, é que esses livros desartificiosos, onde uma alma se mostra inteira, 

mesmo quando julga encobrir-se com pequenas mentiras ou com eloquentes 

reticências, constituem para o psychologo preciosos documentos humanos. 

Sob este ponto de vista, as Memórias de Josephina Neuville teem mais valor 

do que a Historia da minha vida de Georges Sand.  

A primeira, apesar de muitas ignorâncias e inépcias, dá-nos uma obra 

sincera, onde palpita inconscientemente a verdade. Mostra-se-nos tal qual é, 

porque ignora a arte de representar para a galeria, não sabe raciocinar 

nem portanto comprehender e calcular o effeito que produz e o valor das 

confissões que, por uma necessidade imperiosa de expansão, ou de imitação, 

lança ao papel. O personagem não é estudado nem convencional. Quando 

por acaso põe mascara, esta fica sempre mal segura, cahindo-lhe ao menor 

gesto. 

A segunda, não obstante o seu extraordinário talento, ou, para melhor dizer, 

por causa mesmo d‘esse talento, ludibria-nos quasi da primeira á ultima 

linha.
261

 

  

Poderíamos nos demorar para pensar tantas críticas que Campos faz à Josephina 

Neuville somente nesse trecho ou ao longo de todo capítulo dedicado à ela, quando critica 

veementemente a sua escrita e atribui um valor à obra que depende da negação de seus 

méritos literários. O que é importante ressaltarmos, todavia, é a convicção que a autora possui 

de que, em outras palavras, Josephina escreveu sem examinar, ponderar, refletir sobre os 

efeitos da própria escrita. No entender de Campos, Josephina apresenta ao público um texto 

ingênuo e sem muita preparação. Nesse ponto, precisamos discordar e procuro demonstrar o 

porquê.
262

 

A seguir, elencaremos seis elementos que permitem compreender que Josephina 

Neuville tinha sim a intenção explícita de publicar suas Memórias, e que tendo em mente esse 

objetivo, seguiu uma série de estratégias para tornar o seu texto mais adaptado e palatável 
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para a recepção do público (não contando aqui, é claro, as publicações na imprensa – de sua 

autoria e de Francisco Serra – de que já tratamos no primeiro capítulo). 

Primeiro elemento. A primeira questão que devemos considerar é a demora de cerca 

de sete anos para publicar. Como já foi dito, Josephina terminou de escrever as suas 

Memórias em 1857, ―tendo entregue  o original em mãos de pessoa de confiança para o fazer 

passar o prelo‖
263

. Mas foi somente em 1864 que saiu a primeira edição da obra pela 

Typographia do Panorama em Lisboa. Podemos perceber que, mesmo com as ameaças que a 

autora relatou ter sofrido quando houve a notícia da divulgação de sua obra memorialística, 

ela perseverou em seu objetivo de publicar. Não só esperou sete anos para concretizar o que 

havia planejado, como fez vir a público dois volumes da obra, a qual, como já observamos, 

relata sua vida íntima, seus parceiros, amigas e amigos, mas também seus inimigos, seus 

acontecimentos de vida mais marcantes em que a autora recorda, muitas vezes com uma certa 

melancolia. Ela demonstrou não ter se intimidado pela pressão externa para não publicar – 

que a fez retardar anteriormente a publicação – e procurou conduzir a escrita de forma 

cuidadosa, se atentando, ou melhor dizendo, buscando se adequar ao meio literário, 

incorporando ao texto as características cruciais da escrita feminina oitocentista, como 

veremos ao final desse capítulo. 

Segundo elemento. Um segundo indício que demonstra que a autora almejava publicar 

é a observação que ela faz na segunda página do livro: ―A autora reserva o direito de traduzir 

esta obra em francez e em inglez, e protesta perseguir, em virtude da lei de propriedade 

litteraria, qualquer contrafacção ou reimpressão.‖
264

 A lei em questão foi proposta 

inicialmente pelo deputado Almeida Garrett em 1839 e discutida nos anos seguintes na 

Camara dos Deputados. Em julho de 1851 foi decretada pela rainha de Portugal: 

 

Querendo Eu assignalar o Meu Reinado com um solemne testemunho de 

quanto Desejo proteger as Artes, as Sciencias e as Lettras, prestar 

homenagem á força intellectual e ao poder do espirito que o Governo 

Representativo é obrigado a reconhecer e honrar, consagrar os direitos do 

pensamento, e fortificar ainda mais assim a liberdade de o communicar; e 

Considerando que o Projecto de Lei sobre a propriedade litteraria, 

apresentado ás Côrtes pelo Deputado João Baptista d‘Almeida Garrett em 

1839, discutido e approvado pela Camara dos Deputados em 1841, e de novo 

discutido e approvado pela Camara dos mesmos Deputados no presente anno 

de 1851, está fundado nos principios da justiça e da boa razão, e n‘elle se 

acham codificadas todas as regras já adoptadas e experimentadas pelas 

nações mais cultas do mundo civilisado; Hei por bem, Usando dos poderes 
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discricionarios que nas actuaes circumstancias Julguei dever assumir, 

Mandar converter o dito Projecto em Decreto Meu de execução permanente 

[...].
265

 

 

 O decreto determinava a proteção da propriedade artística e estabelecia regras e 

punições aos contrafeitores da lei (aqueles que fizessem cópias e/ou publicassem ou 

encenassem obras sem a devida autorização do autor). A lei visava regulamentar tanto a 

publicação como a  divulgação de obras artísticas, incluindo as de propriedade literária, e 

também era destinada à proteção de artistas ―dos productos das artes do desenho‖
266

, como 

pintores e escultores, por exemplo. 

 Também é importante observarmos que, nesse adendo feito por Josephina na segunda 

página do livro, havia uma intenção por parte da autora, ou pelo menos a manifestação de que 

a obra fosse traduzida para o francês e para o inglês. Essa autorização explícita demonstra que 

a autora ambicionava sim ser lida também em outros idiomas e países. 

 Tal autorização também faz sentido porque ao longo de toda a obra de Josephina 

Neuville, a autora escreve predominantemente no idioma português, mas também inclui 

diversas expressões francesas sem acrescentar tradução. A incorporação do francês ao longo 

da obra a destinava de antemão a um público culto, bem como demarcava o pertencimento da 

autora à esfera culturalmente privilegiada da sociedade portuguesa – embora Josephina tenha 

empobrecido ao longo de sua vida, como a autora mesma relata. 

