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Não há nada como uma boa e velha saia para se explorar a África  
Mary Kingsley 
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Resumo  

 

Esta tese investiga a relação entre gênero e escrita através das trajetórias pessoais e 

intelectuais de Nísia Floresta (Papary, 1810 - Rouen, 1885) e Adèle Toussaint-Samson (Paris, 

1820-1911), ao longo do século XIX, no Brasil e na Europa. A questão central da pesquisa é 

pensar as influências do fato de serem mulheres sobre as experiências das escritoras e 

viajantes Nísia e Adèle. Esse trabalho é uma proposta de diálogo entre duas escritoras que 

viveram suas longas vidas no século XIX, compartilharam espaços, empreenderam viagens 

atlânticas e refletiram através da escrita sobre o que chamavam “condição feminina”. O 

trabalho se divide em três partes de acordo com a ordem cronológica da vida das autoras e de 

suas publicações. Na primeira parte, discuto a relação entre domesticidade e escrita ao longo 

do despertar das autoras para a produção de textos. No segundo momento, analiso a influência 

das viagens em suas vidas e em seus escritos. Na última e terceira parte deste trabalho, lido 

com os últimos anos das escritoras, analisando as maneiras que elas encontraram para 

enfrentar temas como a velhice, a memória que legariam de si, bem como a aproximação da 

morte. Ao longo de suas existências, ambas tiveram que negociar sua “condição feminina” 

com a atividade de escritora. Este trabalho se propõe, ainda, a contribuir com mais um 

capítulo na História do Feminismo, através de uma análise empírica da vida dessas duas 

mulheres. 

 

Palavras-chave: Adèle Toussaint-Samson, Nísia Floresta, Escritoras, Gênero, Século XIX;  
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Abstract  

 

 This dissertation investigates the relationships between gender and writing in the 

personal and intellectual trajectories of the Brazilian woman writer Nísia Floresta (Papary, 

1810 - Rouen, 1885) and the French woman writer Adèle Toussaint-Samson (Paris, 1820-

1911), in nineteenth-century Brazil and Europe. The core question of this research is how 

being a woman influenced their experiences as women writers and as female travellers. This 

work proposes a dialogue between these two writers who lived their long lives through the 

nineteenth century, shared similar spaces, performed Atlantic journeys, and thought through 

their writings about what they called the “feminine condition”. The dissertation is divided in 

three parts according to the chronological order of the authors’ lives and publications. In the 

first part, I discuss the relationship between domesticity and writing in the beginning of their 

production of texts and their awakening as authors. In the second part, I deal with the 

influence of travel both on their lives and in their writings. In the third and last part, I discuss 

the later years of the writers, analyzing the ways they adressed the subject of aging, the self 

memories they would leave for posterity, as well as their proximity to death. Throughout their 

lives, both of them had to negotiate their “female condition” with their performance as 

writers. This work is also a contribution to the History of Feminism, for through the empirical 

analysis of the lives of these two women, it adds one more chapter.    

 

Keywords: Adèle Toussaint-Samson, Nísia Floresta, Women Writers, Gender, Nineteenth 

Century; 
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 Introdução: 

No final da década de 1850, o jornal francófono Courrier du Brésil publicou no 

Rio de Janeiro a transcrição de um artigo de Pierre-Joseph Proudhon, filósofo e anarquista 

francês e um dos líderes da revolução de 1848 na França, intitulado “Crônica estrangeira: As 

mulheres-autor”1. O artigo defendia a incapacidade das mulheres para a escrita, para o 

pensamento e a metafísica de forma geral. Só o acaso, segundo ele, justificaria o poder de 

raciocínio e a criação nas mulheres e dentre as incapacidades que lhes considerava peculiar, o 

autor listava ainda a impossibilidade de “formular um julgamento”. Segundo ele, os livros de 

uma mulher são apenas feitos de imitações e lugares-comuns e a originalidade evidencia-se 

apenas em “algumas gentilezas”. A escrita das mulheres, para Proudhon, é reflexo de sua 

personalidade, que ele as define como “ser passivo e enervante, cuja conversação lhe cansa 

tanto quanto seus abraços”, em uma visão bem derrogatória do sexo oposto. O texto enfim 

chega a questão da fisiologia das damas, tema fundamental para muitos contemporâneos do 

autor. Segundo ele, “a natureza não fazia nada em vão e o vigor e a continuidade da 

meditação que apenas tem os homens de gênio” ele julgou como “incompatível com as 

funções e deveres da maternidade”. Logo, conclui que “a mulher que se arrisca a filosofar e a 

escrever mata sua progenitura pelo trabalho de seu cérebro”, portanto, elas deveriam “renuciar 

à maternidade” e se conformar com o título de “concubina” ou “cortesã”, já que a alcunha de 

esposa implicava também o dever da procriação. Até mesmo as “exceções”, ou seja, as 

escritoras renomadas da França do século XVIII e XIX não escaparam a pena ácida de 

Proudhon, que justificou seu sucesso como resultado de um acaso, plágio ou acidente, jamais 

merecendo a fama que desfrutaram. Assim foi Madame De Staël, que segundo Proudhon foi 

enaltecida por jovens literatos, que depois de maduros, lhes confessaram detestar a falta de 

qualidade da autora que haviam amado na juventude. Ou George Sand, a mais famosa 

escritora francesa do século XIX, festejada em vida, mas que, segundo ele, escrevia apenas 

sobre o amor, corroborando com sua definição de que para as mulheres “tudo é subordinado” 

a tal sentimento. Pronto, não há habilidades sociais, nem naturais, e nem mesmo as exceções à 

regra fogem à certeza de Proudhon de que as mulheres eram incapacitadas para a criação que 

define a autoria.  

                                                 
1 (Minhas traduções). Cf. Courrier du Brésil. Rio de Janeiro, Edição 27, 04/07/1858. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709719&pasta=ano%20185&pesq= Acesso: 04/02/2014. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709719&pasta=ano%20185&pesq
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Discursos como esse tiveram grande força ao longo do Oitocentos e colaboraram 

para o esquecimento das mulheres que escreveram e publicaram no passado. Argumentos 

assim combatiam pretensões femininas de erudição e saber, embora não tenham sido aceito 

irrestritamente e não tenham impedido que as mulheres escrevessem e publicassem. No 

entanto, ideias como a de Proudhon fizeram com que a maioria das autoras, senão sua 

totalidade, tivessem que negociar suas trajetórias tendo em vista a opinião sobre o que os 

contemporâneos chamavam de “condição feminina” com as expectativas sociais em relação às 

funções de escritora que produziam obras para a publicação. Contudo, o pensamento 

hegemônico que afastava as mulheres da produção intelectual logrou em reafirmar a 

inexistência de escritoras “de qualidade” em períodos como o século XIX, que não teria 

legado nada mais do que raras exceções. Essa opinião prevaleceu na seleção de autores para a 

construção do cânone universal da literatura e assim, os séculos seguintes, passaram adiante 

esse esquecimento deliberado2. Ao contrário do que se pensava, contudo, o Oitocentos estava 

cheio de mulheres educadas e intelectualizadas que escreviam em diversas partes do globo, 

inclusive no Brasil, ainda que a maioria das mulheres não fossem escritoras ou alfabetizadas, 

como aliás, não eram escritores a maioria dos homens. 

Esta tese investigou as experiências, como escritora e viajante, de duas autoras, a 

brasileira Nísia Floresta e a francesa Adèle Toussaint-Samson. O objetivo do trabalho foi 

situá-las em seu próprio tempo, investigando sobre as possibilidades que desfrutaram e os 

limites que se impuseram para a realização de suas viagens e de suas produções escritas com 

fins de publicação, ao longo do século XIX, tanto no Brasil, como na Europa.  

A escritora brasileira Nísia Floresta vem sendo tema de muitos estudos. Alguns 

autores da primeira metade do século XX levantaram dados biográficos e informações sobre 

suas obras3. Uma série de outros trabalhos, muitos dos quais na área de teoria literária, 

continuaram a investigação sobre sua vida, mas analisaram, principalmente, o conjunto de sua 

                                                 
2 LOBO, Luiza. Guia de escritoras da literatura brasileira. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2006. MUZART, Zahidé 

Lupinacci (org.) Escritoras brasileiras do século XIX. Antologia. Florianópolis/Santa Cruz do Sul, 

Mulheres/Edunisc, 1999, pp.15-26. TELLES, Norma. “Escritoras, escritas, escrituras”. In: DEL PRIORE, Mary. 

História das Mulheres no Brasil. Mary del Priore, (org). Carla Bassanezi (coordenadora dos textos). São Paulo: 

Editora Contexto, 2013, pp. 401-442. 
3 CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1941. CASCUDO, Luís da 

Câmara. “Acta Diurna de Luís da Câmara Cascudo: Nísia Floresta e alguns parentes”. A República, Natal, 

19/01/1940. CASCUDO, Luís da Câmara. Nosso amigo Castriciano. Natal: EDURN, 2008. FREYRE, Gilberto. 

Sobrados e mocambos. Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, 1985. LIMA, Manoel de Oliveira. “Discurso como 

paraninfo da primeira turma de formandas da Escola Doméstica de Natal, publicado em dezembro de 1919 na 

revista do Brasil” Apud: MEDEIROS Filho, João. Nísia Floresta. Natal, s.n. 1981, p.7. SEIDL, Roberto. Nísia 

Floresta 1810-1885. Rio de Janeiro, 1933. 
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obra4. Alguns trabalhos na área de educação se consagraram à análise de seus textos 

educacionais5. Existe também ao menos um estudo sobre sua perspectiva de viajante na área 

de História6. A despeito de muitos trabalhos sobre a autora e os diversos aspectos que 

enfatizaram, minha contribuição ao estudo da escritora brasileira foi reconstruir sua trajetória 

pessoal e intelectual a partir de uma sólida pesquisa em arquivos, com a descoberta de fontes 

até então inéditas. Por sua vez, a escritora francesa recebeu bem menos atenção da academia e 

aparte dois artigos que informam dados preliminares de sua vida7, existem alguns textos sobre 

seu relato de viagem ao Rio de Janeiro e sua experiência de viajante8. Esta tese procurou 

reparar esse esquecimento empreendendo uma investigação histórica do percurso biográfico e 

intelectual de Adèle através de uma pesquisa com fontes até o momento não exploradas. 

Investigar o tema da relação entre escrita e gênero foi o que motivou a criação de um diálogo 

entre as autoras. Nísia e Adèle, a despeito das origens diversas e das diferenças de trajetórias 

que tiveram, foram contemporâneas e compartilharam a “condição feminina”, viveram nos 

mesmos lugares, experimentaram travessias atlânticas similares. Elas estiveram imersas no 

mesmo mundo oitocentista e escolheram levar os trabalhos da pena a sério, publicando 

inúmeras obras ao longo de suas longevas vidas.   

O conceito de gênero neste trabalho foi pensado a partir da elaboração de Joan 

Scott, que o definiu como uma categoria de análise histórica constitutiva das relações sociais 

que se fundam nas diferenças entre os sexos. Gênero é, para a autora, uma forma primária de 

                                                 
4 TRINDAD, Socorro. Feminino feminino. Natal: Editora Universitária, UFRN, 1981. MARIZ, Zélia Maria 

Bezerra. Nísia Floresta Brasileira Augusta. Natal: Editora Universitária, 1982. DUARTE, Constância Lima. 

Nísia Floresta: vida e obra. Primeira Edição. Natal: UFRN. Editora Universitária, 1995. : LÚCIO, Sônia Valéria 

Marinho. Uma viajante Brasileira na Itália do Risorgimento: tradução comentada do livro Trois ans en Italie 

suivi d’un voyage en Gréce de Nísia Floresta Brasileira Augusta. (vol.I, 1864, vol. II, s.d.). Tese de doutorado 

defendida no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP. Orientador: Prof. Dr. Luiz Dantas. Campinas-

SP, [s.n.], 1999. MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race and Patriotism in the Works of Nísia Floresta. 

Woodbridge: Tamesis, 2012. 
5 GUSMÃO, Emery. “Debates sobre a educação feminino no século XIX: Nísia Floresta e Maria Amália Vaz de 

Carvalho”. Estudos Históricos. V.25, n.50, Rio de Janeiro, julho-dezembro 2012, pp. 269-289. SILVA, Elizabeth 

Maria da. Mulheres, Emancipai-vos! Um estudo sobre o Pensamento Pedagógico Feminista de Nísia Floresta. 

Caruaru, [s.n.], 2014. Orientadora: Prof. Dra. Allene Carvalho Lage. Dissertação (mestrado). CAA, UFPE.  
6 SCATENA, Stella Maris Franco. Peregrinas de outrora: viajantes latino-americanas no século XIX. 

Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2008. 
7 TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: 

TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, pp. 7-41. 

PENJON, Jacqueline. “Une intellectuelle française à Rio”. In: FARRE, J.M.; MARTINEZ, F.; OLIVARES, I. 

Hommes de Science et intellectuels européens em Amérique Latine (XIXe-XXe siècles). Paris: Manuscrits, 2005, 

pp.145-160. 
8LEÃO, Andrea Borges. “Nós e os franceses: Gilberto Freyre à prova de Adèle Toussaint-Samson”. Varia. 

Vol.18 (3), 2014, pp.625-647. LEITE, Míriam Moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro Século XIX. São 

Paulo: Hucitec, EDUSP, 1984. HAHNER, June Edith. “Adèle Toussaint-Samson, A Parisien in a Slavocrat 

Society”. In: HAHNER, June Edith. (Org.).  Women through Women’s Eyes. Latin American Women in 

Nineteenth-Century Travel Accounts. Wilmington: Scholarly Resources Press, 1998, pp.81-102. 
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conferir significados às relações de poder9. O conceito também serviu para realizar 

articulações com outras categorias analíticas como, por exemplo, raça, etnia, classe, geração10. 

Inspirada nessas discussões, tomei o gênero para pensar a experiência das autoras a partir de 

uma perspectiva relacional com outras mulheres, que pertenciam a classes e etnias diversas, e 

com os homens. Procurei desvendar como as relações de gênero funcionavam na análise de 

um contexto histórico específico. Do contrário, defini-lo de forma atemporal seria tratá-lo 

como uma verdade transcedental, que facilmente cairia em um essencialismo11. 

Deste modo, indaguei sobre o funcionamento do gênero experimentado por Nísia 

e Adèle ao longo do Oitocentos. Questionei-me ao longo de todo trabalho sobre como o fato 

de ser mulher exerceu influências sobre suas trajetórias de autoras e a produção e publicação 

de seus textos. Refleti sobre como “essa condição” implicou em diferenças ou semelhanças 

em relação aos homens.  

Essa tese tratou de duas mulheres, brancas e burguesas, sem contudo tomá-las 

como integrantes de uma categoria homogênea, que refletisse a fisiologia de seus corpos, 

como se fosse unívoca e determinada por questões naturais ou sociais12. Falar de autoras, 

implicou, ao contrário, recriar “a mulher” como um agente histórico importante, considerando 

suas diferenças e semelhanças, além de seus protagonismos individuais13. Ao analisar as 

ações individuais das autoras (Agency) busquei desvendar as intenções e experiências em 

adaptar-se a ou rejeitar as normas sociais de sua época, bem como em suas formas de se 

relacionar com o mundo no qual viveram14. As problemáticas trabalhadas Nas Margens, de 

Natalie Davis, serviram de inspiração no que concerne a abordagem ao sujeito feminino. 

Através da biografia de três mulheres, a autora investigou se suas vidas foram distintas da dos 

                                                 
9SCOTT, Joan. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 

2, jul./dez., 1995, pp.71-99.  
10 SCOTT, Joan. Ibid. SOIHET, Rachel. “História, Mulheres, Gênero: contribuições para um debate. In: 

AGUIAR, Neuma. Op.Cit. pp.10-102. 
11 Wildenthal realiza uma discussão sobre raça que me serviu para pensar sobre a categoria de gênero. 

WILDENTHAL, Lora. German Women for Empire, 1884-1945. Durham e London: Duke University Press, 

2001, p.10. 
12 NICHOLSON, Linda. “Interpretando o gênero”. Revista de Estudos Feministas. v.8, n.2, 2000, pp.9-43. Cf. 

PISCITELLI, Adriana. “Re-criando a (categoria)mulher?”. Disponível em: 

http://www.culturaegenero.com.br/download/praticafeminina.pdf Acesso: 20/01/2016. 
13 DAVIS, Natalie Zemon. “Prólogo”. Nas Margens. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. DIAS, Maria 

Odila Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1995. PERROT, Michelle. 

Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. PERROT, Michelle. As mulheres ou o silêncio da 

História. Bauru, SP: EDUSC, 2005. DUBY, G.; PERROT, M. A História das mulheres no Ocidente. v.4. Porto: 

Afrontamento, 1994. 
14 ANAGOL, Padma. The Emergence of Feminism in India, 1850-1920. London: Ashgate Publishing, 2005, 

p.10. 

http://www.culturaegenero.com.br/download/praticafeminina.pdf
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homens, em suas respectivas sociedades, e em que medida foram semelhantes. Ela se 

questionou se tiveram que se opor às hierarquias dos sexos e de que maneira o fato de serem 

mulheres tornou suas vidas diferentes. Davis, no entanto, as retratou como sujeitos que 

souberam se aproveitar de suas condições e procurou desvendar quais as vantagens por elas 

obtidas por se situarem nas margens da sociedade, buscando analisar seus protagonismos 

individuais15. À luz desses questionamentos, procurei indagar sobre as possibilidades de ser 

mulher no século XIX, no Brasil e na Europa Ocidental, como conformaram e transgrediram 

as amarras sociais e perceberam ou reproduziram as contradições de seu próprio tempo.  

Nísia e Adèle tornaram-se viajantes a partir de um dado momento de suas vidas e 

essa experiência de deslocamento alterou profundamente também os seus escritos. Um 

número considerável de mulheres oitocentistas também viajaram para fora das fronteiras de 

seus países de origem e arriscaram-se no meio editorial e jornalístico como escritoras e, às 

vezes, feministas. Mary Wollstonecraft e Flora Tristan talvez tenham sido os exemplos mais 

notórios que o Oitocentos nos legou e que uniram à experiência do deslocamento, o 

feminismo e a escrita16. Segundo Jayawardena, a viagem assumia para as mulheres um caráter 

libertador. Várias viajantes do século XIX escreveram como o deslocamento lhes 

proporcionava, além do encontro com o diferente, o benéfico distanciamento do julgamento 

familiar e social17. Muitas contemporâneas de Nísia e Adèle relataram sobre as possibilidades 

de escapar das amarras sociais de seu gênero e de suas obrigações de classe através da 

experiência libertadora da viagem para outro continente18. O livro de Lapierre e Mouchard 

sobre viajantes mostrou também como a maioria das mulheres de meados do século XIX 

tiveram o cuidado de empreender suas viagens ao mesmo tempo em que conformavam as 

regras de conduta feminina em relação ao zelo da honra e ao vestuário19. Por sua vez, o 

trabalho de McEwan mostrou as diferenças enfrentadas pelas mulheres viajantes, tanto no 

momento de realizar a viagem como no momento de se fazer publicar, cotejando suas 

experiências com a de viajantes do sexo oposto20. Fundamentada nessas e em outras 

                                                 
15 DAVIS, Natalie Zemon. “Prólogo”. Nas Margens. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 12-13. 
16 JAYAWARDENA, Kumari. Feminism and Nationalism in the third World. London: Zed Books, 1996, p.21. 
17 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. “Pourquoi partent-elles?”. Elles ont conquis le monde: Les 

grandes aventurières 1850-1950. Paris: Arthaud, 2007, pp.4-5. 
18 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. “Pourquoi partent-elles?”. Op.Cit. pp.4-5. 
19 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. “L’ère des crinolines. Comment survivent-elles?”. Elles ont 

conquis le monde: Op.Cit. pp.25-29. 
20 MCEWAN, Cheryl. Gender, Geography and Empire: Victorian Women Travellers in West Africa. Aldershot, 

Hampsphire, England; Burlington, Vermont, USA: Ashgate, 2000. 
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discussões a respeito das viagens de mulheres, observei como as duas protagonistas dessa 

história, Nísia e Adèle, se aproximaram ou se distanciaram das viajantes de sua época. 

Para investigar o horizonte que as autoras tiveram diante de si e o que deixaram 

em seus escritos, utilizei cada vestígio sobre suas vidas que encontrei, principalmente àqueles 

produzidos por suas próprias penas, muitos dos quais literários e autobiográficos. Utilizei 

cartas manuscritas das autoras e de seus familiares e conhecidos, artigos de jornal, obras 

ficcionais publicadas, documentos de repartições públicas e o mais que encontrei que pudesse 

dar pistas sobre elas ou sobre o mundo no qual viveram. Através desse recurso, pude acessar 

fragmentos de suas maneiras de interpretar o mundo e de se colocar diante do público 

enquanto autoras.  

Uma ressalva sobre o uso de textos ficcionais como fonte precisa, contudo, ser 

feita. Apesar da literatura ser um texto narrativo “não referencial”21, pois escapa às definições 

de verdadeiro e falso e recorre à verossimilhança como forma de convencimento do leitor, a 

literatura, independente do estilo, formas e conteúdos resguardam sempre uma relação de 

dependência com as circunstâncias históricas nas quais foi produzida. Não porque esses textos 

tenham refletido a realidade, mas sim, porque as formas de construção da narrativa ficcional 

são determinados pelo tempo e pela cultura de seu autor e informam sobre os horizontes 

possíveis de seu criador22.  