 Terceiro elemento. Uma justificativa sólida para a publicação também é percebida 

quando Josephina conta sobre o episódio de confisco de sua mobília por motivo de 

endividamento. O episódio tornou-se matéria de disputa entre vários jornais locais da época. 

Josephina reproduz os textos publicados tanto no Jornal do Commercio, quanto no O 

Portuguez
267

. 

 A primeira notícia relatada pela autora é do dia 8 de maio de 1857, em que ela diz ter 

recebido um jornal pelo correio e não demorou-se a lê-lo – ―(...) admirada corro com a vista 

todas as columnas, até que vejo no noticiário estas famosas linhas‖. Tais linhas, que ela 

transcreve, são as seguintes: 

«Um espectaculo desusado. 

 

Hontem ás dez horas da noite, passava pela rua do Chiado um prestito 

desusado e que attrahia por isso a attenção geral. 
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Uma chusma de gallegos conduzia a mobilia completa de uma casa, 

acompanhada por officiaes de diligencias e por municipaes. A mobília era 

rica e de muito gosto. Cadeiras, fauteuils, sophás, etagers, chinoiserias, 

serpentinas ainda com os cotos das velas, piano etc etc. tudo ahi ia ás costas 

dos gallegos. 

Muita gente seguia o prestito, e as janellas abriam-se, e não poucas pessoas 

appareciam attrahidas pelo borburinho e tropel da gente. 

A todos causava estranheza similhante espectaculo a taes horas da noite; nós, 

que n'essa occasião desciamos pela rua do Chiado, tambem nos admirou ver 

aquelles trastes acompanhados por municipaes. Julgámos ao principio que 

seria algum roubo, e como somos curiosos, para nos tirarmos da duvida 

dirigimo-nos a um individuo decentemente vestido e que parecia ser homem 

serio o qual estava parado, observando o caso.  

 

— Sabe dizer-nos o que significa isto? perguntámos nós.  

— Os trastes que ahi vão foram penhorados a uma dama estrangeira; 

respondeu-nos o tal individuo.  

— Mas entao a penhora fez-se de noite?  

— Não senhor, fez-se de tarde; mas como a dama estava ausente em Cintra, 

foi necessário entrar á força na casa, precedendo autorisação judicial, e com 

assistencia da autoridade administrativa: foi por isso indispensavel redigir 

uns poucos de autos da diligencia, o que a demorou até estas horas.  

— Mas porque se empregou tanta violencia?  

— É uma violencia usada em taes casos; allegou-se a ausencia, ou perigo de 

fuga, isto não sei eu bem como foi, e procedeu-se á penhora.  

— Se não sou importuno desejava que me dissesse, se o sabe, quem mandou 

fazer a penhora. 

— Ouvi dizer que fôra um tabellião que emprestara dinheiro á dama, ou que 

comprara uma divida d'ella.  

— Pois ha tabelliães usurarios?!  

— Estão no seu direito, negociando á sua vontade.  

— Assim será; mas parece-me que um tabellião não deve figurar em 

transacções d'esta ordem, especialmente quando tem um caracter usurario.  

— A lei não o prohibe, mas a moralidade, o respeito que deve inspirar um 

official de fé publica, não permittem que o tabellião seja agiota; sabe quem é 

o tabellião? 

— Sei; digo-lh'o, mas não o divulgue.  

 

Com effeito, disse-nos o nome do tabellião; é escusado porém que os leitores 

o saibam, porque não interessa a historia. 

Despedimo-nos então do nosso informador, agradacendo-lhe a sua cortezia.  

O prestito seguiu para o deposito publico, onde a mobilia devia ter 

entrado.»
268

 

 

 Até aqui, a história era um boato que não tardou a espalhar e, de acordo com uma 

publicação posterior em outro jornal local, essa notícia da mobília confiscada, em tom de 

mexerico, foi feita pelo Jornal do Commercio daquele dia. Dias depois, Josephina continua:  

 

Recebi tambem o Portuguez do dia 13 contendo o seguinte artigo: 
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«Que tabellião! 

 

O Jornal do Commercio de sabbado, narrando a passagem de uma mobilia 

de gosto, que às 10 horas da noite caminhava para o deposito, a embargo de 

um tabellião, admira-se que tambem senhores d'estes cargos se tornem 

usurarios, e isto sendo pouco minucioso, porque o autor da noticia apenas 

tivera tempo de indagar o motivo do pomposo acompanhamento dos moveis. 

Nós, porém, bem informados da questão, vamos pôl-a em pratica porque 

offerece algum interesse, prevenindo as pessoas de boa fé, contra esses 

agentes sem consciencia, que apparecem subtilmente com boas palavras e 

obras, para depois levarem o fructo da sua miseravel agiotagem. 

A dama, a quem se refere o Jornal do Commercio, fizera ao tabellião o 

contrato de pagar de seis em seis mezes, uma prestação, para amortisar o 

capital da sua divida, e com effeito o sr. Dias Torres, que assim chama quem 

occupou o logar de delegado, e hoje exerce este outro, recebeu as trez 

primeiras prestações, e a outra vencia-se para o S. João d'este anno.  

Tendo se, porém, a dama retirado a passar oito dias em Cintra, o tabellião 

requer ao juiz um embargo, pretextando uma fuga da parte da sua devedora, 

e não sabemos com que testemunhas, justificou esta falsa asserção, a que o 

juiz deferiu.  

Consta-nos que o tabellião sabia perfeitamente que a dama tinha ido para 

Cintra, e tambem que dias antes tendo ella comprado um faqueiro de prata 

ao sogro do dito tabellião, este lhe escreveu immediatamente pedindo-lhe o 

faqueiro em paga da sua divida; exigencia tão miseravel que todos 

certamente recusariam.  

N'isto o usurario jurou vingar-se; aproveitando-se da ausencia da sua 

devedora, entrara lhe em casa, e violando o contrato a que se achava ligado, 

executou o torpe absurdo projecto, de pôr a mobilia toda no meio da rua, 

pertendendo tambem as grades de madeira do jardim, e segundo nos consta, 

as batatas do quintal!  

Ao olhar d'aguia do dito tabellião, escaparam ainda uma estatua da cascata, e 

os peixinhos do tanque!  

Livre-se, pois, o publico de ter contratos com um homem d'estes que estando 

ligado a receber prestações, enganou o juiz com uma falsidade, para realisar 

um intento vergonhoso.  

A dama vae provar como era falsa a fuga de que a julgaram culpada, e nos 

tribunaes terá o tabellião de responder pelas perdas e damnos, que sem 

duvida hãode ser grandes.  

E são homens d'estes que occupam no paiz os logares de importancia! São 

consciencias d'estas, que buscam para ornamento da magistratura!  

Os homens de bem são destituidos de todo o favor; os d'esta qualidade são 

accumulados de cargos, acreditam-se e obsequeiam-se!»
269

 

 

Essa publicação feita pelo O Portuguez reprova o boato mal explicado e calunioso do 

outro periódico, além de explicitar um nome em questão, o então tabelião, sr. Dias Torres, 

acusado de ser o usurário denunciado, ou seja, o agiota que emprestou dinheiro para a tal 

―dama‖, a qual promete abrir processo judicial contra todos os envolvidos. Uma terceira 

publicação veio apenas um dia depois desta, em que Josephina diz: 
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Recebi depois tambem o Jornal do Commercio do dia 14 que dizia  

 

«Abusos da justiça. 

 

São geraes as queixas pelos vexames que se estão praticando com os 

embargos ou arestos nos tribunaes de primeira instancia d‘esta cidade.  

Este meio é concedido pela lei para segurança dos credores, unicamente nos 

casos em que se prova a certeza da divida, falta de bens de raiz, e suspeita de 

fuga; por ser odioso, só por excepção deve empregar-se, e é por isso que os 

juizes, honestos e escrupulosos não são faceis em os decretar.  

Em Lisboa está porém acontecendo o contrario; fazem-se embargos todos os 

dias, procura-se para isto um certo juiz e um certo escrivão, que parece 

serem os privativos destes processos; perguntam-se testemunhas de salto, e 

até se diz que ás vezes, em casa do escrivão e sem a presença do juiz. 

Decretado o embargo, procuram se certos officiaes de diligencias, os quaes 

mediante uma ritribuição mais avultada, invadem a casa do cidadão, lançam 

mão dos seus moveis, causando-lhe grandes prejuízos e despezas. E para 

estes vexames bastam os depoimentos de testemunhas que Deus sabe com 

que verdade depõem.  

O que aqui dizemos é uma verdade sabida de todas pessoas que frequentam 

o foro.  

Convencemo-nos de que basta esta prevenção para que o abuso cesse; porém 

se continuar teremos, contra nossa vontade, de tornar bem, publicos certos 

factos que sabemos e os que forem occorrendo, e não occultaremos os nomes 

dos que costumam figurar n'estas violencias e em tão escandalosos vexames 

judiciaes.  

O facto do embargo que ha dias noticiamos comprova o que deixamos dito. 

O tabellião credor sabia perfeitamente que a devedora não fugia; que não 

havia circumstancia que fizesse suppor a falta do pagamento, e apezar d‘isso 

arranjou as testemunhas necessarias; fez o embargo com inaudita violência e 

apparato desusado, deixando os moveis á chuva, do que resultou estragarem-

se.  

Se houvesse mais escrupulo não se teria praticado similhante vexame.  

Outro abuso que existe no tribunal da Boa Hora, é que os empregados de 

justiça raras vezes se regulam pela tabella dos salarios; por qualquer acto do 

seu officio exigem o triplo ou quadruplo do que legalmente lhes pertence. 

Os officiaes de diligencias são os mais exigentes, nenhum faz uma citação 

ou penhora pelo salario da tabella; o que elles, com incrivel descaramento 

proclamam. Os juizes teem conhecimento d‘estes abusos, a elles cumpre dar-

lhes remedio.  

Tambem a este respeito possuimos grande copia de factos, que 

publicaremos, se não houver emenda, com os nomes dos individuos que 

n'elles tomam parte.  

Podem estar certos que seremos inexoraveis! é preciso que a justiça não seja 

um vexame, mas uma protecção.»
270

 

 

Agora, com tal publicação, o Jornal do Commercio demonstra uma postura totalmente 

diferente da anterior. O texto passa a ser direcionado a fazer denúncias das ilegalidades 

judiciais, acometidas por ―um certo juiz e um certo escrivão‖, bem como, por ―certos officiaes 
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de diligencias‖. O periódico, inclusive, ameaça a divulgação dos casos de abusos de 

autoridade, ―(...) se continuar teremos, contra nossa vontade, de tornar bem, publicos certos 

factos que sabemos e os que forem occorrendo (...)‖. Sobre o confisco da mobília da casa da 

senhora, o jornal denuncia a forma inescrupulosa e ilegal de como se procedeu, causando 

muitos prejuízos à vítima. A partir desse texto, podemos perceber que o periódico mudou seu 

foco e buscou assumir uma conduta de denúncia contra as várias injustiças cometidas por 

alguns magistrados portugueses naquela sociedade, retirando a atenção que antes havia dado 

ao boato do confisco da mobília de uma certa senhora. 

Cinco dias depois, Josephina diz ter recebido mais uma edição de um periódico em sua 

casa, ―e finalmente recebi O Portuguez do dia 19 de maio, aonde achei na correspondencia, o 

seguinte‖: 

 

«Um tabellião de Lisboa.  

Lisboa 17 de maio de 1857.  

— Sr. redactor.  

Responder ao sr. José Maria Dias Torres, que n'este jornal de 15, inseriu as 

mais escandalosas embofias, deve parecer pueril, e com tudo é necessario, 

desprezando tanta picardia, observar as asserções d'este doutor, ex-delegado, 

e actual tabellião, que tem indispensavelmente pelas incontroversias que se 

encontram na sua correspondencia, a ingenuidade de quem parece não ter 

ido a Coimbra, porque admira que sendo tão bom agiota não tenha alguma 

reminiscencias de logica, e creio até que de algumas das partes da 

grammatica, visto a maneira porque redige o artigo. 

Diz o tabellião, que pertendia desmentir o caluminiador, e conseguiu-o tanto, 

como provará á sua devedora a quantia de que se disse credor, sendo o 

proprio a confessar que fôra obrigado por falta de provas ao abatimento de 

136$000 réis. Accrescenta que fôra chamado como advogado por parte de 

M.
me

 Josephina, quando isto é uma evidente falsidade de que sou 

testemunha.  