Sempre que possível comparei mais de um tipo de fonte para escrever sobre as 

autoras. Escritos ficcionais foram cotejados com vestígios não ficcionais relativos ao tema, de 

modo a realizar uma investigação o mais verossímel possível do ponto de vista histórico. A 

despeito de debates acalourados e críticos contra esse procedimento, a literatura é percebida 

neste trabalho como uma fonte primária, sobretudo, porque no caso das autoras estudadas suas 

obras têm um forte caráter autobiográfico. Além disso, não apenas as fontes literárias foram 

assim pensadas, ao contrário, parti do pressuposto de que todo texto, e portanto, todas as 

fontes históricas, tem uma dimensão narrativa de criação literária. O problema da relação do 

autor com seu texto deve ser sempre colocada, pois os escritos, quaisquer que sejam, nunca 

são a expressão autêntica e verdadeira da essência de seu autor. 

                                                 
21 COHN, Dorrit. The Distinction of Fiction. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1999. 

GALLAGHER, Catherine. “The rise of fictionality”. In: MORETTI, Franco. The Novel. Volume 1: History, 

geography and culture. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006, pp.336-363. 
22 CHALHOUB, Sidney. “Apresentação”. História Social, n.22 e 23. Primeiro e segundo semestre de 2012, pp. 

9-15. COMPAGNON, Antoine. O demônio da Teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2010, p. 200. 
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Como a maioria das mulheres do passado, os documentos que restaram sobre as 

vidas de Nísia Floresta e Adèle Toussaint-Samson foram bem mais escassos se comparados 

aos homens de mesma posição social do período23. As lacunas se multiplicaram e as preenchi 

com conjecturas e uma certa dose de invenção, mas sempre fundamentada em pesquisas de 

arquivos e na bibliografia sobre o tema24, além de rigorosas análises sobre o contexto em que 

viveram, a experiência de outras mulheres contemporâneas e o conhecimento de suas 

trajetórias que adquiri ao longo da pesquisa. Assim como Davis, busquei empreender “uma 

invenção construída pela atenta escuta das vozes do passado”25. 

A partir dos vestígios sobre Nísia e Adèle, realizei uma construção literária para a 

representação histórica de suas experiências26 e a imaginação fez parte desse processo. Como 

um trabalho de investigação detetivesca, ordenei os pedaços encontrados da melhor maneira 

que encontrei para contar a história que escolhi narrar, por vezes com sacrifício da forma e, às 

vezes, contrariando a norma. Se a literatura passou por um processo de historicização há 

algumas décadas, a história também assumiu sua dimensão narrativa, bem como sua 

textualidade. Por ser a história também construção, um relato que une presente e passado, ela 

está irremediavelmente engajada nos discursos através dos quais o objeto histórico se 

constitui27. No caso de Nísia e Adèle, busquei reconstruir a complexidade de suas existências, 

bem como os paradoxos que lhes constituíram, de modo a perceber as nuances de seus 

percursos, que se localizavam entre os determinantes sociais e seus protagonismos 

individuais28.  

 Ao se dedicar sobre o estudo de duas vidas que se cruzaram no Atlântico, meu 

objetivo não foi realizar uma biografia, embora a dimensão biográfica perpasse todo esse 

trabalho. Ao contrário, suas existências serviram de recorte espacial e temporal para tratar da 

problemática da autoria feminina e da experiência de escritora e viajante no século XIX. Não 

foi meu objetivo criar um todo apreensível de suas vidas, como a tradição biográfica 

costumava propor. Os paralelismos dos percusos da escritora francesa e da brasileira com 

muitas coincidências temporais e espaciais justificam a escolha de estudá-las. Fossem 

                                                 
23 Corbin escolheu fazer a biografia de um desconhecido homem, por causa da maior escassez de fontes no caso 

das mulheres. CORBIN, Alain. Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot: Sur les traces d’un inconnu -

1798-1876. Paris, Flammarion, 1998, pp. 7-10. 
24DAVIS, Nathalie. “On the Lame”. The American Historical Review, v.93, n.3, junho 1988, pp.572-603. 
25 DAVIS, Natalie Zemon. “Introdução”. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, pp. 20-

21. 
26DAVIS, Nathalie. “On the Lame”. Op.Cit. 
27 COMPGNON, Antoine. Op.Cit. p.20. 
28 DAVIS, Nathalie. “On the Lame”. Op.Cit.  
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singulares ou típicas, as duas escritoras mantiveram sempre pontos de contato com a cultura 

hegemônica. Suas vivências e concepções são, ao menos em parte, integrantes de um mesmo 

código cultural, que permite a convivência e a comunicação com os indivíduos à sua volta29. 

Segundo Carlo Ginzburg,  

da cultura do próprio tempo e da própria classe só se sai a não ser para entrar no 

delírio e na ausência de comunicação. Assim como a língua, a cultura oferece ao 

indivíduo um horizonte de possibilidades latentes – uma jaula flexível e invisível 

dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um30.  

Robert Darnton partiu de referências bem distintas, mas, como Ginzburg, chegou 

a uma conclusão similar. Para ele, a expressão do indivíduo se dá somente no interior de um 

“idioma geral”, no qual aprende a lidar com as sensações e a ter uma compreensão do mundo 

exterior, dentro de uma estrutura fornecida pela cultura. Igualmente, Natalie Zemon Davis viu 

no processo atípico do impostor Martin Guerre a revelação de aspirações camponesas 

“típicas”:  

Não me incomoda que seja um caso excepcional, pelo contrário, pois uma disputa 

fora do comum por vezes desnuda motivações e valores que se desnudam na 

agitação da vida cotidiana. Espero mostrar que as aventuras de três jovens aldeões 

não estão tão distantes das experiências mais corriqueiras dos seus vizinhos31.  

Esses autores advogam os casos singulares como restringidos pelas fronteiras do tempo e do 

lugar, o que, por si só, os tornam representativos, em alguma medida. 

Enquanto Ginzburg, Darnton e Davis buscavam demarcar o limite da atipicidade 

dos seus biografados, os estudos biográficos de mulheres costumam enquadrá-las como 

aberrações, precursoras, vanguardistas, extraordinárias ou “mulheres à frente de seu tempo”. 

Apenas com o esforço recente dos biógrafos de personagens femininos, as pesquisas 

começaram a perceber sua normalidade e as historicizaram dentro de um contexto. Antes 

consideradas excepcionais ou míticas, como o exemplo de Chica da Silva, elas foram 

colocadas de volta nas conjunturas culturais de origem, inseridas num tempo e num espaço 

que lhes configurou a existência32.  

Em pesquisa sobre a cronista social Gilda Marinho, Benito Schmidt recusou a 

excepcionalidade tanto como atributo natural de sua extravagante personagem, quanto como 

                                                 
29 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p.12. 
30 GINZBURG, Carlo. Ibid, p. 22. 
31DAVIS, Natalie Zemon. “Introdução”. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, pp. 20-

21.  
32 FURTADO, Júnia. Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes: o outro lado do mito. São Paulo: Cia das 

Letras, 2003. 
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categoria analítica apropriada à representação de suas ações33. Pressupor a excepcionalidade 

de uma mulher é inferir a normalidade de todas as suas contemporâneas e relegar o sexo 

feminino ao lugar de “pano de fundo” passivo e previsível. Além disso, esse termo reforça o 

discurso hegemônico que reitera a identidade da mulher como mãe, esposa e administradora 

do lar34. 

Para Cristine Planté35, a categoria excepcional originou-se dos próprios 

adversários da emancipação feminina. Opositores, como por exemplo Proudhon, que 

enfatizaram a raridade das mulheres, tomadas como “exceções”, com o intuito de reforçar a 

inferioridade generalizada do “sexo frágil”. Estudos recentes sobre escritoras e artistas 

brasileiras criticam essa associação entre mulheres no espaço público e a excepcionalidade, 

por exemplo. Esses trabalhos mostram como os homens, contemporâneos das ditas mulheres, 

mobilizaram a excepcionalidade como conceito útil para limitar o acesso feminino a 

determinados espaços36. Portanto, o esforço atual dessas pesquisas caminha no sentido de 

retirar do esquecimento tais trajetórias, mostrando-as menos como exceção e mais como 

aberturas ou brechas de um sistema que viabiliza a inserção social das mulheres de uma forma 

geral. Em parte excepcional, em parte comum, as trajetórias de Nísia e Adèle lançam luz 

sobre os problemas das aspirações femininas ao espaço público, à vida intelectual e ao desejo 

- que pode nos soar paradoxal - de serem esposas, mães e rainhas do lar.  

Por fim, identifico este trabalho como uma história do feminismo, ainda que um 

feminismo avant la lettre. Muitos trabalhos reivindicaram o termo para aplicá-lo a outros 

períodos cronológicos do passado, bem como a sociedades não-ocidentais. Karen Offen, por 

exemplo, se perguntou sobre a possibilidade de realizar uma história do feminismo que 

precedesse a criação do termo, no final do século XIX37. A resposta positiva que se tem dado 

à questão é a de que o conceito de feminismo deve ser fundamentado em evidência histórica, 

                                                 
33SCHMIDT, Benito Bisso. “Nunca houve uma mulher como Gilda? Memória e gênero na construção d euma 

mulher “excepcional”. In: GOMES, Angela de Castro e SCHMIDT, Benito Bisso (orgs.). Memórias e narrativas 

(auto)biográficas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p.167. 
34SCHMIDT, Benito Bisso. Ibid, p.168. 
35PLANTÉ, Christinne. “Femmes exceptionnelles: Des exceptions pour quelle règle”. Les Cahiers du GRIF, 

n°37-38, 1988. Le genre de l'histoire. pp. 90-111. 
36 SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras. Primeira edição. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Fapesp, 2008, pp.21-34. GARZONI, Lerice. Arena de combate: 

gênero e direitos na imprensa diária (Rio de Janeiro, início do século XX). Campinas-SP, [s.n.], 2012. Orientador 

Maria Clementina Pereira Cunha. Tese (doutorado), IFCH, UNICAMP, p.217.  
37OFFEN, Karen. “Defining Feminism: A Comparative Historical Approach”. Signs, v. 14, n.1, 1988, pp.119-

157. 
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mas pode ser utilizado amplamente38. Nos últimos anos, há um enorme consenso entre os 

historiadores que reconhecem a multiplicidade de definições e aplicabilidade do termo, 

utilizado-o agora no plural.  

Nesse sentido, Sharon Sievers convidou os historiadores a se apropriarem do 

conceito, explorando os exemplos da história de modo a refletir sobre o que é e o que não é 

universal no feminismo39. A autora define feminismo como uma história social das mulheres 

que procura solidariedades horizontais40. Nesse sentido, essa tese se proponhe a contribuir 

com um novo capítulo nessa longa história de feminismos. Embora Nísia e Adèle não tenham 

queimado sutiãs em praça pública, nem defendido o voto ou se engajado em organizações 

políticas de mulheres, elas lutaram por meio de seus escritos em busca de autonomia e 

independência, além de terem defendido o trabalho remunerado para as mulheres e seu direito 

de voz no espaço público, criticado a escravidão e denunciado os abusos de gênero 

perpetrados contra outras mulheres. Ao mesmo tempo em que marcaram sua posição 

privilegiada de integrantes da burguesia e de mulheres brancas que enalteciam as funções 

femininas da domesticidade, a posição de mãe e esposa. Se elas não foram o que a nossa 

contemporaneidade define como radical e feminista, elas, nos ofereceram, ao menos, as 

contradições de sua época. A tensão entre domesticidade e escrita com fins de publicação - 

entre o que viveram, sonharam e aquilo que escreveram - é o enredo da história que se segue.  

*** 

A tese está dividida em três partes e os recortes foram feitos cronologicamente a 

partir de suas vidas. Na primeira parte, intitulada “O despertar da escrita”, procurei responder 

a indagação de como Adèle Samson-Toussaint e Nísia Floresta se tornaram escritoras ao 

longo da primeira metade do século XIX, desde o seu nascimento até o ano de 1849. Procurei 

refletir sobre as possibilidades que tiveram para começar a escrever e também sobre os limites 

que se impuseram ao desempenho dessa atividade, na França e no Brasil, separadamente. As 

discussões entre escrita e domesticidade deram a tônica da primeira parte. 

A segunda parte do trabalho, “A escrita em movimento”, abarca o período da vida 

das autoras em que elas empreenderam viagens Atlânticas, indo viver em outro continente que 

não o de seu nascimento. O recorte temporal vai de 1849, quando elas cruzaram o oceano pela 

                                                 
38 ANAGOL, Padma. Op.Cit. p.11. 
39 SIEVERS, Sharon. “Six (or More) Feminists in Search of a Historian”. Journal of Women’s History. v.1, n.2 

(Fall), 1989, pp. 319-330. 
40 SIEVERS, Sharon. Ibid, pp. 320-323. 
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primeira vez, até meados da década de 1860, quando as duas autoras fixaram residência em 

Paris. Na parte II, busquei refletir sobre as motivações das viagens de Floresta e de Toussaint 

e a forma como esses deslocamentos influenciaram seus escritos, bem como transformaram 

suas maneiras de perceber o mundo a sua volta. Se na parte I, a problemática era em torno da 

relação entre ser mulher e ser autora, na parte II, o gênero e a escrita são vistos a partir do 

deslocamento espacial que realizaram. Entre 1852 e 1856, Nísia e Adèle viveram no Rio de 

Janeiro. Eu sugiro um encontro intelectual ou ao menos um diálogo literário entre elas, a 

partir dos olhares que estabeleceram, em seus escritos, sobre a cidade, as mulheres e a 

escravidão.  

Na terceira parte, discuto o período final de suas vidas, a partir de suas produções 

intelectuais tardias. Nísia se radicou na França e Adèle para lá retornou em definitivo. Ambas 

pararam de viajar e tiveram que lidar com a maturidade, a morte de parentes e cataclismas 

sociais como a Comuna de Paris. Na parte III, defendo que as autoras, nesse momento, 

trabalharam para entrar para a história e para compor o cânone literário da época, através de 

ao menos duas ações: a narrativa do testemunho da Comuna de Paris que as duas realizaram e 

a biografia de um parente masculino da família, Adèle do pai, Nísia do irmão. Sugeri mais um 

encontro intelectual entre elas, no momento da Comuna. Pretendi demonstrar como 

trabalharam até o fim de seus dias para se fazerem lembradas como mulheres autoras ou 

femmes des lettres.  

Em vários momentos do texto, optei por chamá-las pelo primeiro nome. Não quis, 

todavia, infantilizá-las como sugeriu Linda Colley em seu livro sobre a viajante Elizabeth 

Marsh41. Para a autora, o uso do prenome para designar mulheres em geral pode ter um efeito 

de familiaridade informada por um caráter infame. Esse não foi o objetivo quando escolhi 

designá-las pelo primeiro nome e o hábito resultou apenas da intimidade com as protagonistas 

da história adquirida ao longo de anos de pesquisas. Na verdade, optei por chamá-las a partir 

das identidades que elas construíam em cada momento da vida e a utilização do primeiro 

nome, na maior parte das vezes, foi empregado quando tratava-se de aspectos pessoais de suas 

existências, pois assim elas eram designadas na intimidade do lar e da família. Adèle realizou 

as mudanças usuais da mulher do seu tempo. Ela passou do nome de solteira ao de casada e na 

viuvez recuperou os dois nomes, do pai e do marido, para assinar os seus livros. Nísia foi 

menos usual. Já em sua primeira publicação, criou um nome diferente de sua alcunha de 

                                                 
41 COLLEY, Linda. The Ordeal of Elizabeth Marsh. A Woman in World History. New York: Pantheon Books, 

2007, pp. XXIX. 
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batismo. Também recusou o nome de casada oficial e preferiu homenagear o marido à sua 

maneira. Sua nova identidade era composta de quatro nomes, que ela usou de diferentes 

modos, criando combinações diversas, de acordo com as obras que escrevia e com as fases de 

sua vida. Eu procurei, ao longo do trabalho, atentar para isso. 

O mundo que descobri nas fontes de meados do século foi bem diverso do que eu 

imaginava e bem diferente do que dizia boa parte da bibliografia. A leitura das fontes e a 

viagem no tempo que fiz através de Nísia e Adèle mostraram que essa é uma história bem 

mais imprevisível e complexa do que pareceria à primeira vista, como aliás costuma 

acontecer.  
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Parte I – O despertar para a escrita:  

1. Preâmbulo 

Em uma das cartas endereçada ao Ministro de Instrução Pública da França, em 8 

de maio de 1883, o autor defendia a importância de Adèle Toussaint-Samson como escritora: 

Mais, soit en prose, soit en vers, vous reconnaissez la même plume, les mêmes 

qualités maîtresses de la langue française, la clarté et la concision. Il y aurait 

certainement une étude intéressante à faire sur les œuvres de Madame Toussaint-

Samson, dont le nom, très-avantageusement connu, le serait bien davantage si elle 

n’avait du passer des longues années hors de France, et si les soins de la famille 

n’avaient toujours absorbé la plus grande partie de son temps. Madame Toussaint-

Samson devra un jour être placée, par une critique impartiale, entre Madame 

Desbordes-Valmore et Madame Amable Tastu. [Mas, seja em prosa, seja em verso, 

reconheces a mesma pena, as mesmas qualidades mestras da língua francesa, a 

clareza e a concisão. Haveria certamente um estudo interessante a ser feito sobre as 

obras de Madame Toussaint-Samson, cujo nome, que possui a vantagem de ser 

conhecido, o seria ainda mais se ela não tivesse passado longos anos fora da França 

e se os cuidados da família não houvessem tomado sempre a grande parte de seu 

tempo. Madame Toussaint-Samson deverá um dia ser colocada, por uma crítica 

imparcial, ao lado de Madame Desbordes-Valmore e Madame Amable Tastu.] 42 

 

Essa carta compunha um dossiê que reivindicava ao governo francês uma pensão literária de 

femmes de lettres para a viúva Adèle Toussaint, nascida Samson43. A autora provável da 

missiva era Madame Charles Floquet44, esposa de um político importante da época, que ao 

longo do processo se mostrou interessada na causa da escritora. Ao se dirigir ao Ministro, 

enfatizou as qualidades de Adèle Toussaint como autora e procurou reparar a injustiça de seu 

desconhecimento, colocando-a como parte do cânone “feminino” da literatura francesa, 

relembrando dois nomes de poetizas que produziram uma vasta obra e tornaram-se renomadas 

ao longo do século XIX45.  

 Em 1883, Adèle já passava dos 70 anos de idade e boa parte de sua obra já havia 

sido publicada, seus filhos eram emancipados e ela se tornara viúva. A pensão, segundo a 

                                                 
42 Pasta de Veuve Toussaint-Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, 

Paris, [1883], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
43 Ibid. 
44 “Député républicain de Paris (1876), il presida la Chambre de 1885 a 1888 et de 1889 à 1893”. “Floquet”. In: 

Encyclopédie Larousse. Disponível em: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Floquet/119712. 

Acesso: 10/07/2015.  
45 Madame Desbordes-Valmore era uma Femmes de lettres francesa (Douai 1786- Paris 1859), assim como 

Madame Amable Tastu (Metz 1795 – Paris 1885). “Desbordes-Valmore” e “Amable Tastu”. In: Encyclopédie 

Larousse.http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Desbordes-Valmore/116204 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Tastu/177325 Acesso: 10/07/2015. 
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Desbordes-Valmore/116204
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carta do “Vice-recteur” em favor de Adèle, serviria para complementar os 1200 francos de 

renda, uma vez que ela não recebia nenhuma pensão do pai ou do marido e recusava-se a 

depender de seus dois filhos homens, estes, por sua vez, pais de família. Ao contrário, a 

escritora reivindicava o reconhecimento público de sua contribuição como autora de modo a 

tornar-se independente, provavelmente como sempre havia sido. Para tanto, enfatizou em 

carta de próprio punho que não pedia “sécours” (socorro) ou “indemnités” (indenização), 

queria uma “pensão” de “femmes de lettres”46.  

O dossiê do Ministério de Instrução Pública nos informa a história da senhora já 

idosa que desejava viver independente dos filhos e colher os frutos de seu trabalho como 

escritora, por meio de uma pensão. A história narrada nas cartas ao Ministro conta as 

dificuldades enfrentadas pela autora para fazer um nome na literatura, devido ao seu exílio e a 

suas funções familiares “de mulher”. Mesmo que desconhecida do grande público em sua 

época, a trajetória de Adèle pode elucidar questões relativas ao gênero feminino e à sua 

participação no mundo da escrita, da imprensa e do mercado editorial no século XIX.  

*** 

No dia 27 de maio de 1885, o jornal carioca O Paiz47 noticiava a morte da 

“compatriota e distinta escritora” Nísia Floresta Brasileira Augusta. Descrita como “senhora 

de um espírito esclarecido, de coração generoso e que dedicou boa parte de sua existência à 

educação da infância de seu sexo”, Nísia “foi sempre muito estimada” “tanto em sua pátria 

como no estrangeiro” na opinião do jornalista. “Os homens de letras tinham prazer em discutir 

com uma senhora que primava por seus conhecimentos variados e esmeradíssima educação”, 

dizia ele, e prova disso são os “muitos manuscritos em prosa e verso, bem como uma grande 

correspondência epistolar com literatos e sábios da Europa” deixados pela escritora. Após 

enumerar suas principais obras, o autor do texto relata o empenho de Floresta em “melhorar a 

condição da mulher”, publicando e traduzindo “obras que colimavam esse humanitário e 

equitativo fim”. O artigo da primeira página de um dos jornais mais lidos da Corte destacou, 

                                                 
46 Pasta de Veuve Toussaint-Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, 

Paris, [188-?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
47 Sempre que possível, atualizei as citações para a nova ortografia da língua portuguesa. O Paiz. 27/05/1885. 