O sr. Dias Torres foi offerecer-se á dama que o não conhecia, e que teve a 

imprudencia de se confiar das suas boas palavras e promettimentos, que 

protestaram assegurar-lhe a herança dos 40 contos de réis promptificando-

lhe voluntariamente alguns dinheiros, que Madame nunca teve a curiosidade 

de acceitar, e não á força como indigna e miseravelmente o tabellião 

publicou, dizendo que lhe chegaram a tirar 500 réis do bolso!  

A linguagem mostra bem uma certa avidez da parte d'este agiota, que levou a 

calumnia até este lastimavel grau! Esta asserção mentirosa e infamante não 

tem analyse, merecia corrigir-se de outra maneira.  

Os bons intentos, as generosidades, esse monte de serviços sem interesse 

próprio, que apregoa em seu desdoiro vergonhosamente esse fanfarrão de 

obsequios, que não merece exercer o logar que occupa, fizeram-se na mira 

do recebimento dos 40 contos, o que antes devera ter confessado, e não com 

aquella pureza de alma e magnanimidade de acções que se desconhecem no 

caracter d‘este sofrego agiota. Offereceu-se incontestavelmente, não diga 

que o chamaram, não busque a falsidade quando pertende accusar os 

verdadeiros de calumniadores.  
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Toda a correspondencia do sr. Dias Torres o condemna de principio ao fim, e 

comprova a agiotagem de que anda fazendo victimas os incantos que o 

acreditam.  

O tabellião tem a temeridade de confessar que estava ligado a receber uma 

prestação em cada semestre de 150$000 réis, e o juro de 5 por cento, em 

quanto não pagasse 1:200$000 réis, e depois de se lhe não ter faltado a 

nenhuma d'essas prestações, como não é capaz de provar o contrario, requer 

ao juizo, dizendo que a devedora vae fugir, que perde o seu dinheiro; que é 

uma burla manifesta porque a dama de quem é credor tinha ido para Cintra, 

havendo recebido algum juro das inscripções, que o tabellião diz ser sua 

garantia, como se o pagamento estivesse ligado a esse compromisso ou 

clausula.  

A devedora podia receber das inscripções o juro que pertendia, e não lhe 

pagar senão quando tivesse chegado o dia determinado da prestação.  

N'isto não houve burla, sr. dr. das conveniencias, houve uma insaciavel 

cubiça, uma voracidade incrivel!  

Confessa mais ainda este tabellião agiota, que para este fim (o do 

emprestimo) promptificara pelo seu muito amor á tranquillidade e interesse 

da sua antiga devedora, umas 50 libras. (Isto depois de soffrer o grave 

desgosto da sua primeira divida ter levado o corte de 136$000 réis, de que 

muito se queixara, e cuja perda era do seu dinheiro desembolsado! 

Como o sr. Torres se dera mal nos seus negocios com esta dama! Recebeu na 

occasião de se effectuar o emprestimo (seu segundo contrato com M
me

 

Josephina uma certa quantia e que tambem teve a innocencia de confessar; 

mas como a sua avareza não estava sufficientemente satisfeita, exigiu 

miseravelmente, (como o affirmou) o celebre faqueiro de prata, que lhe tinha 

dado no goto, e que a dama fôra comprar ao sogro, isto pelo meio de uma 

carta muito attenciosa, propondo-se a perder 200$000 réis!  

Ora esta é que é a verdadeira questão.  

Como este apreciavel doutor e estimavel tabellião é muito puro de 

consciencia e tem na alma as famosas intenções de um outro Jacques 

Ferrand, faz negocios e empresta dinheiro só para perder avultadas 

quantias... Realmente é admiravel este modo de negociar... Porém, o que 

admira sobre maneira é que não estando provada a fuga, como o sr. Torres 

embargou a mobilia! Ora... como! se aqui não houve mais do que a recusa do 

faqueiro que brilhou tanto aos olhos do tabellião, agiota consciencioso, e que 

só trabalha para adquirir licitamente para suas filhas o que pode alcançar.  

Estas são as suas expressões; pertendeu ver se pelo sentimental, e fallando 

das filhas, enternecia o publico para que tivesse dó... da sua miseria! 

Vejam que alminha tão boa atravessa escrupulosamente este mundo de 

traficancias e embustes! que consciencia tão pura e livre de peccado !  

Mas no meio d'estas santidades, não se esqueceu de se desculpar da asserção 

feita pelo apparato desusado de que se serviu, e declara que era 

indispensavel pelas pessoas com quem havia de lutar.  

Este combate effectuou se com a ausencia da devedora, e com as argolas da 

porta.  

O tabellião por modestia não quiz dizer que buscou grande numero de tropa 

para fazer maior o vexame, pela vingança mesquinha e insolente da dama 

não lhe querer dar para pagamento da divida o faqueiro de prata que era tão 

lindo! 

Em todas as palavras se conhece o despeito d'esta miseravel picardia, 

chegando ao arrojo inaudito de pintar falsamente um estado de nudez a que a 

devedora não chegou, porque em sua casa tinha ainda objectos de valor, que 

querendo desfazer-se d‘elles, bastariam para livrar-se d'essa indigencia 

descripta mentirosamente, até receber o seu legado. 



103 
 

 

Saiba pois o tabellião, que a devedora não nega a sua divida, nem foge por 

similhante motivo, como teve a audacia de o querer fazer acreditar; mas 

protesta não pagar, até que em juizo lhe responda pelas perdas e damnos 

causados porque vae justificar com exorbitantes e incontestaveis provas, a 

falsidade d'essa vil accusação, e de algumas injurias tambem.  

O processo já foi instaurado, e lá no tribunal competente ajuizarão os factos 

e as consciencias. 

O tabellião não chegou a possuir o faqueiro, mas imaginou o intento das 

batatas do quintal e o das grades do jardim!  

Parece incrivel que até similhante ponto quizesse estender o sudario 

vergonhoso das suas villezas, até n'isto demonstrou que só era o culpado, 

porque pertendia uma desforra, e não a falta do pagamento por vencer. 

Ninguém veiu a publico defender o sr. Torres, foi elle o proprio que fez a sua 

apologia, condemnando-se mais. 

A mim poderá alguém censurar-me, mas nem eu só tomei a peito esta 

questão, a imprensa debaixo de toda a imparcialidade commentou-a também, 

e a imprensa devia fazel-o. Embora lá vá o tempo em que os nossos 

cavalheiros tinham por santo dever o defender uma dama aggredida, a 

imprensa não consentirá jamais, que um homem abuse da confiança de uma 

senhora, e a affronte porque não cedeu a uma torpe cubiça.  

E é o sr. Torres o escolhido para exercer o encargo de tabellião!  

Deixem soltar o vôo d'essa ave perigosa, e consintam que a magistratura 

tenha por ornamento mais esse personagem.  

Para justificar a devedora, basta dizer que não faltou aos seus pagamentos; 

para condemnar o credor, basta dizer que um agiota nunca leva em mira 

fazer obsequios, tem sempre na idéa o... o seu interesse unicamente. 

De v. etc. etc.  

F. S.»
271

 

 

Neuville afirma que essa enorme carta foi publicada no jornal O Portuguez. A 

assinatura, ―F. S.‖ nos leva a pensar que foi seu mesmo amigo pessoal, Francisco Serra, que 

se desdobrou para defendê-la publicamente contra os ataques e difamações que ela estava 

sofrendo naquele momento. Não só a defendeu, como atacou ferozmente a reputação do tal 

agiota, sr. Dias Torres, o qual Josephina ainda devia. Também podemos perceber que – de 

acordo com o que a nossa autora traz de informações em suas Memórias – foi nesse texto em 

que seu nome é mencionado explicitamente por diversas vezes: ―M
me

 Josephina‖. 

Em sua obra, Josephina comenta mais um pouco a respeito de tais acontecimentos, 

afirmando que ―além destes jornaes que me chegaram á mão, alguns havia mais, e com 

especialidade a Revista Universal, dava tambem o caso a publico, admirando-se do 

escandalo.‖
272

 A autora também afirma, ―disseram-me que esse sr. Torres escrevera contra 

mim, porém esse jornal nunca veio ter á minha mão (...)‖
273

. 
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Nas páginas seguintes, Josephina não deixa de concluir a sua opinião a respeito do 

fato, além de se defender. Em síntese, a autora diz: 

 

Por as linhas que eu lia nas folhas periodicas, que me mandavam, conheci 

que se em Lisboa havia gente para fazer desfeitas torpes, e juizes para 

coadjuvarem similhantes abusos e injustiças, também havia quem tivesse 

bastante coragem para pegar na penna e castigar severamente a 

immoralidade do facto, defendendo quem era innocente, e desmascarando 

sem dó, o ultrajante e os complices d'elle.
274

 

 

Através dessa longa exposição de opiniões e ataques de vários lados perante as 

publicações nos jornais locais – discussão que durou vários dias, de acordo com nossa autora 

– chegamos, finalmente, em um dos argumentos centrais da análise que estamos realizando. É 

muito claro que a vida de Josephina Neuville havia se tornado declaradamente e literalmente 

pública na comunidade em que vivia. Inclusive, é pertinente lembrar aos leitores que foi 

exatamente nesse período, o ano de 1857, em que a autora afirma ter começado a escrever as 

suas Memórias. Josephina decidiu tomar a palavra e se defender daqueles que tanto falavam 

sobre a sua vida íntima. Não adiantava apenas escrever para si. Ela necessitava publicar. 

Quarto elemento. Para conseguir a publicação de seu livro, Josephina Neuville 

atentou-se para as estratégias de escrita recorrentes de seu tempo. Antes de retomarmos a 

discussão sobre sua apresentação do texto, precisamos recordar mais algumas características 

de sua obra. Mesmo que seu livro de Memórias fosse acompanhado por um subtítulo de 

Recordações de Minhas Viagens, como já dissemos, a autora não pretendia desenvolver outro 

gênero recorrente da época, o de literatura de viagens. Contudo, a autora seguiu o curso de 

vários outros autores e autoras de ceder à uma pressão externa do público, como bem explica 

Ramos: 

O crescente número do público leitor influenciou o exponencial aumento do 

número de publicações relativas à viagem; em Portugal surgem publicações 

como a Revista Estrangeira, o Observador Viajante ou o Jornal de Viagens 

e Aventuras de Terras e Mar, entre muitas outras, cujas temáticas versadas 

nas suas publicações se inscrevem na viagem. Como o afirma Cabete, ―Em 

oitocentos, o público justificava o número crescente de publicações e os 

prólogos destas narrativas denunciam, claramente, a pressão editorial que 

não deixa outra alternativa ao escritor, com pretensões literárias, senão 

relatar o que viu e ouviu‖ (2010, p. 211).
275
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Dessa forma, enquanto esteve casada com seu primeiro marido e pai de sua primeira 

filha, Josephina viajou pela Europa e, em seu texto, dedicou muitos capítulos para descrever, 

ao seu modo, as suas viagens no exterior. O que é interessante destacar é que, se recorrermos 

aos chamados ―Dicionários Geográficos‖ produzidos em sua época, podemos observar que 

Neuville otimizou seu texto, acrescentando aos seus relatos de viagens informações transcritas 

e traduzidas desse tipo de bibliografia, mas sem fazer referência de sua utilização. 

Quando comenta sobre a sua visita à cidade de Breslau, a autora diz: ―Durante os 

poucos dias que estivemos em Breslau, vimos tudo d‘esta cidade, a sua universidade fundada 

em 1702, e a qual foi reunida em 1811 a de Francfort-sobre-o-Oder.‖
276

 Na Encyclopédie des 

gens du monde, de 1834, encontramos o seguinte trecho sobre a mesma cidade: ―Dès l‘année 

1702 il y avait à Breslau une université de théologie catholique, fondée par l‘empereur 

Léopold Ier et livrée ensuite aux jésuites. En 1811 on réunit à cette école l‘université de 

Francfort-sur-l‘Oder [...]‖
277

. 