Rio de Janeiro. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital. Acesso: 01/06/2015. Adauto da Câmara localizou 

este artigo. CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1941, pp.104-

105.  

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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após sua morte, a trajetória profissional de Nísia Floresta, descrevendo-a pela alcunha de 

reputada poetisa48.  

O necrológio nos informa muito dos feitos da escritora, de viagens que 

empreendeu, das obras publicadas, porém nada nos diz de sua trajetória pessoal, poucas 

informações fornece sobre outros aspectos de sua vida profissional e não sugere haver 

contradição no fato de ela ser mulher e escritora. Dentre muitas literatas do século XIX no 

Brasil, Nísia Floresta é, sem dúvida, a mais estudada e conhecida atualmente, e mesmo em 

sua época parece ter sido notória. Sua existência, todavia, continua a propiciar um rico 

material para refletir sobre as possibilidades e os constrangimentos da escrita produzida por 

mulheres ao longo do século XIX. 

*** 

Há pontos de aproximação na história das duas escritoras. Ambas se tornaram 

autoras no decorrer de suas longas vidas e viajaram, em algum momento, além das fronteiras 

de suas respectivas pátrias. Na década de 1880, uma pediu ao governo o reconhecimento 

público de sua carreira literária, enquanto a outra foi assunto de uma elegia em um importante 

jornal brasileiro passadas algumas semanas de sua morte. Sabemos por esses documentos que 

a brasileira lutou para melhorar a condição de seu sexo, enquanto a francesa não se tornou 

autora de sucesso em razão das obrigações familiares de mulher. A fonte francesa, além de 

enfatizar o gênero de Adèle Toussaint, mostra surpresa com o fato de ser ela escritora e 

mulher. Ao contrário, o artigo da imprensa brasileira, apesar de enfatizar o gênero de Nísia 

Floresta, não aparenta espanto com sua “condição feminina”. Os fragmentos das duas vidas 

que emergem nas cartas e na imprensa nos convidam a indagar sobre quem foram essas duas 

mulheres e sobre o que escreveram. Como se tornaram escritoras e como conciliaram as 

obrigações “femininas” com os trabalhos da pena? Por que viajaram para além das fronteiras 

da pátria? Teriam refletido sobre a condição de ser autora? Escreveriam sobre o lugar da 

mulher na sociedade? De modo geral, essas perguntas servem de guia a este trabalho, que 

investiga as possibilidades e constrangimentos vivenciados pelas duas escritoras no curso de 

suas vidas, atentando também para as particularidades da vida de cada uma. 

Poucos estudos se dedicaram à obra de Adèle Toussaint, enquanto Nísia Floresta 

tem sido tema de um número razoável de pesquisas. Os conjuntos documentais são também 

desiguais e se as fontes sobre a francesa são abundantes, os vestígios sobre a brasileira são 
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mais lacunares e escassos. Nesse sentido, é paradoxal observar que há trabalhos exaustivos 

sobre Nísia Floresta, que se fundamentam sobre relativamente poucas fontes primárias, ao 

mesmo tempo em que no caso de Adèle Toussaint-Samson a abundância de fontes primárias é 

acompanhada de uma enorme escassez de estudos. A despeito dessas diferenças, esta tese se 

propõe a discutir a influência do gênero das autoras em seus escritos publicados, bem como 

em suas vidas pessoais e suas trajetórias profissionais.  

A investigação de seus percursos afasta-se, no entanto, de chaves de leitura em 

que as autoras são percebidas como desvios absolutos de sua época ou pioneiras solitárias do 

feminismo e da literatura49. Tampouco esta pesquisa busca enquadrá-las em categorias de 

representatividade ou excepcionalidade50. Ao contrário, preferimos discutir como seus 

caminhos lhes permitiram pensar sobre o que escreveram e publicaram, além de analisar 

como a relação entre o gênero feminino e a escrita foi pensada e experimentada 

historicamente por essas duas autoras nos dois lados do Atlântico.  

Esta primeira parte tematiza o despertar de Adèle Toussaint-Samson e de Nísia 

Floresta para a escrita, buscando entender como a profissão de escritora relacionou-se com o 

ideal de domesticidade e com as ocupações percebidas como femininas, na primeira metade 

do século XIX, separadamente na França e no Brasil.  

 

2. Marie Adèle Samson 

Marie Thèrese Conillat nasceu em 8 de abril de 1797 nos arredores de Paris e, 

ainda jovem, tornou-se atriz51. Aos 18 anos, casou-se com Joseph-Isidore Samson, nascido em 

Saint Denis, em 1793 e, como ela, ator. Compareceram diante do representante do “Estado 

civil” do quarto “arrondissement52” de Paris em 15 de novembro de 181553. Depois de 

casados, Samson se tornou no curso de sua vida um dos maiores atores da Comédie Française 

                                                 
49 Para exemplos dessa perspectiva de análise, Cf: SEIDL, Roberto. Nísia Floresta 1810-1885. Rio de Janeiro, 

1933. CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos. 

Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, 1985. TRINDAD, Socorro. Feminino feminino. Natal: Editora 

Universitária, UFRN, 1981. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira Edição. Natal: 

UFRN. Editora Universitária, 1995.  
50 VARIKAS, Eleni et RIOT-SARCEY, Michèle. “Réflexions sur la Notion d’Exceptionnalité”. Les Cahiers du 

GRIF, Paris, no 37-38, 1988, pp.77-89. 
51 “Extrait du registre des actes de naissance de la Commune de Saint Mandé (Seine). Marie Thèrese Conillat”. 

Pasta de Joseph-Isidore Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, 

[18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis.  
52 As divisões territoriais da cidade de Paris, equivalente a bairros ou distritos. 
53 Archives de Paris. Etat Civil, Mariages, Samson, 15/11/1815.  
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de sua época54. Aclamado pela crítica, ele escreveu peças de teatro, interpretou as óperas mais 

famosas nos papéis mais notáveis, contracenou com artistas lendários como Mademoiselle 

Rachel ou Monsieur Talma, formou uma geração de discípulos, que se tornou tão renomada 

quanto ele55. Nos anos finais de sua existência foi ainda condecorado como “Chevalier de la 

legion d’honner”56, título honorífico de suma importância no período. Por sua vez, Thèrese 

atuou por mais alguns anos como atriz depois do casamento, provavelmente até a chegada dos 

filhos. Deve ter tido inúmeras gestações, mas apenas quatro atingiram a vida adulta: Félicie 

Julie Caroline, Marie Adèle, Jules Isidore e Emilie57. Dedicou sua vida à maternidade e aos 

cuidados da casa e do marido. Desse lugar, ela foi, no entanto, participante ativa dos 

bastidores da carreira do esposo, relacionando-se com muitas atrizes, atores e membros da 

cena artística francesa que faziam de sua casa um centro de reunião e sociabilidade58. Depois 

de viúva, ela escreveu um livro sobre o relacionamento pessoal e profissional de Samson e 

sua discípula, a famosa atriz de tragédia Rachel, estreando como autora em sua maturidade59.  

O nascimento de Marie Adèle Samson foi registrado em 13 de julho de 182060 no 

décimo primeiro “arrondissement”, possivelmente era a segunda filha a nascer. Deve ter 

crescido nessa mesma região de Paris, pois no registro de seu irmão, Jules Isidore, em 1827, 

consta o mesmo local.  

                                                 
54 Ele seria citado por Charles Expilly, como um dos grandes atores franceses da época. EXPILLY, Charles. 

Mulheres e costumes do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1935, p.40. 
55 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Mémoires de Samson de la Comédie française. Paris, Paul Ollendorff 

Editeur. 1882. BNF, Gallica. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204369w/f2.item Acesso: 

15/11/2014. 
56 Pasta de Joseph-Isidore Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, 

Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis.  
57 No État Civil, não encontrei nenhuma certidão de Émilie, apenas o anuncio de uma Mademoiselle Émilie 

Samson, ofertando aulas de piano, no jornal Le Baby de 1866 dirigido por Adèle Toussaint e por Caroline 

Berton, as duas outras filhas de Samson. Em uma carta de madame Arnould-Plessy à amiga Adèle, ela pergunta 

notícias de Emilie, que acabara de enviuvar sem ter tido filhos. A carta é sem data, mas provavelmente foi 

enviada no final da década de 1860. Cf. Correspondência de Madame Arnould-Plessy. Cote: 13438. Biliothèque 

de L’Arsenal. BNF. Jacqueline Penjon também informa que ela tinha duas irmãs: PENJON, Jacqueline. “Une 

intellectuelle française à Rio”. In: FARRE, J.M.; MARTINEZ, F.; OLIVARES, I. Hommes de Science et 

intellectuels européens em Amérique Latine (XIXe-XXe siècles). Paris: Manuscrits, 2005, pp.145-160.  
58 Isso pode ser percebido na vasta correspondência de Samson, de Mademoiselle Rachel, de Madame Allan-

Depréaux e de Madame Arnould-Plessy. Bibliothèque Nationale de France (BNF). Richelieu, “Arts du 

Spectacles” e “Manuscrits”; Bibliothèque de l’Arsenal. Paris. Cartas citadas nos seguintes livros: TOUSSAINT-

SAMSON, Adèle. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. SAMSON, Veuve. Rachel et Samson: 

souvenirs de théâtre. Paris, Paul Ollendorff Editeur. 1898. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204370t/f1.item.r=rachel%20et%20samson Acesso: 20/10/2014. 

 SÉCHE, Leon. Etudes d’histoire romantique. Alfred de Musset: (documents inédits). II Les Femmes. Paris: 

Société du Mercure de France, 1907, pp.152-207. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2058491.r=Etudes%20d%27histoire%20romantique%20alfred%20musset 

Acesso: 20/10/2014. 
59 Veuve SAMSON. Rachel et Samson…Op.Cit. 
60 Archives de Paris, Etat Civil, Naissances, Marie Adèle Samson, 13/07/1820. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204369w/f2.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204370t/f1.item.r=rachel%20et%20samson
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2058491.r=Etudes%20d%27histoire%20romantique%20alfred%20musset


33 

 

Marie Adèle e os irmãos foram educados em casa pelo próprio Samson, que 

“apesar da atribulada vida de artista” reservava todas as manhãs para ensinar aos filhos, como 

a própria Adèle escreve no prefácio da obra do pai em 1882:  

A huit heures commençaient nos leçons, car il avait voulu faire lui-même notre 

education. C’est lui qui m’enseigna le français, le latin, l’histoire et la géographie 

jusqu’à l’âge de quatorze ans, et je puis dire que ce n’est qu’à lui seul que je dois le 

peu que je sais”. [Às oito horas começavam nossas lições, pois ele quis se 

responsabilizar por nossa educação. Foi ele quem me ensinou o francês, o latim, a 

história e a geografia até a idade de quatorze anos, e eu posso dizer que é a ele 

somente que eu devo o pouco que sei]
61

.  

 

Pelo excerto acima, podemos imaginar que Marie Adèle tornou-se autodidata depois de ter 

recebido os ensinamentos do pai. Era inusitado que tivesse aprendido latim, pois, na França 

do século XIX, não era comum que as meninas estudassem a língua da ciência, ensinada nos 

liceus e exigida nos exames de bacharelado, algo destinado apenas aos homens62. Podemos 

supor que seu pai lhe ensinou aquilo que sabia sem realizar, em suas lições, uma clara 

distinção de gênero na educação dos filhos. Isso pode ter resultado ainda do grande interesse 

das filhas Marie Adèle e Caroline pelas letras e pelo conhecimento de modo geral. Pode ter 

sido uma reivindicação das meninas em apreender tudo aquilo que seu pai podia ensinar. Se o 

latim era língua proibida para o sexo feminino, muitas escritoras transgrediram esse costume, 

sobretudo as escritoras aristocráticas. O interessante, nesse caso, é que Marie Adèle não era de 

uma família rica e mesmo assim conseguiu acesso a um saber destinado aos homens, ou 

ainda, julgou importante revelar os primores de sua educação, muitos anos depois, 

enfatizando o aprendizado da língua do sexo oposto que recebera na infância. 

Talvez os constrangimentos financeiros da família não permitissem que ela fosse 

a uma escola ou tomasse um preceptor para continuar sua educação. Não foi encontrada 

nenhuma menção sobre isso e, nas cartas ao Ministro de Instrução Pública, não é citada 

nenhuma educação formal em estabelecimento de ensino. Podemos imaginar que ela e as 

irmãs continuaram seus estudos como autodidatas em casa, utilizando a biblioteca do pai e de 

amigos. Com a mãe, a avó ou amigos da família podem ter aprendido piano, os trabalhos de 

agulha, alguma língua estrangeira e o mais que pudessem.  

                                                 
61 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “avant-propos”. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. 

pp.V-XXI.  
62 MARTIN-FUGIER, Anne. “Os ritos da vida privada burguesa”. In: PERROT, Michelle. História da vida 

privada 4. Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.176-245. 
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Se alguém recebeu uma educação formal na casa de Samson este deve ter sido o 

filho homem, que na certidão de óbito do pai, em 1871, é citado como subchefe no Ministério 

de Instrução Pública63. É provável que o pai tenha facilitado o emprego do filho no órgão do 

governo que tratava da instrução pública e das belas artes, ao qual atrelava-se o teatro em que 

trabalhava64. Contudo, alguma educação formal ou treinamento como aprendiz Jules Isidore 

Samson deve ter recebido para assumir o posto de subchefe. Se ele teve tal educação, a 

família Samson usava a estratégia de muitas famílias europeias ou, mesmo do continente 

americano, em que o dinheiro era investido prioritariamente na educação dos filhos homens, 

em detrimento das filhas, e muitas vezes apenas o primogênito masculino teria acesso a 

sistemas formais de ensino e instrução65. Isso também poderia resultar de uma divisão sexual 

do trabalho na França do início da era industrial, em que a maioria das atividades masculinas 

exigiam algum grau de especialização ou habilidade, enquanto as ocupações das mulheres, em 

sua maioria, tendiam a ser mais precarizadas por uma série de razões, como por exemplo, a 

difusão de um ideal de domesticidade para o sexo feminino66. 

No caso das filhas, elas se dedicaram ao ensino em casa ou talvez como 

preceptora, professora de piano, de línguas, tardiamente ocuparam cargos na burocracia da 

ópera e também foram escritoras67. A casa de Marie Adèle e o movimento de artistas por lá 

deveria ser um ambiente propício ao aprendizado. A família respirava teatro e ópera. Talvez 

inspirada nisso, a irmã Caroline Samson68 publicou em Paris seu primeiro livro em 1835. Não 

por acaso, a obra era uma peça teatral intitulada La clause testamentaire, comédia em prosa 

                                                 
63 Archives de Paris, Etat Civil, Décès, Samson. 30/03/1871. 
64 Há uma série de mudanças na política francesa e na organização dos teatros e óperas. Em cada momento 

Samson está contratado por uma instituição diferente, mas todas pertenciam ao governo francês. Ele foi ator do 

Théatre-Français, professor do Conservatoire Royale de Musique et Déclamation. Depois foi “societaire” e ator 

da Comédie Française. Pasta de Joseph-Isidore Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique 

et des Beaux-Arts. Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis.  
65 Na Inglaterra também a mesma estratégia era utilizada por famílias de seguimentos médios. VALENZE, 

Deborah. The First Industrial Woman. New York and Oxford: Orford University Press, 1995. WALKOWITZ, 

Judith. Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1980. 
66 Em seu ensaio “Um quarto para si” (título da tradução em português), Virginia Woolf debate o mesmo 

problema da maior precariedade dos trabalhos das mulheres em comparação com as ocupações masculinas. Cf. 

WOOLF, Virginia. A Room of One’s Own. London: Peguin Books, 2004. Cf também: VALENZE, Deborah. The 

First Industrial Woman. Op.Cit. WALKOWITZ, Judith. Prostitution and Victorian Society, Op.Cit. 
67 No dia 15 de janeiro de 1865, o anúncio no jornal Le Baby, anunciava Emilie Samson como professora de 

piano, a filha caçula de Samson. BERTON, Caroline. Le Baby: Le Jounal Ilustre. Paris, Editeur scientifique, 

1864-65. BNF, Rez du Jardin, Paris. 
68 Não foi encontrada a data exata de seu nascimento, mas é possível que ela seja a filha mais velha do casal 

Samson, ao menos ela foi a primeira a casar-se em 1840. Archives de Paris, Etat Civil, Mariages, Berton. 

28/04/1841. 
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que conta as aventuras de dois jovens rapazes resistentes ao casamento, que acabam por se 

apaixonar por duas donzelas69.  

Em 1840, a jovem Marie Adèle acompanhou o pai a Rouen, onde ele assumiu um 

contrato no teatro durante o verão. Segundo a mãe, que a chamava apenas de Adèle, ela o 

seguiu, pois sua “saúde” precisava de “uma mudança de ares”70. As viagens eram práticas de 

cura muito em voga ao longo de todo o século XIX para tratar os mais diversos males do 

corpo e da alma, mas sobretudo para as pessoas que podiam arcar com as despesas de um 

deslocamento71. A família não era rica, mas tinha a possibilidade de viajar em quase todos os 

verões para descansar na praia ou no campo. A profissão do pai propiciava ainda 

deslocamentos econômicos e os contratos com teatros da província incluíam hospedagem e 

alimentação72. Essa viagem revela ainda uma ligação estreita de Marie Adèle com o pai, que 

seria representada em muitos de seus escritos no decorrer de sua vida. 

Mais do que o destino em si, a própria mudança era entendida como benéfica para 

os contemporâneos de Marie Adèle. Mais tarde, quando ela passava por uma turbulência 

pessoal, sua amiga Madame Arnould-Plessy lhe perguntou “Ne voyagez vous pas un peu?”73 

[Não viajareis um pouco?] sugerindo uma distração para aliviar a dor da amiga. Ela insistia na 

ideia da mudança de ares: “La saison est mauvaise, mais si les derniers jours d’août étaient 

beaux, ne suivrez vous pas un peu les vôtres qui vont presque toujours, soit aux bains de mer 

soit à Pierrefonds?” [A estação está ruim, mas se os últimos dias de agostos forem bonitos, 

não seguirias um pouco os seus [pais] que vão quase sempre, seja ao banho de mar seja a 

Pierrefonds?]. Segundo ela, os banhos de mar ou “un changement d’air, de nourriture même, 

fait parfois un peu de bien” 74 [uma mudança de ares, ou mesmo de dieta, faz, às vezes, um 

pouco de bem]. A praia ou a paisagem de castelos a nordeste de Paris eram os lugares 

preferenciais da família Samson nos meses de férias de verão, destinos que poderiam 

amenizar os males de Marie Adèle. 

A partir dos anos 1820, essas ideias sobre viagens de cura se difundiram mundo 

afora, sobretudo na França. A costa normanda, região próxima a Rouen, tornou-se um destino 

                                                 
69 BERTON, Caroline. La clause testamentaire. Paris.1835. BNF, Rez du Jardin, Paris. 
70 Veuve SAMSON. Rachel et Samson: souvenirs de théâtre. Op.Cit. 
71OTT, Katherine. Fevered Lives: Tuberculosis in American Culture since 1870, Cambridge: Harvard University 

Press, 1996, p.43. 
72 Pasta de Joseph-Isidore Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, 

Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
73 Correspondência de Madame Arnould-Plessy. Carta 5. Cote: 13438 96. BNF, Arsenal, Paris. 
74 Correspondência de Madame Arnould-Plessy. Carta 5. Cote: 13438 96. Biliothèque de L’Arsenal. BNF. 
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muito procurado pelos adeptos do turismo sanitário, devido às novas descobertas médicas 

sobre os benefícios dos banhos de mar ou mesmo do ar marinho75. Rouen ainda era 

relativamente distante da costa, mas ao menos era uma cidade menor que Paris, na qual se 

podia respirar o ar puro e vivenciar o verde de seus arredores. Essas mudanças de ares para 

lugares com belezas naturais conformavam ainda o ideal romântico da viagem como uma 

forma de escapismo da realidade e a busca de lugares pitorescos frequentemente 

representados na literatura76. Castelos ou ruínas eram cenários privilegiados das tramas 

romanescas.  

Seria talvez em busca desse escapismo que Marie Adèle tenha viajado para 

Rouen. Em 1840, ela já escrevia poemas de inspiração romântica. Como a irmã Caroline, 

Marie Adèle também se tornou escritora, mas preferia um gênero bem diverso ao estilo alegre 

e irreverente da irmã. Em 1870, ela publica uma coletânea de poemas escritos ao longo de sua 

vida, em que muitos apresentam características autobiográficas, como outras fontes não 

literárias nos ajudam a constatar. Na poesia dedicada à Caroline, o eu-lírico relembra a forte 

ligação com a irmã e a paixão das duas pela escrita na juventude: “je nous voyais rêvant, 

écrivant, et sans cesse/ Mêlant tout, jusqu’á nos deux coeurs. / Ta plume avait du trait, et, vers 

la comédie/ Ton esprit railleur te portait; /Moi, c’était le contraire, et la sombre élégie/ Dans 

mes vers toujours soupirait” [eu nos via sonhando, escrevendo, e sem cessar/ Misturando 

tudo, até os nossos dois corações./ Tua pena tinha uma peculiaridade e, enviesava pela 

comédia/ Teu espírito de chacota te guiava/ Eu, era o contrário, e a sombria elegia/ Nos meus 

versos sempre suspirava]77. Nos versos de Adèle, ela atribui à irmã o amor pela comédia, 

enquanto lembra sua afeição pelas coisas tristes e pelos suspiros românticos. Nessa poesia 

escrita em homenagem à irmã, que também acabava de publicar um livro, Adèle relembra seu 

despertar para a escrita. 

 Nos primeiros poemas do início da década de 184078, Marie Adèle se dedica a um 

tema caro também a outros autores românticos contemporâneos: a exaltação de uma 

                                                 
75 DÉSERT, Gabriel; “Banhos de mar por receita médica”. In: LE GOFF, Jacques (org.). As doenças têm 

história. Lisboa: Terramar, 1997, p.333. CORBIN, Alain; O território do vazio: A praia e o imaginário 

ocidental; São Paulo: Companhia das Letras, 1989; pp.69-83. 
76 CORBIN, Alain; Op.Cit. pp.84-85. 
77 TOUSSAINT-SAMSON, Madame. “A ma sœur”. Épaves, sourires et larmes: poésies. Paris: E. Dentu Editeur, 

1870, pp.101-108. BNF, Gallica. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57208000/f59.image 

Acesso: 15/11/2014. 
78 Publicados na coletânea: TOUSSAINT-SAMSON, Madame. Épaves... Op.Cit. SAMSON, Mademoiselle 

Adèle. Poésies. Paris: Imprimerie de Jules-Jucteau,1843. SAMSON, Adèle. Essais. Paris: Imprimerie de Jules-

Jucteau,1843. 
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juventude feliz e os sofrimentos do amor. A infância como época de alegria aparece em 

“Conseils à une jeune fille”, poema de 1841 publicado em Poésies em 184379 e republicado 

com alterações na coletânea Épaves de 187080. Nele, o eu-lírico clama a jovem donzela a se 

encantar com a juventude: “Hâte-toi, jeune fille, ah! Souris à l’aurore” [Apressa-te, jovem 

donzela, ah! Sorria para a aurora]81, pois o futuro é sempre incerto: “Peut-être, pauvre fleur, 

après ces jours de fête/ Le souffle du malheur aura courbé ta tête” [Talvez, pobre flor, após 

esses dias de festa/ O sopro do infortúnio te curvará a fronte] 82. O poema termina por sugerir 

que esses doces anos da juventude a guiarão nos momentos de dificuldade vindouros: “Crois- 

moi, livre au présent ton âme insoucieuse, / Sans rêver l’avenir, enfant, ris, sois heureuse: /Le 

chemin de la vie est souvent rude, hélas!” [Acredite em mim, entrega ao presente tua alma 

despreocupada, / Sem sonhar com o futuro, criança, ri, sê feliz:/ O caminho da vida é muitas 

vezes rude, que pena!] 83.  

A infância e juventude de Marie Adèle parecem ter servido de mote a essa 

primeira produção de poemas. “Provision de Bois”84, de 1842, por exemplo, é explicitamente 

autobiográfico e parece ser uma homenagem à avó materna, aliás a única avó que Adèle 

conheceu: “De ses propres yeux vu la grand-mère aux bois: “Alexandre, finis: Théa, sois donc 

tranquille, / “Maudite Adèle, va!”- Sans se faire de bile, ele dinait três bien [au] faubourg 

Saint-Honoré” [De seus próprios olhos viu a avó no bosque : “Alexandre, chega: Théa, fica 

tranquila,/ “Maldita Adèla, vá!” – Sem se preocupar, ela jantava muito bem no faubourg 

Saint-Honoré]. O poema faz referência à própria Adèle e à avó, que deveria ser Jeanne 

Ponsotte, viúva de Conillat e mãe de Thèrese85. O endereço que aparece no poema é o mesmo 

em que Marie Adèle passou boa parte da infância e juventude: a “Rue des Orties 11, Saint 

Honoré”, como aparece na correspondência de Samson na década de 184086.  

                                                 
79 SAMSON, Mademoiselle Adèle. “Conseils a une jeune fille”. Poésies. Op.Cit. 
80 Muda o nome para “A une jeune fille”. Madame TOUSSAINT, née SAMSON. Épaves…Op.Cit, pp.5-7. 
81 Idênticos nas duas versões. Madame TOUSSAINT, née SAMSON. Épaves, sourires et larmes: poésies. Paris: 

E.Dentu Editeur, 1870. Mademoiselle Adèle SAMSON. Poésies. Paris: Imprimerie de Jules-Jucteau,1843, pp.5-

7. 
82 Os versos citados são idênticos nas duas versões. “A une jeune fille” publicada em Épaves, pois é a última 

versão corrigida. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Épaves... Op.Cit., pp.5-7. 
83 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “A Une jeune fillle”, Épaves… Op.Cit., pp.5-7. 
84 SAMSON, Adèle. Essais. Op.Cit. pp.2-8. 
85 Certidão de casamento de Joseph-Isidore Samson e Marie Thèrese Conillat. Extrait du registre des actes de 

naissance de la Commune de Saint Mandé (Seine). Marie Thèrese Conillat”. Pasta de Joseph-Isidore Samson. 

Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, [18--?], Archives Nationales. 

Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
86 Samson enviou uma carta ao ministro do interior desse endereço em 1846. Pasta de Joseph-Isidore Samson. 

Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts. Paris, [18--?], Archives Nationales. 

Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
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Como muitos autores contemporâneos, Adèle também escreveu sobre o amor e, 

principalmente, sobre os sofrimentos decorrentes dele. O primeiro poema de sua autoria 

encontrado data de 1838, quando Adèle tinha 18 anos e intitula-se “Laissez dormir mon 

coeur”87. Nele, o eu-lírico do poema pede ao amado que a deixe em paz e que dê descanso ao 

seu coração sofredor. Estes versos foram posteriormente musicados por Henry Duvernoy em 

1874 e comercializados como partitura. Também em “Ciel sans orage, Coeur sans amour”, 

poema de 1843, o tema do amor apresenta-se como elemento perturbador da juventude, um 

sentimento que não aporta nada além de sofrimento à bela donzela. Como uma tempestade 

que destrói uma flor, o amor oprime o coração: “La fleur est mort d’un orage, / La jeune fille 

d’un amour” [A flor morreu por causa da tempestade/ A jovem moça devido ao amor]. A 

conversa de uma donzela com uma flor é a trama de “Paquerette”, poema de 184188, em que o 

mesmo tema é trabalhado. 

A despeito das tristezas do amor exaltadas por sua pena, a vida familiar de Adèle 

Samson parecia ser das mais agradáveis e organizava-se em torno dos artistas do teatro 

francês. A bondade e hospitalidade de sua mãe foi tema de um de seus poemas 

autobiográficos da coletânea de 1870. Em “Ma Mére”, o eu-lírico fala da acolhida sempre 

calorosa da mãe em sua casa: “Ouvrant à tous la porte hospitalière” [Abrindo a todos sua 

porta hospitaleira]89. A correspondência da família confirma a imagem do poema e as cartas 

mostram que havia sempre a disposição em receber visitas de amigos ou frequentar festas e 

que a casa dos Samson era um ponto de encontro de artistas. Muitas cartas das amigas de 

Marie Adèle falam de visitas aos pais, mesmo em sua ausência. Na verdade, suas 

companheiras e confidentes tinham amizade com toda a família Samson. A amiga Madame 

Arnould-Plessy lhe pergunta “Ce n’est pas la fête de Thèrese aujourd’hui? (...) Enfim, si vous 

vous êtes amusés, c’est fête” [Não é hoje a festa de Thèrese? (...) Enfim, se vós vos 

divertistes, é festa] 90. Ou como Madame Allan-Depréaux: “Mes chers Samson et Samsonnes 

(...)”[Meus caros Samson e Samsonas]91, dirigindo-se carinhosamente a toda a família em 

uma missiva. A casa dos Samson era ainda um abrigo para muitas cantoras que vinham de 

lares desfeitos e fugiam de famílias tirânicas. Elas entravam na ópera muito jovens e Thérese 

                                                 
87 Sai em Épaves como verso, sai como partitura musical depois de ser musicado em 1874. TOUSSAINT-

SAMSON, Adèle. “Laissez dormir mon coeur”. Épaves... Op.Cit., pp.30-33. Partitura musical “Laissez dormir 

mon coeur”. Poèsie de Madame Jules Toussaint. Musique de Henry Duvernoy. Paris, chez L’auteur, Chez 

Benoit. 1874. BNF, Richelieu. “Musique”, Paris.  
88 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “Paquerette”. Épaves...Op.Cit. pp. 13-16. 
89 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “Ma Mére”. Épaves... Op.Cit. pp.81-85. 
90 Correspondência de Madame Arnould-Plessy. Carta 5. Cote: 13438 96. BNF, Arsenal, Paris. 
91 Carta de Madame Allan-Depréaux. Cf. In: SÉCHE, Leon. Op.Cit. pp.159-160. 
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e Samson as acolhiam, embora nem sempre harmonicamente, dado o temperamento 

intempestivo do patriarca92. 

Outros poemas falam da noite de natal e da comemoração de ano novo. Se ela 

escrevia sobre aspectos do cotidiano, em criações com pinceladas autobiográficas, é possível 

imaginar que sua vida privada se regia também por momentos de confraternização, comuns às 

famílias francesas naquele momento93. Em três versões do mesmo poema, o eu-lírico tematiza 

o primeiro dia do ano e fala das comemorações do Reveillon, com suas tradicionais promessas 

e expectativas94. A noite de natal foi ainda o tema de um outro poema mais tardio95.  

Além da família, Marie Adèle convivia, através das relações estabelecidas por seu 

pai, com um círculo de artistas na capital parisiense96. Nesses momentos de reunião e 

encontro familiar e amical, Adèle lembra, no poema dedicado à irmã de 1870, que ela e a irmã 

Caroline aproveitavam essas ocasiões para mostrar seus talentos como escritoras e 

declamadoras, seja em casa ou nos salões de Paris: “Nous allions chaque hiver dans des 

salons d’artistes/ Où souvent on nous demandait/ A toi, quelque proverbe, à moi, quelques 

chants tristes” [Nós íamos a cada inverno aos salões dos artistas/ Onde sempre nos pediam/ A 

ti, alguma comédia curta, a mim, alguns cantos tristes]97. 

Os poemas poderiam ter uma função privada e serem lidos nas reuniões 

familiares. Contudo, essa produção voltada ao universo doméstico poderia chegar a ser 

consumida por grandes artistas, editores e escritores que frequentavam os mesmos salões das 

autoras debutantes. O fim público tornava-se inevitável. Ela relembra que uma vez a 

declamação inocente lhes rendeu o reconhecimento de uma grande artista: “Un jour même, ô 

triomphe! à notre porte sonne/ Un valet, porteur d’un carton/ Qui, de lauriers pour nous 

renfermait la couronne,/ Présent d’une artiste en renom” [Um dia mesmo, ó triunfo! a nossa 

porta soa/ Um entregador, trazendo uma caixa/ Com louros para nos fazer de coroa, presente 

                                                 
92 Samson fica furioso com o casamento feito às escondidas de Mademoiselle Jeanne-Sylvanie-Sophie Plessy 

com M. Arnould e de sua súbita partida para Londres. Em cartas trocadas entre Samson e Arnould, Samson se 

mostra contrariado com a diferença de idade entre os noivos, demonstrado um cuidado paternal com a cantora e 

ex-aluna. Cf. Correspondência de Madame Arnould-Plessy. Cote: 13438. Biliothèque de L’Arsenal. 

Bibliothèque Nationale de France. 
93 MARTIN-FUGIER, Anne. “Os ritos da vida privada burguesa”. In: PERROT, Michelle. Op.Cit., p. 238. 
94 SAMSON, Adèle. “le jour de l’an”. Essais. Op.Cit. pp.176-245. 

SAMSON, Mademoiselle Adèle. “1er janvier 1839”. Poésies. Op.Cit. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “1er 

janvier 1842”. Épaves... Op.Cit. pp.11-12. 
95 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “La veille de Noel”. Épaves... Op.Cit. pp.76-78. 
96 Informação dada pela própria Adèle fornecida em Une Parisienne au Brésil e verificada pela vasta 

correspondência encontrada em Paris. Cf. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora Capivara, 2003, p.74.  
97 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “À Ma sœur”. Épaves... Op.Cit. Paris: E.Dentu Editeur, 1870, pp.101-108. 
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de uma artista de renome]98. O presente da artista de renome, contudo, não era levado a sério 

pelas jovens escritoras: “car nous ne prenions pas notre gloire, à vrai dire, / Heureusement au 

sérieux” [pois, felizmente não levávamos nossa glória, para dizer a verdade, a sério]99. Neste 

poema, escrito muitas décadas depois, o eu-lírico mostra como a arte nas jovens irmãs era 

antes uma paixão juvenil, despojada de seriedade. A escrita e a declamação conformavam, no 

entanto, mesmo que através dos “cantos tristes” de Adèle, esse universo de encontro com a 

arte. 

A despeito dos momentos alegres, em sua infância e juventude, Adèle Samson 

experimentou dificuldades, sobretudo de ordem financeira. Em Memoires de Samson, a 

autobiografia do pai de Adèle, por ela organizada, o narrador relata os problemas materiais do 

início da carreira, quando o jovem ator já era pai de 4 filhos100. No poema “Ma Mère”, de 

1870, o eu-lírico também faz menções à falta de dinheiro enfrentada pela mãe que: “Su 

traverser plus d’un jour de misère” [Soube atravessar mais de um dia de miséria]101. Essas 

duas alusões a problemas econômicos revelam as instabilidades da vida de artista na 

turbulenta França dos anos 1830 e 1840. O teatro no qual Samson atuava era um órgão 

administrado pelo Ministério da Instrução Pública e de Belas Artes ou, em outros momentos, 

pelo Ministério do Interior. Essa ligação com o governo tornava os artistas sujeitos às 

oscilações das mudanças de partidos e governantes e os colocava numa rede de clientelismo, 

baseada em troca de favores, que resultava ora em favorecimentos, ora em perseguições por 

razões ideológicas. Em Mémoires de Samson, sua trajetória pessoal e profissional é 

cuidadosamente explicada pela história política do país, com todas suas tensões sociais e 

instabilidades dos governos102. Na documentação da ópera, cartas trocadas com autoridades 

revelam uma trajetória de conflitos e relações cordiais com membros do governo francês aos 

quais estava subordinados103. Sua única segurança era o público que podia, por vezes, 

contrabalancear os desmandos das autoridades. Portanto, a riqueza de afetos familiares, a vida 

cultural e o acesso à instrução na infância de Marie Adèle não foram sempre acompanhados 

por uma vida burguesa de conforto material e ócio. O mais provável é que a família Samson 

                                                 
98 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “À Ma sœur”. Épaves... Op.Cit. pp.101-108. 
99 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “À Ma sœur”. Épaves... Op.Cit. pp.101-108. 
100 O livro foi escrito por Adèle Toussaint, mas a história do pai é narrada em primeira pessoa, como se o próprio 

Samson a tivesse escrito. A autora baseou-se em sua correspondência pessoal e nos documentos relativos à sua 

carreira. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op. Cit. 
101TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “À Ma sœur”. Épaves... Op.Cit. pp.101-108. 
102 Adèle TOUSSAINT-SAMSON. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. pp.1-338.  
103 Pasta de Joseph-Isidore SAMSON. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, 

Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
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tenha sempre oscilado entre períodos de contratos favoráveis e situações de escassez de 

recursos ou mesmo penúria.  

Nesses primeiros 20 anos de vida, Marie Adèle deve ter lido os autores clássicos 

com seu pai, bem como os grandes escritores do momento, romancistas e poetas como Victor 

Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier e 

autoras como a famosa George Sand. Havia em Paris muitos editores especializados na 

publicação de romances românticos104, bem como uma série de bibliotecas circulantes e 

sociedades literárias105. O livro Pâmela ou a virtude recompensada, de Samuel Richardson, 

considerado hoje como um dos fundadores do romance inglês no século XVIII106, também foi 

citado em um dos escritos posteriores107, mostrando que suas personagens femininas 

envolvidas em situações dramáticas, mas sempre preservando a honra e a virtude, possam ter 

marcado profundamente a jovem donzela e aprendiz de escritora. Fora os textos ensinados 

pelo pai em suas aulas, Adèle, junto com a irmã, deve ter buscado distração por meio da 

leitura desses novos autores românticos. Era um momento de grande ampliação no número de 

leitoras em muitas regiões da Europa ocidental108. Além de ler suas obras, provavelmente, 

Adèle os conheceu pessoalmente, nos bastidores da ópera, nos dias de estreia de espetáculos 

ou nos salões em que se reuniam os artistas. Seu pai era frequentemente convidado, 

juntamente com outras personalidades do mundo das artes, a participar de festas de 

aniversários ou outras datas comemorativas nos salões burgueses109. Sua presença era a tal 

ponto requisitada, que os anfitriões enviavam carros para buscá-lo110. Essas reuniões 

compunham a sociabilidade de artistas consagrados e de jovens inexperientes, como a própria 

Adèle e a irmã Caroline111. 

                                                 
104 PARINET, Élisabeth. “Auteurs et éditeurs de la littérature au XIXe siècle”. Revue d’histoire littéraire de la 

France”. Presses Universitaires de France, 2007/4 (Vol. 107), pp. 791-801. Disponível em: 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2007-4-page-791.htm Acesso: 20/05/2015. 
105 WITTMANN. R. “Existe uma revolução da leitura no final do século XVIII?”. In: CAVALLO, G.; 

CHARTIER, R. História da leitura no mundo ocidental 2.São Paulo: Ática, 1999, pp.135-164. 
106 VASCONCELOS, Sandra Guardini. A formação do romance inglês. São Paulo: Aderaldo & Rothschild/ 

FAPESP, 2007, pp.17-222. 
107 Ela escreve “A virtude é sempre recompensada”, citação do subtítulo do livro Pamela or the virtue rewarded 

de Samuel Richardson. Cf: TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Capivara, 2003, p.15.  
108 LYONS, Martin. “Os novos leitores do século XIX: mulheres, crianças, operários”. In: CAVALLO, G.; 

CHARTIER, R. História da leitura no mundo ocidental 2.São Paulo: Ática, 1999, pp.165-202. 
109 MENDES, Maria Lúcia Dias. “A voz do escritor romântico: as memórias de Alexandre Dumas”. Travessias. 

Educação, Cultura, Linguagem e Arte. Vol.2. N.2., pp.1-15. (2008).  
110 Correspondencia de Joseph-Isidore Samson. BNF, Richelieu. “Manuscrits” e “Arts du Spectacles”, Paris. 
111 Algo sugerido pela própria Adèle no seu poema “A Ma sœur”. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “À Ma 

sœur”. Épaves ...Op.Cit. pp.101-108. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2007-4-page-791.htm
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Além dos autores renomados e considerados canônicos até hoje, Adèle conheceu 

muitos outros que se perderam para nós no turbilhão da história. Há uma infinidade desses 

escritores que também estampavam os jornais com seus folhetins e fizeram fama entre os 

contemporâneos. Jacques Arago, Julien Lemer, Constance Aubert, Comtesse Dash e Anna de 

Essarts, por exemplo, foram escritores e escritoras lidos por Adèle Samson112.  

A Condessa Dash era o pseudônimo de Anne-Gabrielle de Cisternes de Coutiras, 

viscondessa de Polloüe de Saint-Mars113, escritora cuja personalidade tinha enorme prestígio 

entre os artistas ao longo do século XIX. Seus romances foram reproduzidos nas páginas do 

Courrier du Brésil e de outros jornais franceses, assim como nos principais jornais 

cariocas114. Ela é um exemplo, dentre muitos, de autores que foram esquecidos ou 

deliberadamente apagados da história pelas gerações subsequentes. Isso pode ter-se dado por 

uma série de razões, dentre as quais podemos incluir seu gênero115. A trajetória da condessa 

Dash, todavia, nos informa sobre a presença feminina na literatura e na imprensa na França do 

século XIX, bem como de sua importância e notoriedade, além de nos mostrar que ser 

escritora era um horizonte possível a algumas mulheres, particularmente aquelas de origem 

nobre, que desfrutavam do ócio e da segurança material.  

A convivência com personalidades nos salões parisienses e o consumo de jornais 

e livros moldaram a jovem escritora Adèle Samson. Algumas das mais famosas cantoras da 

cena musical parisiense tornaram-se suas confidentes, como Madame Arnould-Plessy, 

Madame Allan-Depréaux e a própria Rachel. Além disso, a leitura dos livros da Condessa 

Dash e George Sand podem ter inspirado Adèle a pensar a escrita como um caminho possível. 

Nesse sentido, ela pode ter crescido com a ideia de que, dentre outras coisas, as mulheres 

podiam escrever, assim como ela logo percebeu que podiam atuar, interpretar papéis e cantar. 

A arte talvez nunca tenha lhe parecido algo distante do mundo feminino, muito pelo contrário.  