Mais um exemplo da utilização desse mesmo procedimento pode ser observado 

quando a autora comenta sobre sua passagem pela cidade Marienbourg:  

 

Marienbourg aonde admirei a sua famosa escola de surdos mudos, e o 

celebre castello levantado de 1306 a 1309, e que serviu muito tempo de 

residencia aos grã-mestres da ordem teutonica; a bella egreja de Santa Maria 

conservava os jazigos de alguns d‘elles, jazigos admiraveis pela belleza da 

architectura.
278

 

 

Quando recorremos novamente à consulta da Encyclopédie des gens du monde, 

sobretudo a edição de 1842, observamos uma definição muito semelhante: 

 

Elle est surtout remarquable par un vaste palais, ancienne résidence des 

grands-maîtres de l‘ordre Teutonique, curieux monument de la vieille 

architecture germanique, qui a été restauré en 1824. Marienbourg ne fut à 

l‘origine qu‘un fort construit de 1271 à 1276. Le commandeur de l‘ordre, 

Sigefroi de Feuchtwangen, s‘étant décidé à transporter sa résidence de 

Venise à Marienbourg, il fit elever, de 1306 à 1309, la partie supérieure de la 

ville, dont les restes conservés sont l‘église avec la chapelle, la salle du 

chapitre et les murs de l‘ancien fort. Le grand-maître Thierri d‘Altenbourg 
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(1335-1341) agrandit l‘église du chapitre, éleva la tour, et enrichit l‘autel de 

l‘église d‘une image miraculeuse de la Vierge.
279

 

 

Através desses exemplos, podemos observar que mesmo de uma forma bastante 

simplista, Josephina buscou incorporar ao seu texto informações curiosas sobre as inúmeras 

cidades visitadas por ela. Isso nos demonstra que a autora teve o cuidado de fazer uma breve 

pesquisa nesse sentido, provavelmente para enriquecer o seu relato de viagens com 

curiosidades para agradar seu público leitor, além de se adequar à um tipo de literatura 

vigente e popularizada em sua época.  

Quinto elemento. Também para demonstrar certa erudição e conhecimento literário 

perante seu público, Josephina termina seu texto – ao fim do segundo volume – citando uma 

série de autores, a respeito dos quais ela não desenvolve nenhum tipo de reflexão ao longo das 

Memórias, seja sobre cada um individualmente, seja sobre a literatura como um todo. A 

autora termina da seguinte forma, simplesmente citando-os, numa espécie de síntese de sua 

obra e de seu percurso: 

 

Digo pois:  

Eis a minha vida.  

Adorando a Deus. 

Amando minhas filhas.  

Indagando de Petrarcha e de Tasso.  

Conversando com Lamartine.  

Imaginando com Lord Byron. 

Contando com Victor Hugo.  

Chorando abraçada a um retrato!  

E philosophando com alguns autores alemães, pois esses são os verdadeiros 

phylosophos.  

Peço perdão la no céu ao sr. J. J. Rosseau de dizer esta verdade.  

Serei feliz se por acaso a sorte não fizer o meu futuro adverso; no meio 

d‘esta paz domestica, podem ainda bellos dias sorrir-me.  

Ter fé, esperar! Diz Alexandre Dumas, terminando um dos seus bellos 

romances. (...)
280
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Sexto elemento. Mesmo trazendo à tona tantos autores literários famosos, pudemos 

perceber que no tópico anterior a este, cujo título ―A exemplo dos romances: as apresentações 

de Neuville e de Amandine Aurore Lucile Dupin, a George Sand, grande inspiração de 

Josephina‖,  nossa autora se espelhou e se inspirou principalmente em George Sand para fazer 

seus textos de apresentação da obra. No geral, podemos afirmar que Josephina Neuville 

compreendeu bem como uma autora de seu tempo precisava escrever para ser aceita, tanto 

para publicação em uma editora, quanto para ser lida pelo público. Em sua tese de 

doutoramento, Germana Sales discorre à respeito dos prefácios oitocentistas dos romances, 

inclusive sobre a autoria feminina desse período. Sales afirma: 

 

Os prefácios permitem avaliar as possíveis relações entre autor e leitor, seus 

percalços, e sintetizar qual a forma escolhida pelo autor para estabeleer um 

diálogo com o leitor, apontando os argumentos que propiciassem o 

estreitamento das relações com o público até então desconhecido, com o 

qual seria necessário estabelecer uma familiaridade.
281

 

 

 Sales compreende que ―(...) os prefácios são importantes, instigantes, cheios de 

mistério e retórica, dotados de teorias e de estratégias de sedução e convencimento.‖
282

 E que 

seu objetivo principal de pesquisa foi ―(...) entender que esses textos introdutórios são a porta 

de entrada para uma possível cumplicidade entre autor e seus leitores, pois cumprem, dentre 

tantos papéis, ―a função de diminuir a distância entre o texto representado e o texto oferecido 

à leitura.‖
283

 Em especial, sobre a autoria feminina de romances, Sales conclui: 

 

O que pode ser percebido é que a presença feminina nos anos oitocentos, 

embora acanhada, foi significante para o registro de uma evolução que se 

configuraria com mais vigor na segunda metade do século XIX. Essas 

mulheres, talvez influenciadas pelas leituras que faziam, romperam o cerco 

doméstico, ampliaram seus horizontes e ajudaram, ao lado dos homens 

romancistas, a desenhar a história do romance brasileiro.
284

 

 

  

 Mesmo que Sales tenha feito um estudo dos prefácios oitocentistas do gênero 

romance, e nossa autora tenha escrito um livro de memórias íntimas, Josephina demonstrou 

ter se apropriado de uma série de estratégias narrativas dos e das romancistas do período. 