Se a Condessa Dash e George Sand tinham origens nobres, muitas das cantoras de 

ópera ganharam fama e fortuna por meio de seu trabalho artístico e não vinham, 

                                                 
112 Adèle publicou em La Sylphide juntamente com todos esses nomes. La Sylphide: litterature, Beaux-arts, 

Modes. Paris, Aux Bureaux de la Sylphide, Quatrième série. Tome VII. 1843, BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6109681r.r=samson%20ad%C3%A8le Acesso: 10/10/2014. 
113Catálogo da BNF sobre Anne-Gabrielle de Cisternes de Coutiras. Disponível em: 

http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=12434615&idNoeud=1.1&host=catalogue.Acesso: 10/07/2015. 
114 Encontrei folhetins da Condessa Dash no Diário do Rio de Janeiro, no Courrier du Brésil e no Le Figaro. Cf. 

Courrier du Brésil. Rio de Janeiro, Edição 2, 9/01/1859. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709719&pasta=ano%20185&pesq= Acesso: 04/02/2014. 
115 SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras. Primeira edição. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Fapesp, 2008, pp.21-304.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6109681r.r=samson%20ad%C3%A8le
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=12434615&idNoeud=1.1&host=catalogue
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709719&pasta=ano%20185&pesq
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necessariamente, de famílias abastadas. Esse convívio com as cantoras pode ter sugerido que 

a vida artística estaria ao seu alcance, a despeito de possíveis limitações materiais. Esse 

horizonte de possibilidades pode ter feito as filhas de Samson sonharem com a carreira 

literária de femme de lettres. Adèle não apenas sonhou, mas trabalhou para seguir esse 

caminho, talvez tendo que lidar com a ideia de contradição entre ser mulher e autora ou de 

que a literatura ou a criação artística fossem assuntos proibidos para o “sexo feminino”. 

Entre 1841 e 1842, Adèle Samson contribuiu com três artigos para o periódico La 

Sylphilde116, publicando-os ao lado de autores importantes como, por exemplo, Alexandre 

Dumas, Victor Hugo, Théophile Gauthier e também de senhoras - pois não havia a palavra 

“autora” na língua francesa - como a condessa Dash, Constance Aubert e Anna de Essarts. As 

três crônicas de Adèle Samson compõem a série intitulada “Portraits de femmes”, na qual 

tematizou tipos femininos de seu tempo. A jovem autora obteve, por meio de uma nota de pé 

da página, o incentivo do diretor do periódico, Villemessant: 

 On reconnaitra dans cet article de Mademoiselle Adèle Samson, fille du sociétaire 

du Théatre-Français, une partie de la finesse d’observation et de l’esprit dont sont 

pére a donné et donne encore de si nombreuses preuves dans ses ouvrages et dans 

ses rôles. Note de la Direction. [É possível reconhecer nesse artigo da srta. Adèle 

Samson, filha do sócio do Teatro-Francês, uma parte da fineza de observação e do 

espírito que seu pai deu e ainda dá numerosas provas em suas obras literárias e na 

interpretação de seus papéis teatrais. Nota da Direção]117. 

 

A fama do pai é mobilizada para atrair a simpatia dos leitores em relação à estreia da escritora 

inexperiente e a nota do diretor associa as habilidades artísticas do pai nos palcos com as 

desenvolturas da filha com a pena. “Portraits de femmes” se divide em três partes: “La femme 

sans conséquence”, “La femme artiste” e “La femme à la mode”, publicados em dias 

diferentes. O perfil de cada uma das três mulheres constitui uma imagem semelhante a um 

“tipo ideal”118, que apresenta qualidades e defeitos, mostrando a complexidade dos caracteres 

femininos.  

A “mulher sem consequência”, segundo a narrativa, é um tipo que se encontra em 

toda a parte. Sua vida é dedicada ao lazer dos bailes, concertos e jantares e essa mulher é 

                                                 
116 La Sylphide: litterature, Beaux-arts, Modes. Op.Cit. 
117 La Sylphide: litterature, Beaux-arts, Modes. Op.Cit. 
118 MORAES, Lúcio Flávio Renault de; MAESTRO FILHO, Antonio Del; DIAS, Devanir Vieira. “O paradigma 

weberiano da ação social: um ensaio sobre a compreensão do sentido, a criação de tipos ideais e suas aplicações 

na teoria organizacional”. Revista de administração contemporânea. Curitiba, v. 7, n. 2, pp. 57-71, Junho, 2003. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

65552003000200004&lng=en&nrm=iso Acesso: 10 /07/2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000200004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000200004&lng=en&nrm=iso
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descrita como um tipo frívolo e entediante, evidenciado no seu pouco gosto no vestir-se e na 

sua falta inerente de charme. Nessa crônica, a aparência pessoal da personagem é reflexo de 

sua personalidade, e a mulher sem consequência não tem beleza, nem “espírito”. Já em sua 

crônica de abertura da série, fica patente o olhar crítico da autora para descrever uma 

personagem feminina, como ela faz. Sua descrição associa aparência física com características 

do comportamento e da personalidade de sua personagem feminina. Aqui, Adèle inaugura sua 

perspicácia em observar outras mulheres, revelando já seu rigor e crítica em relação a elas, 

mostrando-se uma autora rígida para avaliar os indivíduos de seu “sexo”. 

A segunda crônica retrata a “mulher artista”, um tipo excêntrico, inteligente, que 

causa alvoroço por onde passa e é aguardada nos bailes pelo sexo oposto. Na sua descrição, as 

outras mulheres a temem e poucas a saúdam. Ela pretere a dança por “uma poltrona rodeada 

por homens”. A narrativa cria uma imagem de mulher que aporta características masculinas 

de liberdade e independência associadas à vulgaridade da mulher libertina ou cortesã. A 

personagem é descrita como alguém que conversa sobre tudo, além de falar palavras em 

italiano e inglês, monta a cavalo, fala o “l’argot” (espécie de gíria)119 e inventa moda no 

vestir-se. No entanto, a narradora conclui que a mulher artista é irremediavelmente fria, 

egoísta e incapaz de amar. A descrição do físico e da conduta desse tipo de mulher apresenta, 

ao longo da narrativa, um perfil desviante, embora interessante, mas que se contrapõe, no 

desfecho da trama, com a revelação negativa de sua índole: era egoísta e incapaz de amar. 

Nessa crônica, Adèle criticava a ideia da mulher artista que se constrói publicamente como 

tal. Seu comentário derrogatório desse tipo feminino deriva dos aspectos masculinizantes da 

personagem, que “fala de tudo” e deixa-se rodear por homens, em um comportamento que soa 

para a autora como fora de lugar e desviante do que ela parecia esperar das mulheres. O 

caráter moralizador da série é sugestivo da reserva que a escritora mostra em relação às 

mulheres artistas como as descritas acima.  

O último perfil é o retrato da mulher da moda. A narrativa a define como uma 

mulher linda e perfumada, muito cortejada pelos homens, que nos bailes se lança em uma 

poltrona com um “ar lânguido”. Sua vestimenta e seus adereços são impecáveis. A aparência 

é a mais agradável e a descrição encaminha-se para constituir um modelo de mulher que se 

aproxima do ideal de perfeição, que tem mistério e originalidade. A narrativa, entretanto, 

toma outra direção: a mulher da moda não tem nada a oferecer além da aparência e tampouco 

                                                 
119 “L’argot”. Encyclopédie Larousse. Disponível em: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais Acesso: 

05/08/2014. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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algo lhe interessa. Ela já perdeu o frescor da juventude e não é a mais bela, mas mesmo assim 

atrai homens vãos e blasés. Não sabe encetar nenhuma conversação e não fala mais que 

banalidades: “Avez-vous été mecredi chez la comtesse de ***... Il y avait du monde!” 

[Estivestes, na quarta-feira, na casa da condessa de ***... Havia tanta gente!] é um exemplo 

de seus diálogos. A explicação é a de que ela vive de um ócio frívolo: “cette femme, si pâle, 

monte à cheval une partie de la journée, et passe la nuit au bal” [essa mulher, tão pálida, 

monta a cavalo uma parte do dia e passa a noite no baile]. Quando misturada às mulheres, ela 

só fala em tecidos e em assuntos triviais. Por meio da narrativa da crônica, a autora parece se 

desiludir com a moda de cultuar mulheres que tem uma aparência de heroína de romance, mas 

que são, de fato, vazias. E mostra-se irritada ao constatar que esse perfil de mulher é cultuado 

pelos homens:  

D’où vient donc alors cette vogue; d’oú vient que là où elle est toutes les autres 

femmes disparaissent?... Qui peut le dire?... la mode, dans un de ses caprices, l’a fait 

reine aujourd’hui pour la detrôner demain; et lorsque l’idole sera renversée, et qu’on 

aura reconnu sous cette brillante enveloppe une femme três-ordinaire, on se 

demandera sans doute, comme nous, quel était l’attrait irrésistible qui soumettait la 

foule à cette femme? ... A cela, il n’y a qu’une réponse à faire: - La mode. [De onde 

vem então essa moda; de onde vem que ali onde ela está as outras mulheres 

desaparecem?... Quem pode dizer?... a moda, em um de seus caprichos, a fez rainha 

hoje para destroná-la amanhã; e quando o ídolo for derrubado, e quando será 

reconhecida sob esse brilhante envelope uma mulher muito ordinária, perguntarão 

sem dúvida, como nós, qual era a atração irresistível que submetia a multidão a essa 

mulher?... A isso, há somente uma resposta a ser dada: - A moda]120. 

 

A autora se mostra uma crítica ácida de suas companheiras de sexo e das frivolidades dos 

tipos feminis. Além de seu rigor moral, ela reinvindicava de suas personagens educação e 

ilustração intelectual, evidenciando em sua escrita os valores que cultuava em sua própria 

vida pessoal.  

Ao construir histórias sobre os tipos de mulheres que frequentavam os bailes de 

Paris, podemos imaginar que a jovem escritora trabalhasse com um tema bem próximo ao seu 

próprio cotidiano. Adèle chegava aos 20 anos solteira e os bailes deveriam ser parte de sua 

rotina de sociabilidade, na qual homens e mulheres buscavam o candidato ideal para o 

matrimônio121. Ela teve chance de observar esse mundo social parisiense e talvez por isso 

tenha estreado na imprensa com uma série de crônicas sobre personagens que, como ela, eram 

também mulheres. “Portraits de femmes” nos sugere como Adèle se mostrava arguta 

observadora da realidade à sua volta. Ela parecia refletir sobre o lugar da mulher naquela 

                                                 
120 La Sylphide: litterature, Beaux-arts, Modes. Op.Cit. 
121 MARTIN-FUGIER, Anne. “Os ritos da vida privada burguesa”. Op.Cit, pp. p.176-245. 
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sociedade e sobre a sujeição de sua imagem à opinião masculina. Seus textos revelam uma 

preocupação em compreender a valorização social da beleza nas mulheres, em detrimento das 

“boas qualidades” do intelecto e do coração. Perguntar-se-ia Marie Adèle Samson a mesma 

coisa, quando frequentava os salões de familiares e amigos em busca de um noivo? Nesse 

momento, ela parecia ter a consciência de que as mulheres, independente de seu caráter, eram 

avaliadas pelos olhos superficiais dos homens, que valorizavam a aparência física, em 

detrimento de todo o resto. Ela própria, no entanto, compartilhava a defesa de uma moral 

rígida para as mulheres, além de cobrar delas um cuidado com o vestir-se e com a aparência 

física como atributos femininos importantes. Ela criticava ainda a falta de instrução e 

desenvolvimento intelectual, os julgando como uma nova exigência em relação à 

personalidade das mulheres. 

Enquanto não vinha o matrimônio, Adèle Samson escrevia. Entre 1840 e 1843, foi 

uma escritora profícua, tendo publicado dois pequenos volumes de poemas, Essais e Poésies, 

e contribuído com três artigos para a imprensa. Ela ainda escreveu uma série de poemas que 

seriam publicados apenas em 1870, mas que podem ter saído em periódicos ou folhetos nesse 

período, infelizmente não localizados durante a pesquisa. Suas incursões na imprensa e 

também no mundo editorial bem poderiam resultar da próxima relação entre editores 

parisienses e o mundo teatral. Segundo Élisabeth Parinet, ao longo do século XIX na França, 

entre um quarto e um terço de todos os títulos de literatura publicados pertenciam ao gênero 

teatral, que se devia, desde a época da Revolução Francesa, à grande popularidade do teatro, 

que perdurou em toda a primeira metade do século XIX122. O meio social da ópera e do teatro 

no qual vivia a escritora pode tê-la favorecido na impressão de suas coletâneas de poemas. 

Parece também ser desses anos123 uma Cantate124 intitulada Marino Faliero, 

publicada em 1870 e que foi escrita a partir do tema de uma competição: “Cantate sur le 

programme proposé pour le concours du prix de rome” [Cantate sobre o programa proposto 

para o concurso do Prix de Rome]. Esse era um cobiçado prêmio ofertado pelas academias de 

belas artes em várias categorias, como por exemplo, música, arquitetura e escultura e 

destinado ao financiamento de três anos de aprimoramento na “Academie Française” sediada 

                                                 
122 PARINET, Élisabeth. “Auteurs et éditeurs de la littérature au XIXe siècle”. Op.cit. pp. 791-801. 
123 Há uma certa cronologia na coletânea Épaves e isso me faz sugerir que a Cantate é do início dos anos 1840. 

TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Épaves... Op.Cit, 1870, pp.3-116. 
124Uma composição musical, espécie de opereta. “Cantate”. Encyclopédie Larousse. Disponível em: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cantate/30410 Acesso: 15/01/2015. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cantate/30410
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em Roma125. À primeira vista, a informação de que a cantate fora composta de acordo com as 

normas do concurso pode nos indicar que Adèle concorreu ao prêmio; no entanto, na 

categoria composição musical, não existiu nenhuma mulher entre os vencedores do Prix de 

Rome ao longo de todo o século XIX126, e é provável que elas não pudessem nem mesmo se 

inscrever no concurso, em meados do XIX. Além disso, não há nenhuma referência às 

habilidades musicais de Adèle; ela publicaria quatro partituras musicais no curso de sua vida, 

mas foi responsável apenas pelas letras, sendo a melodia obra de compositores musicais127. 

Ao que tudo indica ela não concorreu ao prêmio. 

Marino Faliero é uma ópera italiana escrita por Gaetano Donizette128 que estreou 

em 1835. O Prix de Rome ofertado pelo Conservatoire Royale de Musique et de Déclamation 

de Paris possuía como uma das regras no ano de 1846, que os participantes compusessem, em 

um curto período estipulado, uma Cantate sobre um texto dado129. Nessa época, Samson era 

contratado no mesmo conservatório. Talvez por intermédio dele ou de sua rede de 

sociabilidade, Adèle possa ter trabalhado na realização da tradução e adaptação da ópera 

italiana para o formato de Cantate, cujo texto serviu de base para a composição harmônica 

dos candidatos ao prêmio. Se assim o foi, o fato revela a possibilidade de se realizar 

atividades remuneradas nos bastidores da cena artística, em que Adèle Samson possa ter 

utilizado sua habilidade com as palavras, seja como escritora ou tradutora, como uma 

profissão, ainda que de forma descontínua ou esporádica, como, aliás, era muito comum às 

mulheres de sua época. Embora a escrita fosse uma profissão para ela, Adèle escolheu uma 

outra carreira, mais de acordo com as convenções de seu tempo e adequou os trabalhos da 

pena aos ritmos dessa nova ocupação. 

 

                                                 
125 “Prix de Rome”. Encyclopédie Larousse. Disponível em: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Rome/169697 Acesso: 15/01/2015. 
126 Disponível em: http://www.villamedici.it/it/residenze/borsisti-dal-1666/ Acesso: 15/01/2015. 
127 Adèle Toussaint-Samson publicou quatro partituras musicais ao longo de sua vida. “Un coeur sans amour”. 

Poésie de Madame Toussaint (née Samson). Musique de H. Duvernoy. Paris, au Magasin de Musique du 

Conservatoire, Madame Cendrier Editeur,1850. “Laissez dormir mon coeur”. Poèsie de Madame Jules Toussaint. 

Musique de Henry Duvernoy. Paris, chez L’auteur, Chez Benoit. 1874. “Lettres d’amour”. Paroles de Madame 

Toussaint née Samson, Musique de Jose Z. Amat. London R Mills & Sons; Paris, Durdilly & Cie Editeurs, 1881. 

“Sérénade Espagnole”, Paroles de Madame Toussaint née Samson, Musique de Jose Z. Amat. Paris, V. Durdilly 

& Cie. Editeurs, 1885. BNF, Richelieu. “Musique”, Paris.  
128Óperas de Donizetti. Disponível em: 

https://ia700803.us.archive.org/35/items/TuttiILibrettiDelleOpereDiGaetanoDonizetti/TuttiILibrettiDiDonizetti.

pdf Acesso: 22/10/2014. 
129 Sobre o Prix de Rome. Disponível em: http://www.musimem.com/prix-de-rome-19e.htm Acesso: 22/10/2014. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Rome/169697
http://www.villamedici.it/it/residenze/borsisti-dal-1666/
https://ia700803.us.archive.org/35/items/TuttiILibrettiDelleOpereDiGaetanoDonizetti/TuttiILibrettiDiDonizetti.pdf
https://ia700803.us.archive.org/35/items/TuttiILibrettiDelleOpereDiGaetanoDonizetti/TuttiILibrettiDiDonizetti.pdf
http://www.musimem.com/prix-de-rome-19e.htm
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3. Adèle Toussaint 

Tu m’as très gentiment engagé à t’écrire, 

Mais comment commencer, que vais-je te décrire? 

Si j’avais dix-huit ans, je te dirais mon cœur... 

Ton amour c’est ma vie... en toi tout mon Bonheur… 

Et tous ces jolis riens qui savent charmer l’âme: 

Mais j’en ai vingt de plus, et puis je suis ta femme  

[Tu me pedistes muito gentilmente para te escrever, 

Mas como começar, o que te descreverei? 

Se eu tivesse 18 anos, te diria meu coração... 

Teu amor é minha vida... em ti toda minha Felicidade... 

E todas essas adoráveis miudezas que sabem encantar a alma: 

Mas eu tenho vinte e poucos anos e ademais sou tua mulher] 

 

Nos domingos 16 e 23 de julho de 1843 foram fixadas as proclamas na 

subprefeitura do segundo “arrondissement” (antigo)130, próximo à casa dos pais da noiva, 

como era costume131. No dia 28 do mesmo mês, uma sexta-feira, se apresentaram diante do 

funcionário do Estado Civil do mesmo lugar Adèle Samson e Jules Toussaint para se unirem 

em matrimônio132. Geralmente, casavam-se uns dias antes no civil e só depois se realizava a 

cerimônia religiosa seguida de alguma comemoração133. Seguindo a tradição, a união religiosa 

deve ter ocorrido em uma das igrejas da região e algum festejo deve ter se seguido com a 

presença dos pais, sogros, irmãos, cunhados e amigos mais íntimos.  

O marido Jules Toussaint nasceu no Rio de Janeiro em 1808134, filho dos artistas 

franceses Auguste e Joséphine Toussaint135. Há registros do casal Toussaint no Brasil até o 

ano de 1832 e depois dessa data devem ter retornado à França. O viajante Th. Von Leithold os 

descreveu, em 1819, quando viviam no Rio de Janeiro há cerca de cinco anos: “Os 

organizadores do ballet são franceses, certo Toussaint e sua mulher, do teatro Porte St. 

Martin, de Paris”. Ele narra inclusive um escândalo envolvendo a mãe de Jules:  

Madame Toussaint é uma bela mulher, algo forte; andou exposta ao que dizem, a 

grandes tentações nos primeiros tempos de sua chegada de Paris – a família já está 

no Rio de Janeiro faz cinco anos – mas logrou felizmente superá-las e vive retirada 

                                                 
130 Isso é baseado na lei de 1803. MARTIN-FUGIER, Anne. “Os ritos da vida privada burguesa”. Op.Cit, 

pp.176-245. 
131 O costume era casar no arrondissement onde residia os pais da noiva. Cf. MARTIN-FUGIER, Anne. Ibid. pp. 

p.176-245. 
132 Archives de Paris, Etat civil, Mariages, Toussaint. 28/07/1843. 
133 MARTIN-FUGIER, Anne. “Os ritos da vida privada burguesa”. Op.Cit. pp. p.176-245. 
134 Archives de Paris, Etat civil, décès, Jules Antoine Toussaint, 17/07/1880. 
135 TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: 

TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit, pp.7-41. PENJON, Jacqueline. “Une 

intellectuelle française à Rio”. In: Op.Cit., pp.145-160. 
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com seu marido e muito feliz, o que lhe valeu o bom conceito de que goza na 

capital, mesmo entre aqueles que intentaram manchar sua reputação136.  

 

Conclui o autor sem oferecer mais detalhes do caso, reafirmando, contudo, a honra da sogra 

de Adèle. 

Jules era bailarino e decerto frequentava as mesmas reuniões e saraus da família 

Samson. Poderia ser amigo de Francisque Berton, aluno de Samson e marido da primogênita 

Caroline, desde 1841137. Assim como a irmã, Adèle também se casava com um dos artistas da 

ópera. A escolha do cônjuge foi por sentimento, como a carta de Rachel evidencia: “Chargez-

vous, ma chère Adèle de transmettre à Toussaint les sohaits que je forme pour votre avenir 

commun et pour la durée du sentiment qui, comme vous les dites fort bien est sur cette terre le 

plus grand et le seul bonheur réel” [Encarrega-te, minha cara Adèle, de transmitir a Toussaint 

os desejos que tenho para o vosso futuro comum e para a duração do sentimento que, como tu 

dizes tão bem, é sobre esta terra a maior e a mais real felicidade]138. Sem propriedades, o 

jovem casal estava livre de arranjos matrimoniais baseados em questões econômicas, 

escolheram-se por afeto, afinidade ou talvez por amor.  