Sales também cita Josephina em sua tese de doutoramento, afirmando, 
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As publicações de autoria feminina em prosa de ficção, seja como memórias, 

narrativas de viagem ou diários, timidamente acrescentam à história da prosa 

de ficção uma linha a cada ano. Em 1864, Josephina Neuville publica, em 

Lisboa, Memórias de Minha Vida: recordações de minhas viagens, 

publicado em dois volumes e considerada por Sacramento Blake como 

―Obra que contém trechos de ruído e de escândalo‖.
285

 

  

Ao analisar as formas de autoria oitocentista, Sales especifica algumas das diversas 

artimanhas de apresentação, utilizada pelos autores e autoras em seus romances. Em síntese, 

podemos relembrar tais características. Através da análise de Sales, os autores e autoras do 

século XIX conseguiam chamar a atenção de seu público leitor de diversas formas, tais como: 

 

a. A acentuada modéstia: ―A primeira percepção decorrente da leitura dos prefácios é 

a marca dos excessos de humildade e a acentuada modéstia num discurso em que o 

autor quer marcar sua imagem perante o público.‖ Em outra passagem, a autora 

também afirma que havia uma ―(...) linguagem com que adocicaram seus prefácios 

com exageradas doses de modéstia interesseira que eram recorrentes entre a grande 

maioria dos prosadores, sem distinção de sexo.‖ E também que ―(...) esta maneira 

de apresentar-se no prefácio atravessa quase todo o século (...)‖, conclui; 

b. A associação da escrita como um trabalho: ―(...) há a classificação da imagem do 

autor que assinala a escrita à representação de um empreendimento laborioso‖ e 

que, além disso, o autor poderia ―chamar atenção para a necessidade de ser 

remunerado pelo trabalho empenhado na produção de um livro‖; 

c. Apresentar-se como autor amador e inexperiente: ―(...) destaca-se o autor imaturo, 

tentando encantar o leitor.‖ Pretendendo, inclusive, ―(...) realçar e elevar uma 

suposta falta de ambição‖, e além de persuadir seu público, ―implora compaixão e, 

ao mesmo tempo, espera que este público avalie seu exercício de romancista‖; 

d. Utilizar-se de alguma metáfora familiar: a preocupação em evidenciar uma linha 

paternalista à obra: ―a atribuição de paternidade ao autor da obra literária sustenta 

uma situação que reveste o escritor da figura do criador‖; 

e. A autoafirmação: ―Contudo, nem sempre o escritor faz uso de estratégias de 

comedimento, humildade e simplicidade ao se apresentar e falar de si‖, e continua, 

―ele também se exibe através de autoafirmação, uma forma de valorizar sua obra e 

sua própria imagem diante dos leitores‖. Poderia ser ― uma necessidade de impor-
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se ao meio cultural‖, mas também, de revelar elementos de ―militância em favor de 

causas sociais e o argumento de autoridade‖; 

f. O argumento de autoridade, o sujeito reconhecido: apresentar conhecimentos sobre 

a Antiguidade, História ou outros assuntos diversos, de acordo com Sales, seria 

―um distintivo aos olhos do leitor, que poderia ver o escritor como alguém erudito, 

instruído, sábio, conciliando o prazer de ler romances, ligado com a ideia de estar 

assimilando cultura.‖ A autora ainda acrescenta que um bom exemplo de 

demonstração dessa estratégia seriam as ―diversas epígrafes em línguas 

estrangeiras‖; 

g. A negação da responsabilidade de autoria da obra: o autor poderia apresentar-se 

―(...) através da imagem de um tradutor ou compilador de um manuscrito, de uma 

história antiga‖, aquele que ―(...) apenas colhe os fatos que compõem o enredo.‖ 

h. A utilização de disfarces na autoria: ―Entre esses aparece o uso de pseudônimos 

que se destaca como a estratégia mais comum.‖
286

 

 

A autora Elen Biguelini também estuda detidamente as habilidades narrativas que as 

mulheres do século XIX precisavam demonstrar para serem aceitas pela comunidade literária 

e pelo público em geral. Tais habilidades podem ser resumidas, segundo o trabalho de 

Biguelini, nos seguintes tópicos: 

 

a. A escolha pelo anonimato e suas variantes (utilização de pseudônimos, por 

exemplo): na maioria das vezes, o próprio anonimato já indicava que seria uma mulher 

por trás do texto. Podemos encontrar assinaturas como ―uma curiosa‖, ―uma 

respeitável senhora‖, ―uma menina‖ – também mencionarem a idade – ―uma jovem de 

dezesseis anos‖ – e a sua naturalidade – ―uma brasileira‖ ―uma senhora portuguesa‖; 

b. A diminuição de si e do valor de seu texto: a escolha pela depreciação da própria 

obra – ocupando um lugar de subordinação perante a escrita masculina – e a 

demonstração da falta de pretensão em se tornar escritora, por exemplo. Aparecem 

descrições como ―não pretendo ser literata, acalmem os críticos‖, ―o meu limitado 

gênio", ―o pezar da sua imperfeição‖, ―a inutilidade da minha tradução‖ – ou seja, o 

recurso pela antecipação da crítica; 
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c. As cuidadosas dedicatórias: poderiam se destinar aos homens respeitáveis do jornal 

ou editora e até admitir o auxílio e ajuda destes na escrita do texto. Também, eram 

pelas dedicatórias que as autoras se dirigiam ao leitor ou leitora, demonstrando o valor 

de seu texto e, até mesmo, pedindo algum auxílio; 

d. As justificativas morais: era comum as autoras exaltarem valores morais em seus 

textos, como, por exemplo, a castidade, mesmo que a leitura ao longo da obra pudesse 

acabar por admitir a perda das virtudes. Muitas obras visavam educar indiretamente os 

jovens, moças e rapazes, inclusive a possibilidade de tradução dependia de uma certa 

moralidade contida na obra; 

e. As justificativas pragmáticas: autoras admitiam escrever para ocupar o tempo, fugir 

do ócio e seus malefícios; 

f. As justificativas econômicas: algumas autoras que eventualmente empobreciam, 

viam na publicação de seus textos, uma possibilidade de remuneração para sobreviver, 

mesmo que o valor nunca fosse suficiente; aproveitavam dessa necessidade para 

justificar a escrita ainda que a atividade literária nesse período não fosse tão lucrativa, 

especialmente para as mulheres; 

g. O medo da fama: era primordial cultivar a modéstia e a humildade femininas, que 

de forma alguma deveriam visar a glorificação pública; o ato da escrita não deveria ser 

pretensioso. (BIGUELINI, 2017b, p. 90-109)
287

 

 