A coletânea Essais, publicada em 1843139 possui dois poemas que falam sobre 

casamento. No mesmo ano da união com Jules, Adèle escreveu um poema em que uma esposa 

se dirige ao marido. Nele, o eu-lírico constrói as paixões românticas da juventude como coisas 

do passado: “Tu m’as très gentilment engage à t’écrire, /Mais comment commencer, que vais-

je te décrire? /Si j’avais dix-huit ans, je te dirais mon coeur.../Ton amour c’est ma vie... en toi 

tout mon Bonheur”. Convidada a escrever pelo próprio marido, a esposa diz não saber como, 

nem o que escrever, pois não é mais uma jovem donzela romântica e sim uma mulher de mais 

de vinte anos: “Mais j’en ai vingt de plus, et puis je suis ta femme”140. Desposada, ela fala da 

harmonia e da paz vivenciadas desde o dia do casamento: “Qu’on est heureux de vivre avec 

um tel époux,/ Te bien remercie des beaux jours sans nuage/ Que tu me fait passer depuis mon 

mariage” [Como se é feliz ao viver com um tal esposo,/ Te agradeço pelos belos dias sem 

nuvem/ Que tu me fazes passar desde o meu casamento]. A paz, segundo o eu-lírico, é 

                                                 
136 LEITHOLD, Th. Von Apud: LEITE, Míriam Moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro Século XIX. 

São Paulo: Hucitec, EDUSP, 1984, p.121. 
137 Archives de Paris, Etat civil, Mariages, Berton, 28/04/1841. 
138 SAMSON, Veuve. Rachel et Samson: souvenirs de théâtre. Op.Cit. p.133. 
139 O impresso não possui o nome da autora impresso, consta apenas em um carimbo na obra. CF: SAMSON, 

Adèle. Essais. Op.Cit. pp.2-8. 
140 A tradução encontra-se na página 28 da tese. Cf: SAMSON, Adèle. “Épitre”. Essais. Op.Cit. pp.1-2. 
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propiciada pelo marido: “Ta douceur a tout fait, moi j’étaits plus méchante/ Et si moins 

qu’autrefois je suis impatiente, /A toi seul je le dois (...)”141[Tua doçura fez tudo, eu era mais 

dura / E se menos que outrora eu sou impaciente,/ Somente a ti devo isso (…)]. O poema 

mostra agora um amor comedido e sereno, bem diverso das poesias sobre o amor de antes do 

casamento da autora. Não seria impensável supor que a poesia desse vazão aos sentimentos da 

autora recém-casada, evidenciando indícios autobiográficos nessa produção poética. Além 

disso, essa imagem pacífica do marido parece ser condizente com a liberdade que Adèle 

desfrutaria ao longo de sua vida e que ela gostava de enfatizar em seus escritos.  

Essais é impresso sem assinaturas e datado de 1843, mas a partir daquele ano, a 

autora passou a assinar suas publicações com o nome de casada, trocando Samson por 

Toussaint, incorporando o sobrenome do marido para atrelar seu novo estado civil à sua 

produção escrita. Antes que uma imposição social, a decisão em usar o sobrenome de Jules 

pode ter sido uma escolha da própria Adèle, que, como vimos, parecia realizada com seu novo 

lugar social de esposa142.  

Se Adèle falava de si nesses poemas da juventude, ela parecia identificar-se com 

um hábito comum à geração de autores românticos como Sand, Dumas e Hugo, que gostavam 

de escrever sobre si, falar da vida privada e construir uma personagem própria capaz de 

fundir-se com seus escritos literários. Segundo Mendes, entre 1815 e 1848, muitos autores 

publicaram textos autobiográficos, como por exemplo Benjamin Constant e Sthendal. Era 

comum que escolhessem a poesia lírica para fazê-lo ou o roman intime. Costumavam realizar 

confissões indiretas sobre sua vida pessoal, o que traria para a narrativa a presença do autor, 

ainda que de um modo cifrado. Essa estratégia narrativa tinha o propósito de confundir vida e 

obra a um público leitor que não costumava diferenciar a expressão direta da indireta143.  

Nesse sentido, Adèle parecia compartilhar o hábito dos escritores contemporâneos 

e muitos de seus poemas nos soam autobiográficos, quando conhecemos informações sobre 

sua vida. O poema “À toi que j’aime déja!”, publicado em Épaves, mas escrito em 1843 

mostra uma gravidez de Adèle no mesmo ano do casamento. O eu-lírico do poema fala do 

imenso amor que já sente pelo filho ainda em seu ventre: “Cher enfant que je sens tressaillir 

                                                 
141 SAMSON, Adèle. “Épitre”. Essais. Op.Cit. pp.1-2. 
142 Mariza Corrêa realiza uma discussão sobre os nomes das mulheres antropólogas que ela estuda. Diferente das 

mulheres por ela estudadas, Adèle idealizava em seus escritos públicos e privados o seu lugar de mulher casada, 

transferindo a positividade dessa imagem para seus escritos públicos. CORRÊA, Mariza. Antropólogas e 

Antropologias. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003, pp.19-64. 
143MENDES, Maria Lúcia Dias. “A voz do escritor romântico: as memórias de Alexandre Dumas”. Op.Cit. p. 8. 
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en mon être, /Et qu’un souffle d’amour a fait éclore en moi/ Ange! Que je chéris avant de le 

connaître” [Querida criança que eu sinto saltar em meu ser,/ E que um sopro de amor o fez 

desabrochar em mim/ Anjo! Que eu adoro antes de conhecer]. Esse poema é o primeiro a 

retratar um discurso da mãe ao filho. Nele, o eu-lírico está disposto aos maiores sacrifícios 

pelo rebento: “Ah! Ne reproche rien à ta mère, mon ange! / Pour ton bonheur, hélas! Elle eût 

donné ses jours”144 [Ah! Não repreenda nada em tua mãe, meu anjo!/ Pela tua alegria, ai de 

mim! Ela lhe daria seus próprios dias], uma imagem da maternidade que apareceria em outros 

de seus escritos públicos e privados e que conformam o modelo burguês de maternidade 

idealizado naquele momento.  

A rápida gravidez é confirmada pelo poema autobiográfico “A ma sœur”: “Depuis 

deux ans aussi, moi, j’étais mariée, / Et j’avais un enfant au sein” [Depois de dois anos 

também, eu estava casada,/ E tinha uma criança ao peito]. Coincidência ou não, fato é que 

durante os anos de 1844 e 1845 não há uma só produção escrita de Adèle, nenhum poema 

sequer, o que sugere que o casamento, a gravidez e o nascimento do primeiro filho devem ter 

consumido inteiramente o tempo da mãe, marinheira de primeira viagem, subtraindo-lhe o 

tempo para a escrita. No mesmo poema, ela dá indícios de que se encarregou pessoalmente do 

cuidado do filho: “Tu [la sœur] t’écrias alors: la superbe nourrice/Et le splendide 

nourrisson!”145 [Tu (a irmã de Adèle) clamavas, então: a magnífica nutriz / E o esplêndido 

bebê]. A mãe dedicada alimenta o filho ao seio, uma representação de si que se repete em 

outras obras literárias e escritos íntimos146. 

Em 31 de janeiro de 1845, Jules assinou um contrato de dois anos com a Royal 

Academie de Musique147 em Paris. No entanto, no dia seguinte, enviou uma carta ao ministro, 

pedindo uma licença de 10 meses, abrindo mão dos honorários do primeiro ano. A 

correspondência familiar explica que o jovem casal e o bebê mudaram-se para Londres, onde 

Jules assumiu um outro contrato148. O casamento, o bebê e a mudança de país dificultaram ou 

interromperam completamente o trabalho de escritora de Adèle, agora nas novas funções de 

esposa e mãe. No poema “A monsieur Samson”, escrito em 1870, e dedicado ao seu pai, o eu-

lírico expõe as dificuldades de conciliar escrita e maternidade: “Quand le poète en moi 

s’éveillait, ô misère! / Soudain l’enfant criait... c’en était fait! La mère / Rejetait aussitôt la 

                                                 
144 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “À toi que j’aime déja!”. Épaves...Op.Cit. pp.51-52. 
145 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “A ma sœur”. Épaves... Op.Cit. pp.101-108. 
146 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. 
147 Pasta de Jules TOUSSAINT. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, 

[18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
148Correspondência de Madame Arnould-Plessy à Adèle. Paris, [18--?], Cote: 13438 96. BNF, Arsenal, Paris. 
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plume dans un coin, Et berçait ce tyran, des heures, au besoin...”149 [Quando o poeta em mim 

se despertava, ó miséria!/ De repente a criança chorava… estava feito! A mãe/ Rejeitava tão 

logo a pena em um canto, E embalava o tirano ao seu gosto, por horas...]. A autora e mãe 

evidencia as dificuldades que encontrou ao longo da vida em conciliar escrita e os cuidados 

com os filhos pequenos. Ao dedicar ao pai o poema, a filha talvez buscasse mostrar seu 

parentesco com o ilustre artista e expor sua dedicação aos seus netos, ou talvez aludisse que 

seu pai enfrentou a mesma tarefa de conciliar sua arte com a paternidade. 

Adèle recria no poema “A ma sœur” a triste separação da família no dia da partida 

para Londres: “Tu [la sœur] repartis bientôt, moi pour l’Angleterre/ Je m’embarquai, jour de 

malheur” [Tu (a irmã) logo partiu, e eu para a Inglaterra/ Eu embarquei, dia de tristeza]. A 

mudança de Jules para a Inglaterra e da irmã com o marido para a Áustria e depois Florença 

coincidia com o início de uma crise econômica que se agudizava na França, levando os jovens 

artistas buscarem paragens mais promissoras, de modo a escapar do desemprego que se 

generalizava no país em razão da mecanização de setores importantes da indústria150. 

O mesmo poema relembra a tragédia vivida no estrangeiro: “C’est fut là, loin de 

tous, sur la terre étrangère/ que je crus mourir de douleur” [Foi ali, longe de todos, em terra 

estrangeira/ que acreditei morrer de dor]. A tristeza é explicada na estrofe seguinte: “Et quand 

tu me revis, (...) Mes bras ne portait plus d’enfant!” [E quando tu me reviste, (...) Meus braços 

não carregavam mais nenhuma criança!]. Logo após a chegada em Londres, entre fins de 

fevereiro e os primeiros dias de março de 1845, o primogênito de Adèle e Jules morreu. No 

dia 3 março, o diretor do Théatre-Français, Senhor Buloz escreveu ao ministro para avisar da 

súbita partida de Samson para a Inglaterra e do necessário cancelamento da peça “Le gendre 

d’un millionaire” da qual ele fazia parte. A razão era “un malheur de famille” [uma 

infelicidade na família], em que Samson fora “atteint dans ses affections paternelles” 

[atingido em suas afeições paternais], um evento realmente “si triste (...) pour un père” [muito 

triste (...) para um pai]151. A referência e as datas batem com a morte do filho de Adèle. O 

poema escrito muitas décadas depois elege a morte do primogênito e a consequente dor como 

um fato de suma importância para descrever aqueles anos da vida da autora. Isso é evidência 

                                                 
149Madame TOUSSAINT, née SAMSON. “Dédicace. A Monsieur Samson”. Épaves, sourires et larmes: poésies. 

Paris: E. Dentu Editeur, 1870, p.3. 
150 DURHAM, Arthur. “Unrest in France”. The Journal of Economic History, Vol. 8, Supplement: The Tasks of 

Economic History (1948), p. 76. 
151 Carta de M. Buloz ao ministro. Documentos de Samson do Théâtre Français. Documentation du Ministère de 

l’instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-

Denis.  
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de que a maternidade era uma questão fundamental para a vida da autora e um tema 

privilegiado de sua pena.  

A morte da criança jogou Adèle em uma tristeza profunda, como as cartas das 

amigas revelam152. Elas tentavam em vão confortar a inconsolável mãe, agora liberada da 

maternidade com a morte do filho. Em sua poesia autobiográfica, ela revela que encontrou na 

arte o lenitivo para seguir adiante: “Eh bien! Dans ces chemins si rudes de la vie/ Où chacune 

prit au hasard, / Qui de gravir, toujours nous donna l’énergie? / Qui nous retrempa? Ce fut 

l’art” [Bem! Nesses caminhos tão rudes da vida/ Onde cada um é escolhido ao acaso,/ Quem, 

de súbito, nos deu a energia? Quem nos fez reemergir? Foi a arte]. No poema, a dedicação aos 

livros permitiu ao eu-lírico trilhar o difícil caminho da vida: “Et n’ai plus demande le bonheur 

qu’à l’étude, / Cet amour-là ne peut trahir” [E não pediu mais a felicidade que a do estudo,/ 

Esse amor que não pode trair]. Nesse sentido, a escrita e o estudo enobrecem a alma e curam 

as feridas do coração: “Il faut donc, quand nos coeurs lassés de tout sur terre/Cherchent à quoi 

se ressaisir, / Qu’ils demandent à l’art de bercer leur misère, l’âme en grandissant doit guérir” 

[É necessário então, quando nossos corações se exaurem/ Buscam algo em que se agarrar, / 

Que eles peçam que a arte acalente sua miséria, engrandecendo a alma deve curar-se]. A arte, 

segundo o poema, e no caso da autora, a arte de escrever, teria então essa função de superar as 

dificuldades da vida, sobretudo, os sofrimentos da alma. A escrita assumiria uma função 

terapêutica para lidar com os percalços existenciais como a perda de um filho. 

Foi o conselho que Adèle seguiu, pois em 1846 ela novamente contribuiu no 

periódico La Sylphilde153, dessa vez ao lado de autoras como la baronne Marie de l’Épinay e 

Catherine de Sarachaga e de autores como Balzac. Sob a direção do mesmo Villemessant, ela 

agora assinava como “Toussaint” ou “Adèle Toussaint”, a nova alcunha adquirida com o 

casamento, que a autora resolve adotar para assinar seus escritos dali em diante. Apesar de seu 

novo nome de casada, o diretor fez, novamente, questão de lembrar ao leitor de quem era 

filha, emendando o provérbio: “Bon sang ne peut mentir” [Bom sangue não pode mentir], de 

modo a encorajar a simpatia dos leitores com a escritora pouco conhecida. A temática também 

é a mesma do volume anterior e a autora segue na descrição de tipos feminis.  

                                                 
152Correspondência de Madame Arnould-Plessy, Paris, [18--?], Cote: 13438. BNF, Arsenal, Paris. 

Correspondência de Madame Allan-Depréaux. In: SÉCHE, Leon. “Chapitre VI”. Etudes d’histoire romantique. 

Alfred de Musset: (documents inédits). Op.Cit. pp.152-207.  
153 La Sylphide: litterature, Beaux-arts, Modes. Paris, Aux Bureaux de la Sylphide, 11e série. Tome II. 1846. 
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Dessa vez ela escolhe narrar um tipo de mulher exemplar em “De la femme 

comme il faut” [A mulher como ela deve ser]. Embora essa mulher não seja a mais bela, nem 

a mais bem vestida, ela tem algo que vai além da matéria: ela é elegante, assertiva, charmosa. 

Sua essência, sua doçura é o que encanta a todos, assim como seu modo de se portar. 

Diferente das outras mulheres da edição anterior de La Sylphide, esse tipo de mulher é ideal. 

Ela só tem qualidades, que não são físicas. A mulher “comme il faut” tem as qualidades do 

espírito. O texto, como os demais da série, traz uma função moralizadora e a autora assume 

um discurso prescritivo sobre como deve ser a mulher, depois de relatar ao leitor seus 

modelos reprováveis em relação ao sexo feminino. No caso da “femme comme il faut”, não é 

a beleza física, mas a inteligência que abarca desde o domínio da conversação e das emoções 

até a capacidade de ser elegante e se vestir bem que definiria o ideal de mulher divulgado pela 

jovem autora. 

Na segunda crônica “De la femme incomprise” [A mulher incompreendida], a 

autora descreve um tipo melancólico, pálido, vestido em luto. O semblante da mulher revela 

uma possível desgraça e sugere a existência de um marido tirânico. A narrativa, todavia, 

descortina um esposo dedicado e a ausência de motivos que expliquem a tal melancolia. Para 

a narradora, a única razão para a incompreensão desse perfil de mulher são as leituras: “cette 

jeune femme s’est tellement impressionnée de tous les romans qu’elle a lus, qu’elle a fini par 

se croire une victime” do “materialisme du siècle” [“essa jovem mulher está tão 

impressionada por todos os romances que leu, que ela acabou por se crer uma vítima do 

materialismo do século]. A personagem da crônica é representada como uma vítima da 

literatura romântica, que a impulsiona à melancolia e à tristeza como uma moda imperativa. O 

narrador justifica sua hipótese ao lembrar o leitor que “elle possède 30.000 livres de rente, que 

son mari est excellente et la laisse entièrement libre de ses actions, qu’elle a une petite fille 

charmante et en parfaite santé; mais que, du reste, elle est la plus malhereuse des femmes” 

[ela possui 30.000 libras de renda, que seu marido é excelente e a deixa inteiramente livre em 

suas ações, que ela possui uma pequena filha charmosa e em perfeita saúde; mas que, de resto, 

ela é a mais infeliz das mulheres]. Rica, bem casada e livre, a mulher incompreendida é triste 

por razões estéticas. Essa mulher busca olhares roubados e lânguidos de jovens artistas e 

poetas, de forma a viver um amor impossível.  

No texto, a autora discute um tema importante para as mulheres naquele 

momento, ao notar o descompasso entre as leituras destinadas às meninas e a realidade que 
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deveriam enfrentar. Um tema trabalhado por muitas autoras do século XIX154 e parte do 

debate entre moralistas desde a segunda metade do século XVIII155. Toussaint mostra como 

os romances podiam ter um caráter nocivo na educação das moças, que cresciam com sonhos 

românticos, o que as impediam de viver e enfrentar situações e relacionamentos reais. 

Segundo Carroll Smith-Rosenberg, a literatura burguesa do século XIX teve um papel 

fundamental na disseminação de padrões de comportamento e na difusão de ideiais como o 

ócio feminino como um símbolo da hegemonia de classe da burguesia e da ideia de que a 

verdadeira feminilidade deveria se pautar pelo cuidado das crianças e da cozinha, bem como 

pela piedade, pureza e subserviência156. Na crônica de Toussaint, essa mulher melancólica 

vive numa eterna infância, ao dedicar-se aos devaneios em vez da realidade. Dentre os 

motivos que poderia existir para explicar a aparente tristeza feminina, a autora parece atrelar a 

infelicidade das mulheres, além da doença e das dificuldades financeiras, à existência de um 

marido algoz e de um casamento coercitivo, mostrando que a falta de liberdade seria uma das 

agruras comuns às mulheres de seu tempo.  

 “De la femme auteur” [A mulher autor] é a terceira crônica da série, em que a 

narrativa descreve a “mulher-autora” com uma aparência física de desordem: “les cheveux ont 

l’air d’ignorer l’usage de la pomade”, “ses gants privés de boutons” [os cabelos parecem 

ignorar o uso da pomada, suas luvas privadas de botões]. Ela usa écharpe porque lhe dá um ar 

misterioso e de poesia. Essa mulher é desinteressada do vestuário, não é bela, mas é 

expressiva e não procura se embelezar, está sempre concentrada em seus escritos: “Vous la 

rencontrez toujours courant par les rues les poches bourrées de manuscrits” [Tu a encontras 

sempre correndo pelas ruas com os bolsos apinhados de manuscritos]. A narrativa a constrói 

como alguém em busca de se fazer publicar, mas, invariavelmente, evitada pelos editores, 

jornalistas e diretores: “Alors le journaliste et le directeur s’enfuir à toutes jambes” [Então, o 

jornalista e o diretor fogem apressados]. Contudo, a autora não se incomoda com as negativas, 

                                                 
154 Maria Benedita Borman em seu romance Celeste, representa o descompasso entre as leituras românticas de 

sua protagonista e a dura realidade de seu casamento despido de romantismo. Norma Telles também mostra 

como o romance burguês prescrevia dois modelos de mulheres e o destino do casamento. Cf. TELLES, Norma. 

“Escritoras, escritas, escrituras”. In: DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. Mary del Priore, 

(org). Carla Bassanezi (coordenadora dos textos). São Paulo: Editora Contexto, 2013, pp.402-403. Maria d’Incao 

menciona a idealização das relações amorosas estimuladas pelos romances destinados às mulheres. D’INCAO, 

Maria. “Mulher e Familia Burguesa”. ”. In: DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. Op.Cit. 

p.229.  
155 In: CAVALLO, G.; CHARTIER, R. História da leitura no mundo ocidental 2.São Paulo: Ática, 1999, 

pp.165-202. VASCONCELOS, Sandra Guardini. A formação do romance inglês. São Paulo: Aderaldo & 

Rothschild/ FAPESP, 2007, pp.124-142. 
156 SMITH-ROSENBERG, Carroll. Disorderly conduct. Visions of gender in Victorian America. Oxford: Oxford 

University Press, 1986, p.13.  
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nem isso abala suas convicções: “Elle, sans se déconcerter, poursuit son chemin, toujours 

courant et se crottant à la poursuite d’un éditeur qui l’apprécie” [Ela, sem se desconcertar, 

segue seu caminho, sempre correndo e se esforçando na busca de um editor que a aprecie]157. 

Em relação à maternidade, a mulher-autor não é exemplar. Ao contrário, ela os 

evita, enviando os filhos às amas de leite até a idade de 5 ou 6 anos. Somente nessa idade, os 

pequenos passariam a interessá-la porque desenvolvem a inteligência e lhe conferem a 

possibilidade de “essayer divers plans d’éducation qu’elle a médités d’avance, et qui sont tous 

admirables en théorie, mais impossibles en pratique” [tentar diversos planos de educação nos 

quais ela pensou com antecedência e que são todos admiráveis em teoria, mas impossíveis na 

prática]. O resultado desastroso desses experimentos educacionais é o desinteresse da mãe 

pelos filhos: “Après quelques essais infructueux, la femme auteur, dégoûtée du peu de succès 

qu’elle obtient, abandonne alors ses enfants à la nature, et se replonge dans ses productions 

littéraires, oubliant presque qu’elle est femme” [Após algumas tentativas infrutíferas, a 

mulher-autor, desgostosa do pouco sucesso que obteve, abandona então seus filhos à natureza 

e retoma suas produções literárias, quase se esquecendo de que era mulher]. A mulher-autor é 

completamente desprovida do instinto maternal e assim como esquece dos deveres com os 

filhos e, portanto, do que é “ser mulher”, sua casa também mostra sua incapacidade diante das 

obrigações femininas com o lar. Ela recusa as tarefas da dona de casa para viver um mundo 

imaginário:  

Plongée dans ses méditations, elle ne s’inquiète pas si son enfant crie, si son dîner 

l’attend, la vie réelle bourdonne en vain à ses oreilles; elle ne voit rien, n’entend 

rien; son esprit est tout entier dans un monde imaginaire, peuplés de personnages 

qu’elle a créés, qui lui sont chers et avec lesquels elle se plaît à 

s’entretenir158[Mergulhada em suas meditações, ela não se preocupa se seu filho 

chora, se seu jantar a espera, a vida real sussurra em vão ao seus ouvidos; ela não vê 

nada, não ouve nada; todo seu espírito está em um mundo imaginário, povoado de 

personagens que ela criou, que lhe são caros e com os quais ela se satisfaz em 

entreter].  

 

Afetivamente, a mulher-autor é inapta ao casamento, pois “arrive de passion en passion 

jusqu’à l’âge mûr” [chega à maturidade vivendo de paixão em paixão]. Essa mulher é puro 

intelecto e não tem apego material. É uma alma nobre e solidária: “malgré tous ses travers, 

[elle est] une amie sûre, une femme forte et un honnête homme” [apesar de todos seus 

                                                 
157 No século XIX, não existia o feminino de “autor” na língua francesa. Para designar uma autora, se usava o 

termo “femme-auteur”. 
158 SAMSON, Adèle. “De la femme-auteur”. La Sylphide: litterature, Beaux-arts, Modes. Paris, Aux Bureaux de 

la Sylphide, 11e série. Tome II. 1846. 
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defeitos, (ela é) uma amiga segura, uma mulher forte e um homem honesto]. O texto conclui, 

portanto, que a mulher-autor é homem pela recusa das “funções” da mulher como esposa, mãe 

e administradora do lar.  

Embora, a narrativa reconheça as qualidades da protagonista representada como 

alguém que possui mistério, inteligência e bondade, o texto demonstra, ao mesmo tempo, sua 

inabilidade para cumprir o que a narradora parece julgar como as funções primordiais das 

mulheres, como o cuidado com os filhos, incluindo sua educação moral e intelectual, as 

obrigações com a casa e com o casamento. Adèle Toussaint constrói um modelo de mulher-

autora bem diferente da poetisa que larga a pena e os versos para embalar o filho durante a 

noite em seu poema dedicado ao pai, mostrando em dois momentos dois tipos de mulheres 

escritoras. Pelo tom moralizador que assume na crônica e a perspectiva autobiográfica de seu 

poema, podemos conjecturar que a senhora Toussaint defendesse o modelo de escritora que 

conformava o ideal burguês de mulher, priorizando os valores domésticos e familiares no 

lugar das atividades da pena e dos livros, ou ao menos, essa foi a imagem de si que se 

empenhou em construir tanto em seus escritos públicos como nos privados.  

Em todas as mulheres descritas nas crônicas de Toussaint, a toilette é o ponto 

central da descrição e a aparência evidencia ou exemplifica a essência delas. Pelo visual, esses 

três tipos de mulheres são decifrados. Contudo, apenas a mulher-autor é entendida em termos 

da negação do ser mulher. De certa forma, a “femme-auteur” masculiniza-se por força de sua 

atividade, o que se mostra por meio de sua inaptidão para as tarefas domésticas, para a 

maternidade e para o casamento. Adèle Toussaint cria o paralelo entre domesticidade 

(maternidade, casamento e cuidados do lar) e escrita. Uma associação nem sempre amistosa, 

segundo seus escritos. Como demonstrou Smith-Rosenberg159, em seu trabalho, o desvio da 

ideologia de feminilidade burguesa era considerado como perigoso e poucas eram e as 

mulheres que rejeitavam essas amarras e se dedicavam a uma profissão, como a de escritora 

por exemplo, ou que acabaram no mercado de trabalho pela precariedade da vida, pois tinham 

que lidar com discursos que as tachavam de não-naturais, loucas ou aberrações.  

Terminado o contrato do marido em Londres, o casal retornou a Paris em 1846, 

quando Jules reassumiu as obrigações com a Académie Royale de Musique até 1848. Nesse 

ano, a situação política, econômica e social francesa se agravou com as instabilidades da 

                                                 
159 SMITH-ROSENBERG. Disorderly conduct. Op.Cit. p.13. 
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revolução de julho160 e a cena artística sofreu com a crise, de modo que muitos artistas 

partiram para o estrangeiro. Em fevereiro, o rei francês foi deposto por uma revolução 

liderada por socialistas, como Louis Blanc, que reivindicavam o “direito ao trabalho” e 

melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. O cataclisma político compunha, contudo, 

uma crise econômica generalizada e o desemprego se impunha por quase toda a França, 

sobretudo fora de Paris161. Samson, o pai de Adèle, por exemplo, fez um apelo desesperado 

por socorro financeiro ao ministro do interior em 22 de setembro de 1848. Ele descreveu seus 

contratos inviáveis nas províncias, suas múltiplas falências e sua incapacidade de sobreviver, 

estando ainda a esposa grávida e às vésperas do parto162. Se o grande ator Samson passava por 

dificuldades graves, o que dizer da jovem família Toussaint que vivia, principalmente, do 

salário de Jules, um dançarino sem contrato desde janeiro e dos trabalhos esporádicos de 

escrita de Adèle? No ano de 1849, a epidemia de cólera tomou conta de Paris. A vida na 

pátria mãe se tornara ainda mais difícil, sobretudo para os artistas que dependiam do 

público163. Por essa época, o casal Toussaint tinha um novo filho164; era preciso, pois, lhe 

garantir um futuro.  

4. Profissão escritora 

Uma grande parte dos artistas franceses era filho de pais artistas como no caso de 

Toussaint, que tinha pais, um tio e irmãs bailarinos. As famílias de artistas costumavam 

perpetuar a profissão nas gerações seguintes. O caso de Samson foi diferente e ninguém de 

sua família pertencia ao meio artístico, antes dele. Embora tenha entrado muito jovem no 

mundo do teatro e tenha se casado com uma atriz, é curioso que nenhum de seus filhos tenha 

seguido a carreira artística no teatro ou na dança. É verdade que as filhas se tornaram 

escritoras e escreveram peças de teatro. O que não é possível saber é se os filhos foram 

estimulados a seguir os passos dos pais, se queriam, se tentaram ou se, ao contrário, não 

                                                 
160 CANELAS, Letícia. Franceses "quarante-huitards" no Imperio dos Tropicos (1848-1862). Campinas, [s.n.], 

2007. Orientador Prof.Dr. Cláudio Batalha. Dissertação (Mestrado), IFCH, UNICAMP, pp.11-15. 
161 DURHAM, Arthur. “Unrest in France”. Op.Cit. pp. 74-84. SCOTT, Joan. “The duties of the citizen: Sophie 

Deroin in the French Revolution of 1848”. Only paradoxes to offer. French Feminists and the rights of man. 

Cambridge, MA; London, England: Harvard university press, 1998, pp.57-98. 
162 Documentos de Samson do Theatre Français. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des 

Beaux-Arts. Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
163 TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: 

TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, pp.14-15. 
164 É provável que Jules Paul Samuel Toussaint seja o filho de Adèle e Jules, pois é o único Paul nascido entre 

1847 e 1850 presentes nas certidões do estado civil reconstituído na cidade de Paris. O nome Jules, como o do 

pai, pode servir como mais um indício de que esse era o filho do casal. Cf. Naissances. Année 1847, 2e 

arrondissement ancien. Archives de Paris, Etat Civil, Naissances, Jules Paul Samuel, 16/11/1847.  
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tinham vocação ou ainda se foram proibidos. Casar-se com artistas não foi um problema, pois 

os dois genros de Samson eram artistas da ópera, um dançarino e outro ator. Pode ser que 

Jules Isidore tenha recusado a carreira artística por falta de vocação, porque um dos netos de 

Samson, o filho de Caroline, se tornaria um ator renomado nas décadas seguintes, chegando a 

contracenar com a grande Sarah Bernhart. 

Mas, e as filhas? No caso delas, outras questões podem ter pesado na hora de 

escolher ser ou não atriz, caso elas tivessem a vocação e o desejo. Pelo que sabemos, duas 

viraram escritoras e a terceira ensinou piano em algum momento da vida. As três conviveram 

desde a infância com as grandes atrizes da cena parisiense. A carreira de atriz ou bailarina 

conferia liberdade, mobilidade e independência financeira, mas muitas vezes dificultava o 

casamento e a maternidade, seja pela própria mobilidade exigida na profissão, seja porque a 

carreira artística trazia o estigma da desonra para as mulheres. As cantoras eram vistas como 

libertinas devido à impossibilidade de controle sobre sua sexualidade, seus envolvimentos 

com homens, colegas de profissão, e a independência financeira, algo temido para as 

mulheres no imaginário burguês. A moralidade cultuada no período exigia delas dependência 

e reclusão165. Na correspondência das atrizes, muitas mostram o dilema entre o sonho do 

casamento e a carreira. Outras contam das chantagens por parte dos pretendentes enciumados 

com sua profissão e a decorrente atenção que recebiam do público166. O fato é que essas 

mulheres da ópera tinham de fato uma liberdade que as afastava dos valores burgueses do 

recato. Adèle colecionou cartas de amigas, como as de Louise Allan-Despréaux, em que esta 

lhe colocou a par de seu caso amoroso com o escritor Alfred de Musset, mesmo sendo casada. 

Quando acontecia, o casamento, contudo, podia complicar a vida das cantoras, cujos contratos 

deveriam, a partir das núpcias, terem o consentimento e assinatura dos maridos, limitando as 

liberdades das artistas167. Havia também casos escandalosos, que se tornavam famosos na 

imprensa, como o da cantora italiana Madame Casaloni em que o marido tirano passava a 

usufruir e torrar a fortuna que a esposa acumulava com seu trabalho artístico168.  

                                                 
165Segundo Valenze: “Opportunities for nineteenth-century women workers were narrowing not only because of 

structural economic developments. The exclusion of women from many industrial jobs resulted from the 

concerted effort to promote a domestic role that would curtail female activity outside the home”. Deborah 

Valenze. The First Industrial Woman. Op.Cit. p.4. 
166 Correspondência de Madame Arnould-Plessy e Madame Allan-Despréaux. In: SÉCHE, Leon. “Chapitre VI”. 

Etudes d’histoire romantique... Op.Cit. pp.118 e 152-207. 
167 No caso de Albertine, seu marido teve que assinar seu contrato de trabalho como o representante legal da 

artista. Academie de Musique. Engagement des artistes du corps de ballet. Albertine Befort, Paris, 31 de maio de 

1849. Documentations de l’Opéra. Archives Nationales, Pierrefitte-sur-seine, Saint-Denis.  
168 “Comunications au public”. Courrier du Brésil, Rio de Janeiro. 7 de junho de 1857. Edição 23. 
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À parte a falta de talento ou vocação, as filhas de Samson podem ter julgado as 

profissões de bailarina e de atriz como incompatíveis com a vida conjugal e os afazeres da 

maternidade, com que também podiam sonhar. A própria Thèrese abdicou da carreira artística 

para cuidar da casa e dos filhos. As filhas podem ter seguido o caminho da mãe. Ao que 

parece, as três filhas tinham talentos artísticos, duas para a escrita e uma para a música, mas 

todas preferiram conciliar suas incursões artísticas com a domesticidade da vida “feminina”. 

A escrita ou o piano foram realizados na esfera doméstica e se adequaram à rotina da mulher 

esposa, mãe e dona de casa. Adèle, por exemplo, não foi a “mulher-autor” de sua crônica, pois 

seus trabalhos seguiram o ritmo da vida familiar, conformando-se às suas obrigações 

domésticas. Os trabalhos de escrita não se sobrepuseram aos seus afazeres femininos e seu 

trabalho intelectual adequou-se aos valores da domesticidade, mesmo que seus textos tenham 

se tornado públicos. Isso pode ter sido uma imposição social, familiar ou uma escolha da 

própria Adèle. 

Desde o início do século, o termo “gens de lettres” ou “hommes de lettres” surgiu 

para nomear uma geração de escritores, conhecidos posteriormente como românticos, e para 

definir uma nova profissão, a de autores que viviam exclusivamente do trabalho da pena, 

produzindo literatura e jornalismo, ou ainda literatura para os jornais169. Podemos imaginar 

que Adèle e Caroline tenham se identificado com esse novo tipo de trabalho e tenham 

sonhado em fazer da escrita uma profissão. Contudo, a maternidade e a vida conjugal, com 

constantes mudanças de país e a necessidade de trabalho remunerado, competiam com sua 

produção escrita, como confirma, no caso de Adèle, a carta ao Ministro da Instrução que abre 

essa parte da tese.  

De modo geral, as mulheres ganhavam menos que os homens em praticamente 

todas as profissões170. No mundo editorial dominado por homens, as escritoras tendiam a ser 

preteridas ou mal avaliadas e, quando escolhidas, recebiam menos atenção ou menos dinheiro 

que os colegas do sexo oposto171. Isso pode ter contribuído para que seus trabalhos de pena 

fossem algo intermitente e complementar às ocupações do marido, posto que avaliado como 

“trabalho feminino”. A escrita, no entanto, já era parte da vida de Adèle e ela a encarava, sem 

dúvida, como uma profissão.  

                                                 
169 MENDES, Maria Lúcia Dias. “A voz do escritor romântico: as memórias de Alexandre Dumas”. Op.Cit. 

pp.1-15. 
170HILL, Bridget. Servants: English Domestics in the Eighteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 

1996. p.123. 
171MILLS, Sara. “Knowledge, Gender and Empire”. In: BLUNT, A. e ROSE, G. (orgs), Writing Women and 

Space. Colonial and Postcolonial Geographies, New York: Guilford Press, 1994, pp.29-30. 
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5. Dionísia Gonçalves Pinto 

A certidão de óbito de Nísia Floresta Brasileira Augusta, encontrada no Archives 

departamentales de Seine-Maritime, na França, imprecisamente nos diz que ela nasceu “na 

província do Rio Grande do Norte”, no “Império do Brasil” em 12 de outubro de 1810, vivia 

de rendas e era viúva de “Manuel Auguste [sic] de Faria”, quando o Brasil era, na verdade, 

parte do Império português, cujo território era organizado em capitanias e não em 

províncias172. Apesar dos equívocos da fonte, é certo que nasceu próximo à data 

mencionada173 e na região que, no momento de sua morte, era a província do Rio Grande do 

Norte no Império do Brasil. Além da certidão, poucos documentos restaram sobre Dionísia e 

seus parentes. A maior parte das informações sobre sua vida vem de sua própria obra, 

fortemente marcada por um caráter autobiográfico174. Muitos documentos relativos à sua 

juventude foram destruídos ou continuam dispersos em arquivos desorganizados. Sua obra é, 

no entanto, muito precisa no que se refere ao registro de datas e fatos sobre sua própria vida e 

a de sua família, como fontes não literárias comprovam. 

Nísia Floresta foi batizada como Dionísia Gonçalves Pinto175 e era filha de D. 

Antonia Clara Freire, natural do Rio Grande do Norte176 e nascida por volta de 1780. Dionísia 

                                                 
172 Certidão de óbito de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Registres Paroissiaux et d'État civil, Mariages, décès, 

naissance, Décès n.28, 1885. Archives departamentales de la Seine-Maritime, Bonsecours-dit Blosseville, 

Disponível em: 

http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2

Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml& 

Acesso: 20/01/2015. 
173 Em uma de suas crônicas tardias ela se refere a uma festa de aniversário de uma menina que ocorreu no dia 14 

de outubro, oferecendo aos leitores fortes indícios de que falava de si. Talvez houvesse alguma diferença entre o 

dia de seu nascimento e o dia em que foi registrada, algo, aliás, muito comum na época. FLORESTA, Nísia. 

“Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Cintilações de uma alma brasileira. Florianópolis: Editora Mulheres, 1997, 

p.185. 
174 O caráter autobiográfico da obra de Nísia Floresta foi tema da seguinte dissertação de mestrado: CHACON, 

Alyanne de Freitas. “O discurso autobiográfico nos relatos de viagem de Nísia Floresta”. Natal, [s.n.], 2011. 

Orientador: prof. Márcio Barbosa, Dissertação (mestrado). Departamento de letras, UFRN. Muitos estudos 

discutiram essa questão como Stella Maris Scatena, Constância Lima Duarte e Charlotte Matthews. Cf. 

SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: viajantes latino-americanas no século XIX. Florianópolis: 

Editora Mulheres, 2008, pp.63-80. DUARTE, Constância. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda edição. Natal: 

EDUFRN, 2008. MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race and Patriotism in the Works of Nísia Floresta. 

Woodbridge: Tamesis, 2012, pp.1-9. 
175 Cascudo diz que por relatos orais ela chamava-se Dionísia. Cf. CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta Diurna de 

Luís da Câmara Cascudo: Nísia Floresta e alguns parentes”. A República, Natal, 19/01/1940 Apud: Câmara, 

Adauto da. Op.Cit.p.139. Constância Lima Duarte cita o seu assento de batismo da Igreja de Papari e fornece o 

nome completo Dionísia Gonçalves Pinto, mas ela não referencia a localização da certidão. DUARTE, 

Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Natal: UFRN. Editora Universitária, 1995, p.16.  
176 Correio Mercantil. “Obituário”. 27/08/1855. 

http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&
http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&
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lembra que sua família materna era “das mais abastadas e mais honoráveis”177 e seu biógrafo, 

Adauto da Câmara, em obra de 1941, a descreve como “abastada, antiga, branca e de bom 

conceito, cujos domínios territoriais se estendiam por Goianinha, Penha, Arez e Papary”178. 

Nesta última localidade, D. Antonia casou-se, por volta de 1808, com Dionizio Gonçalves 

Pinto Lisboa, advogado português “nascido em Lisboa”179. O casal teve além de Dionísia, 

Francisca Clara, Joaquim e um primogênito masculino ao qual ela alude poucas vezes e que 

jamais nomeia180. Segundo as investigações de Cascudo, D. Antonia já era viúva quando se 

casou com Dionizio e trazia uma filha das primeiras núpcias, que se chamava Maria Isabel do 

Sacramento, mas a qual Dionísia se refere poucas vezes, sem tampouco nomeá-la, como no 

caso do primogênito masculino.  

Dionísia escreveu, anos mais tarde, sobre a doçura e dedicação de sua mãe. Em 

“Pranto filial”, crônica escrita em sua memória e publicada poucos meses depois de sua 

morte, em 1855, a narradora relembra aquela que lhe deu vida: “Não respira mais aquela que 

amamentou-me na infância, e consolou-me na vida de mulher!”181. Dois anos depois, em um 

relato epistolar sobre a Alemanha, ela escreve sobre a tristeza de ter perdido “minha terna e 

excelente mãe!” e relembra sua dedicação maternal: “tão sérias preocupações fez sangrar o 

coração de nossa boa e sensível mãe”182. A imagem que Dionísia traça da mãe é a imagem 

que defende em sua obra: uma mulher que vive para os filhos, para as obrigações do lar, 

seguindo os ensinamentos cristãos. No diálogo com a mãe falecida de “Pranto filial”, a 

narradora-personagem exemplifica os ensinamentos que dela recebeu: “Tu me inspiraste o 

amor ao trabalho, e a caridade cristã de que destes os mais edificantes exemplos no recinto 

doméstico durante toda a tua existência”183. 

Entretanto, diferente da mulher ideal pela qual Nísia Floresta lutou em sua obra, a 

mãe também foi descrita como uma pessoa humilde e sem instrução formal, apesar de dotada 

                                                 
177 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Tradução de 

Nathalie Bernardo da Câmara. – Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001, p.47. 
178 Provavelmente, Adauto da Câmara se baseou em genealogias e entrevistas orais. Cf. CÂMARA, Adauto da. 