 Josephina não quis recorrer ao anonimato, muito pelo contrário. Assinou seu livro 

memorialístico, e também não admitiu castidade alguma. Neuville se declarou abertamente 

aos seus amantes de vida, bem como fez declarações bastante gratas aos amigos e amigas que 

a ajudaram em sua trajetória. Procurou demonstrar ser uma dedicada mãe, mesmo passando 

por tantas provações de vida, de acordo com tantas situações a qual conta ter sofrido. Porém, é 

fato que a autora, do início ao fim, demonstrou sua fé católica, certamente tão apreciada pela 

sociedade portuguesa de seu tempo. Também recorreu, mesmo que de forma as vezes 

ambígua, à um discurso de humildade perante seu público. Não podemos afirmar que 

Josephina leu todos os autores que ela cita. Tão pouco que era uma leitora assídua de 

romances. Portanto, é certo que Josephina Neuville seguiu um dos melhores exemplos de 

autoras femininas de seu período, a escritora George Sand. Ao seu modo, demonstrou estar 

atenta aos recursos disponíveis para uma mulher do século XIX conseguir não só escrever, 
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mas também, publicar.  Ao tomar a palavra para si e se defender abertamente, ao mesmo 

tempo em que eternizava suas lembranças, a autora do nosso estudo conseguiu enfim atingir o 

seu objetivo final, o da publicação, e este percurso tomado pela autora foi o que nosso 

trabalho buscou comprovar. 
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CONCLUSÃO 

 

As Memórias de Josephina Neuville constituem-se como um texto longo, 

multifacetado, passível de ser estudado a partir de diferentes pontos de vista. Do que se tem 

notícia, atualmente, esta foi a primeira dissertação de mestrado inteiramente dedicada à obra 

dessa francesa/brasileira/portuguesa, como ela própria gostava de se apresentar. Buscamos 

explorar o seu texto enquanto uma tentativa – se bem ou mal sucedida, jamais saberemos em 

que grau – de intervir ativamente na época em que vivia, apresentando a sua versão dos fatos 

que diziam respeito à sua vida. 

Quanto à concretização dessa intervenção, desse posicionamento público, não temos 

dúvidas de que Josephina obteve êxito: o seu livro foi, afinal, publicado por uma relevante 

editora portuguesa. Como buscamos demonstrar, esse êxito não foi fruto do acaso ou o 

resultado de uma realidade que naturalmente se apresentou a Josephina. Muito pelo contrário, 

foi o resultado de um esforço em escrever com relevância, por um lado, e de seguir os 

caminhos necessários, por outro. 

Escrever com relevância significava adequar seus procedimentos e pretensões de 

escrita aos preceitos da época – a humildade presente em seus argumentos; a utilização da 

experiência íntima como fonte de autoridade; a apreensão de um conceito de literatura; a 

conexão intelectual com a ideia de romance; a inspiração que demonstrou possuir na obra de 

George Sand; a utilização de elementos secundários (dicionários, referências literárias, 

transcrições de jornais etc.) como justificação e sustentação de sua escrita. 

Seguir os caminhos necessários à publicação significou, para Josephina, a 

proximidade mantida para com os escritores de jornais, romances e teatro da Lisboa de sua 

época, em primeiro lugar. Em segundo, a ajuda de Francisco Serra, cuja resenha publicada, 

meses antes de sua pretendida publicação (em 1858), causou um frenesi entre os leitores 

possíveis de Josephina. Esse episódio, se por um lado lhe rendeu cartas ameaçadoras e 

possivelmente atrasou a publicação de suas Memórias – que só seriam impressas em 1864 – 

por outro projetou a escritora como um nome a ser debatido, ainda que muitos tenham 

insistido em desdenhar de sua escrita. 

Como dissemos, muitos caminhos podem ser tomados no estudo das Memórias. Não 

nos detivemos, por exemplo, na recepção que se pode ver em Cláudia de Campos, que coloca 

a obra de Josephina lado a lado com Charlotte Brontë, George Sand e a Condessa de La 

Fayette. Por outro lado, aspectos como o olhar de Josephina a propósito de elementos 

históricos do período podem e devem ser melhor explorados no futuro – como já fizemos, em 
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texto citado nesta dissertação, a propósito da temática da escravidão em Josephina Neuville. 

Não há dúvidas que enquanto escritora e memorialista, suas páginas estão cheias de 

descrições e impressões interessantes e relevantes para o estudo da história social e cultural do 

século XIX em Portugal, Brasil e Europa de modo geral.  

Não sabemos, pelos indícios que Josephina deixa em sua obra, ou por meio de indícios 

externos, se ela foi autora de outros escritos, ou se pretendia se tornar uma escritora com 

carreira literária; todavia, é possível concluir, a partir do presente estudo, que seu objetivo em 

publicar sua versão dos fatos e defender-se das acusações que sofria, além de eternizar a sua 

própria história foi atingido: Josephina Neuville, afinal, não se deixou vencer pelo silêncio. 
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ANEXOS 

 

1. Capas da obra de Josephina Neuville (volumes 1 e 2): 
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2. Preços de venda do Memórias de minha vida, recordações de minhas viagens, de 

Josephina Neuville: 

a) Em O amador de livros. Boletim mensal da Livraria Academica, v. 1, n. 1, 1894, 

Porto, p. 14: 
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b) CASTILHO, Alexandre Magno de; CORDEIRO, António Xavier Rodrigues. 

―Seção de anúncios‖, in: Almanach de lembranças luso-brasileiro para o anno de 

1865. Lisboa: Typographia da Sociedade Typographica Franco-Portugueza, 1864, 

p. 19: 
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3. Registros oficiais de Josephina Neuville (cedidos gentilmente pela historiadora Drª 

Elen Biguelini): 

a) batismo: 

 

b) casamento: 
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c) óbito: 
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4. Citação do nome de Josephina Neuville como assinante do jornal Ecco Literario (em 

MACHADO, Julio Cesar. Apontamentos de um folhetinista. Porto: Typographia da 

Companhia Literária, 1878, p. 266): 
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5. Resenha crítica de Francisco Serra no periódico Revolução de Setembro de 31 de 

março 1858: 

 

 

 

6. Publicação de Josephina Neuville no Revolução de Setembro de 21 de janeiro 1859: 
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7. Crítica de Manuel Pinheiro Chagas, publicada no Annuario do Archivo Pittoresco, n. 

9, setembro de 1864, p. 68: 
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8. Dicionários bibliográficos do período os quais fazem referência à Josephina Neuville: 

a) Diccionario Bibliographico Portuguez, de Innocencio Francisco da Silva. Tomo 13. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1885, p. 247: 

 

 

 

b) Diccionario Bibliographico Brazileiro, de Augusto Vitorino Alves Sacramento Blake. 

Volume 5. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1899, p. 238: 
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