Op.Cit.p.17.  
179 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos... Op.Cit. p.47. 
180 Ibid. p.49. 
181 B.A. “Pranto filial”. O Brasil Illustrado, 31/03/1856. Cf. a versão impressa: DUARTE, Constância Lima 

Duarte (org.). Inéditos e Dispersos de Nísia Floresta. Natal: EDUFRN, 2009, pp.85-92.  
182 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; Florianópolis: 

Editora Mulheres, 1998, p.112. 
183B.A. “Pranto filial”. DUARTE, Constância Lima Duarte (org.). Inéditos e Dispersos de Nísia Floresta. 

Op.Cit. p. 88. 
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de sua experiência de vida e do amor inato da maternidade184. No Brasil do final do século 

XVIII, a imensa maioria da população era analfabeta. Mesmo as famílias ricas não 

costumavam instruir-se e, quando o faziam, destinavam a educação apenas aos meninos. D. 

Antonia deve ter recebido pouca ou nenhuma instrução, como muitas mulheres pertencentes a 

famílias abastadas do meio rural ou das pequenas vilas brasileiras. A própria Dionísia 

retratou, anos mais tarde, a situação da educação das meninas nas últimas décadas do período 

colonial, em que afirma que elas eram educadas apenas para a lida doméstica. Algumas 

poucas poderiam ir a “casas intituladas escolas”, na qual  

 (...) sentadas por terra em pequenas esteiras ou toscos estrados, abrindo de vez em 

quando, sobre a almofada de renda ou de costura que faziam com rigorosa tarefa, 

errados manuscritos, e a cartilha do Padre Inácio [de Loyola, o fundador da 

Companhia de Jesus] que lhes ia materialmente explicando – eram tão mal dirigidas 

e por vezes tão perniciosas, que tendiam antes a estreitar do que a dilatar-lhes o 

espírito, a viciá-lo, antes do que enobrece-los185.  

 

Segundo o relato, a educação voltava-se para conhecimentos superficiais de trabalhos 

manuais e ensino religioso, preparando as meninas para a reclusão e o cuidado da casa. No 

interior do Rio Grande do Norte, D. Antonia certamente não frequentou nenhuma instituição 

de ensino. Ao contrário, sua instrução deve ter privilegiado as prendas domésticas visando o 

casamento e a administração do lar, como a própria Nísia sugere. No máximo, D. Antonia 

pode ter aprendido rudimentos de leitura, ensinamentos de religião que incluíam a caridade e 

os trabalhos de agulha186. Sua própria mãe, ou alguma parenta, deve ter se encarregado de 

passar adiante o pouco que sabia. Em algum momento da vida ela aprendeu a fazer renda com 

bombinhas, mas fazia trabalhos mais rústicos, como lembrou a filha anos mais tarde: “[a mãe] 

gostava também de fazer renda... Embora mais grosseiro, sem dúvida, [que da rendeira alemã] 

este trabalho que ela me destinava era-me muito caro!”187. Em 1853, D. Antonia não assinou a 

procuração feita a um parente para a venda de suas terras, provavelmente por não saber 

escrever188. Sandra Graham afirma que o gênero era um dos fatores determinantes para uma 

                                                 
184 CÂMARA, Adauto da. Op. Cit. p.21. 
185 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Introdução e Notas de Peggy Sharpe- Valadares. São Paulo: 

Cortez Editora, 1989, p.57. 
186 ARAÚJO, Emanuel. “A arte da sedução: Sexualidade feminina na Colônia”. In: DEL PRIORE, Mary. 

História das Mulheres no Brasil. Op.Cit. pp.45-77.  
187 FLORESTA, Nísia. Itinerário ... Op.Cit., p.58. 
188 CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta Diurna de Luís da Câmara Cascudo: O sítio ‘Floresta’”. A República, de 

Natal, 17/01/1940 Apud: CÂMARA, Adauto. Op.Cit. p.139. 
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pessoa aprender a ler e a escrever no final do século XVIII no Brasil, sendo muito mais difícil 

para as mulheres aprenderem a ler se comparadas aos homens de posição social inferior189.  

John Luccock descreveu, em 1813, a falta de instrução das mulheres das classes 

altas e médias e como a ignorância em que viviam era resultado de uma escolha parental:  

O pouco contato que os costumes com elas permitem (...) põem a nu a sua falta de 

educação e instrução. Isto, aliás, fazia parte do sistema declarado; estava assentado 

que o saber ler para elas não devia ir além do livro de rezas, pois isso lhes seria 

inútil, nem tampouco se desejava que escrevessem a fim de que não fizessem, como 

sabiamente se observava, um mau uso dessa arte. A ignorância entre elas 

predominava, ao tempo que vieram o Regente com seu séquito, era enorme, de todos 

reconhecida e muito lamentada pelos recém-vindos (...)
190

. 

 

Os princípios da educação das moças durante boa parte do período colonial baseavam-se na 

ideia de que as mulheres deveriam carregar o fardo do pecado original perpetrado por Eva191. 

Elas deveriam ser vigiadas e ter sua sexualidade controlada ao máximo, posto que seriam 

naturalmente predispostas ao pecado. As mulheres, sobretudo as ricas, deveriam ser reclusas 

de modo a preservar a imagem de sua honra, que refletia na respeitabilidade de toda a família 

e, principalmente, na imagem pública do pai e do marido. Por volta de 1751, um relato de um 

viajante na cidade de Salvador conta como o bispo do Colégio das Mercês daquela cidade 

queixava-se que os pais proibiam as moças de frequentarem as missas. A reclusão era um 

dado importante da vida da maioria das mulheres no século XVIII no Brasil e é bem provável 

que D. Antonia tenha sido educada dessa forma. No horizonte que Dionísia viu diante de si, 

em seus primeiros anos de vida, não deviam constar muitas mulheres alfabetizadas e talvez 

nenhuma erudita tenha cruzado seu caminho, porém a maioria delas compartilhou essa vida 

de reserva e de circunscrição ao ambiente doméstico. Isso não quer dizer, todavia, que a 

reserva aparente não escondesse muitas formas de transgressão cotidiana da norma192.  

Com o segundo marido, no entanto, Dona Antonia pode ter experimentado um 

pouco mais de liberdade, se comparada às diretrizes da educação feminina do período 

colonial. O viajante inglês Henry Koster em visita feita em novembro de 1810 hospedou-se 

com Dionizio em sua propriedade de Papari e afirma ter sido apresentado à sua esposa. A 

                                                 
189 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana Diz Não. História de mulheres da sociedade escravista brasileira. 

São Paulo: Companhia das letras, 2005, p.133. 
190 LUCCOCK, John. “Nem ler, nem escrever”. LEITE, Míriam Moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro 

Século XIX. Op.Cit. p.68. 
191 ARAÚJO, Emanuel. “A arte da sedução: Sexualidade feminina na Colônia”. In: DEL PRIORE, Mary. 

História das Mulheres no Brasil. Op.Cit. pp.46-47.  
192 ARAÚJO, Emanuel. Ibid, p.49.  
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maioria dos viajantes do período comenta a reclusão das mulheres e a raridade de se encontrar 

com as esposas e filhas dos anfitriões. Koster não apenas foi apresentado, mas também jantou 

com o casal193. Podemos imaginar que Dionizio, por vir da capital do Império português e de 

um meio urbano, estivesse acostumado a certa socialização feminina194.  

Koster descreveu também o sítio Floresta, onde nasceu e cresceu Dionísia, como 

“uma pequena propriedade no vale, que me pareceu prosperamente colocada”195. O sítio era 

de sua mãe e foi adquirido provavelmente em seu primeiro casamento196. Ficava a “1,5 km da 

cidade de Papari”197 e “nove léguas da capital da província”198. Em sua última obra, publicada 

em 1878, uma biografia dedicada à memória do irmão, Nísia relembra com saudades “a fértil 

e charmosa Floresta”199, que “merecia, em vez do nome que portava, o de Óasis”200, numa 

alusão romantizada a uma infância ideal. Durante sua viagem pela Alemanha em 1856, ela 

relembrou os bons momentos lá vividos:  

 (...) entre seus bosquezinhos de laranjeiras e outras árvores, carregadas de frutos 

selvagens e saborosos, que eu colhia, correndo com as jovens companheiras de meus 

jogos folgazões, ora sentando-me na erva aveludada, ora na areia branca que ladeava 

as margens dos lagos, ora escondendo-me sob as moitas floridas, para preparar 

alguma surpresa a minhas companheiras
201

. 

 

As brincadeiras de infância em Floresta eram compartilhadas com Francisca Clara, a irmã 

mais jovem: “Tu me seguias muitas vezes, minha cara irmã, mais velha que tu, eu te servia de 

guia e cuidava de ti (...)”202. As representações do sítio paterno criadas por Nísia em seus 

escritos tardios o elegem como um lugar de expressão da natureza brasileira e das impressões 

agradáveis da infância romantizada. As menções aos irmãos menores evidenciam os instintos 

                                                 
193 KOSTER, Henry. Apud: CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. pp.69-71. DUARTE, Constância Lima. Nísia 

Floresta: vida e obra. Natal: UFRN. Editora Universitária, 1995, p.17. Sobre Koster e a obsevação de mulheres, 

Cf. MARSON, Isabel A. “Imagens da condição feminina em ‘Travels in Brasil’ de Henry Koster”. Cadernos 

Pagu, v.4, pp.219-242, 1995.  
194 Mello e Souza sugere que as mulheres portuguesas do meio urbano como Lisboa e Coimbra eram mais 

visíveis e desenvoltas que as de Minas colonial. Podemos conjecturar que o mesmo se dava nas regiões rurais do 

nordeste. SOUZA, Laura de Mello. Cláudio Manuel da Costa. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.53. 
195 KOSTER, Henry. Viagens ao nordeste do Brasil. Tradução Luís da Câmara Cascudo. Recife: secretaria de 

Educação e Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, 1978, p.85. 
196 Pertencia ao seu avô materno Bento Freire do Revoredo, capitão-mor. CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta 

Diurna de Luís da Câmara Cascudo: O sítio ‘Floresta’”. Op.Cit. pp.137-138. 
197 CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta Diurna de Luís da Câmara Cascudo: Op.Cit. pp.137-138. 
198 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. p.47. 
199 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Ibid, p.47. 
200 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Ibid. p.48. 
201 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.178. 
202 FLORESTA, Nísia. Ibid. p.179. 
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maternais da narradora, que gostava de enfatizar sua importância na condução moral da 

família.  

As lembranças da mãe extremosa e do sítio paradisíaco se contrapõem ao silêncio 

absoluto em relação à propriedade escrava, um dado obrigatório de sua juventude. Em um 

relato sobre a infância, ela novamente alude à dedicação maternal, mas descreve a existência 

de uma provável babá:  

Quanta felicidade então em torno de nós! Depois de nos haver banhado na água 

cristalina desses lagos que ainda vejo aqui, voltávamos aos braços da mais terna das 

mães, que nos esperava impacientemente e inquieta, embora nos tivesse feito 

acompanhar pela boa Pepê203.  

 

Nísia não realiza nenhuma menção à escravidão na propriedade de sua família, mas a “boa 

Pepê” bem podia ser uma cativa. A futura crítica da escravidão, possivelmente, tinha 

afinidade com o silêncio sobre o uso do trabalho escravo no interior da família. Ou ainda, a 

familiaridade com a escravidão poderia tornar os cativos uma parte invisível do cenário 

rememorado. A figura de Pepê, todavia, evidencia uma condição social da família que 

possibilitava o emprego de serviçais em uma sociedade que repelia publicamente todo tipo de 

trabalho manual, como bem notou uma série de viajantes como Adèle Toussaint e Charles 

Expilly, por exemplo204. 

Apesar do recurso aos empregados para o cuidado das crianças e dos serviços 

domésticos, podemos conjeturar que as ocupações de D. Antonia não eram poucas. Além do 

cuidado dos filhos, ela devia cumprir compromissos com a família extensa, ocupar-se de 

trabalhos de caridade e funções na igreja, teria que administrar a casa, os escravos, coordenar 

a produção de alimentos, cuidando de hortas e animais para o consumo da família205. Dionísia 

relata que desde pequena assumiu muito dos cuidados com os irmãos menores, talvez 

partilhando das obrigações da mãe. 

Ela passou a infância entre o sítio Floresta e a cidade de Goiana em Pernambuco, 

onde nasceu Joaquim, o irmão caçula, em 4 de maio de 1819. Em seus escritos, ela lembra 

que em 1817, por ocasião da Revolução Pernambucana, cujos ecos atingiram também regiões 

                                                 
203 Grifos meus. FLORESTA, Nísia. Ibid, p.179. 

204 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003. 

EXPILLY, Charles. Mulheres e costumes do Brasil. Op.Cit. 
205 Discussões interessantes sobre o trabalho doméstico de mulheres foram realizados por Valenze e por Hill. Cf. 

VALENZE, Deborah. The First Industrial Woman. Op.Cit. HILL, Bridget. Servants: English Domestics in the 

Eighteenth Century. Op.Cit.  
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do Rio Grande do Norte, sua família sofreu ataques de locais em Papari, devido à 

nacionalidade portuguesa de seu pai. Por isso, mudaram-se para Goiana, cidade 

pernambucana, onde Dionizio tinha parentes: “O pai (...) indignado com essas horríveis 

hecatombes, às quais não escaparam alguns de seus amigos mais distintos, retirou-se assim 

que pôde, com sua família, de sua terra, a fértil e charmosa Floresta”. A família retornaria 

novamente ao Rio Grande do Norte depois do nascimento de Joaquim, para novamente deixá-

la, dessa vez em definitivo, segundo Dionísia, em razão da insurreição de 1824, que 

novamente hostilizou a família devido à origem portuguesa do patriarca: “os tristes 

acontecimentos de 1824 vieram novamente afligir os espíritos liberais e exasperar, sobretudo 

nas províncias do norte”, o ódio fatal à nacionalidade que dessa vez atacou mais 

violentamente a família, tendo a casa dos pais sido alvejada por tiros e a vida de seu irmão 

posta em risco, como ela descreve na obra de 1878206. 

Sobre isso, o biógrafo Adauto da Câmara afirma não ter encontrado nenhuma 

menção ao pai de Dionísia nos autos da devassa de 1817, nem na de 1824, atribuindo à 

escritora um “devaneio romântico” para explicar as mudanças da família207. De certo modo, o 

argumento de Câmara não deixa de ser verossímil dada a quantidade de revoluções que ela 

testemunhou ao longo de sua vida. Suas obras enfatizaram esses aspectos políticos como 

fatores determinantes de sua trajetória, o que podia ser obra do destino, de seu desejo, ou de 

sua imaginação. 

A potiguar Isabel Gondim, em seu texto Sedição de 1817 na Capitania ora Estado 

do Rio Grande do Norte, de 1892, confirma a ocorrência de animosidades na região de Papari 

durante os movimentos de 1817, onde viveu a família de Dionísia, inclusive descrevendo 

situações semelhantes às referidas pela autora em seus livros208. As prováveis ações violentas 

ou mesmo as notícias das animosidades devem ter atiçado a curiosidade da jovem Dionísia, 

despertando-lhe um interesse precoce pela política. Em seu texto, Gondim argumenta que o 

clima de tensão em 1817, e podemos supor o mesmo para 1824, resultou de tensões prévias 

entre grupos locais que aproveitaram o clima de insurreição para resolver antigas desavenças. 

A família de Dionísia, proprietária de terras e escravos, pode ter sido alvo de grupos 

subalternos ou famílias proprietárias rivais que aproveitaram o período de crise para agir de 

                                                 
206 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. pp.48-49. 
207 CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. p.22. 
208 GONDIM, Isabel. Sedição de 1817 na Capitania ora Estado do Rio Grande do Norte, 1892 Apud: 

CÂMARA, Nathalie da. “Notas comentadas da tradutora”. AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de 

uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. pp. 86-90. 
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forma violenta, de modo a resolver desacordos que bem poderiam não ter nenhuma relação 

com os ideais dos movimentos de 1817 e 1824. É o que a própria Dionísia insinua em uma de 

suas obras: “Uma parte da pacífica população das cidades e dos arredores de Floresta 

começou de repente a se amotinar, aqui e ali, quase por toda a parte, e permitiu-se a excessos 

sob pretextos patrióticos”209.  

De sua mãe, Dionísia diz ter aprendido as obrigações domésticas e os deveres 

cristãos como a caridade e o amor pelo trabalho. Entretanto, a educação da pequena Dionísia 

seria muito diversa da instrução rudimentar que recebeu D. Antonia. A maioria de seus 

biógrafos apontam seu pai como o primeiro preceptor da filha, tendo-lhe ensinado as 

primeiras letras e a apresentado ao mundo dos livros de que dispunha210. O fato de ele ter 

vindo de Lisboa pode indicar seu acesso ao estudo e a certa formação intelectual formal. 

Certamente, essa origem citadina contribuiu para ele ensinar ou contratar alguém para instruir 

a jovem Dionísia e talvez sua irmã Clara.  

Ele parece ter sido fundamental nesse processo de aprendizagem. Deve ter 

decidido, por exemplo, lhe ensinar francês, talvez pensando tornar Dionísia uma mercadoria 

mais valiosa no mercado matrimonial, já que, a partir dos anos 1820, a educação afrancesada 

destinada às mulheres começava a ter importância na Europa e nos grandes centros do Brasil, 

como no caso de Pernambuco211. É possível, ainda, que a ausência de irmãos varões, já que o 

primogênito morreu logo na primeira infância e Joaquim nasceu quase uma década depois de 

Dionísia, o tenha feito pensar em ensinar as filhas visando sua segurança material, na certeza 

de encontrar um casamento, ou, na pior das hipóteses, através de uma profissão honrada. A 

própria Dionísia pode também ter utilizado suas horas vagas e de reclusão para devorar os 

livros da biblioteca do pai, pois desde cedo dizia-se apaixonada pela leitura.  

Em Fragmentos, obra de 1878, ela relembra que seu pai a encarregou, ainda 

jovem, de iniciar o irmão caçula nas primeiras letras: “Seus passos ainda mal firmes (...) 

seguiam os de sua irmã querida, embora ela ainda fosse quase uma criança, a quem seu pai 

havia confiado a primeira educação de seu querido cadete”. Esse era um hábito comum em 

                                                 
209 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. p.48. 
210 CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. p.35.  
211 MELLO, José Antonio Gonçalves de. “O nosso progresso”. O carapuceiro: o padre Lopes Gama e o Diário 

de Pernambuco 1840-1845. Índices da edição autônoma 1832-1842 / Maria da Conceição Luna Rodrigues; 

apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva – Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1996, pp.50-57. 
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muitas famílias brasileiras. Ao escrever sobre sua infância, o tipógrafo Paula Brito recorda 

que sua irmã mais velha foi responsável por lhe ensinar as primeiras letras212. 

 Em outra passagem, ela evidencia como o pai tinha expectativas específicas para 

os filhos homens:  

Nosso pai, a quem eu informava dessas disposições estudiosas [de Joaquim] e dessas 

vigílias [de estudo] que era preciso interromper, estava encantado; as esperanças 

que, em vão, concebeu para seu filho primogênito, sempre adoentado, ele as 

transpunha para seu caro cadete, cuja inteligência se desenvolvia dia após dia, 

fazendo a felicidade de sua família e a admiração de todos os que a 

frequentavam
213

.  

 

Dionizio preocupava-se com a educação e o estudo dos filhos varões, como revela o relato de 

sua filha escritora. A ela, caberia o cuidado dos irmãos menores e o auxílio em sua educação, 

além do auxílio às funções domésticas. Mais tarde, Joaquim entraria no liceu, onde estudaria 

latim para depois ingressar como aluno na Faculdade de Direito de Olinda, o que logrou anos 

depois. Esta não era, todavia, uma possibilidade para nenhuma de suas irmãs.  

Antes de se mudar para Pernambuco, o biógrafo Adauto da Câmara afirma que 

Dionísia casou-se, quando tinha 13 anos, com o filho ilegítimo do capitão-mor José 

Alexandre Gomes de Melo, Manuel Alexandre Seabra de Melo, uma escolha que teria sido 

feita pelo seu pai. Logo após as núpcias, ela, contudo, teria partido com os pais para 

Pernambuco, abandonando o marido. Segundo o biógrafo, a informação lhe foi dada pelo “Dr. 

Augusto Leopoldo R. da Câmara”, um político e jornalista da região, nascido em 1856, e que 

deve ter ouvido notícias do casamento fracassado de Dionísia, ou comentários difamatórios 

sobre sua honra, quase meio século depois da época do provável matrimônio214. Também uma 

conterrânea de Dionísia, a escritora potiguar Isabel Gondim, nascida em 1839, escreveu, em 

1884, uma carta difamatória, em que condenava a imoralidade da famosa mulher de letras de 

sua região. Dentre as principais acusações consta a denúncia de adultério praticada por 

                                                 
212 O tipógrafo Paula Brito também foi alfabetizado pela irmã mais velha, conforme ele mesmo descreve. Cf. 

GODOI, Rodrigo Camargo de. “Menino de Engenho”. Um Editor no Império: Francisco de Paula Brito (1809-

1861). Campinas-SP [s.n.], 2014. Orientador: Jefferson Cano. Tese (doutorado), IFCH, UNICAMP, p.29. 
213 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. pp.48-49. 
214 O Dr. Augusto nasceu na província do Rio Grande do Norte em 1856 e vinha de uma família importante. Um 

casamento desfeito ou anulado era motivo de conversas durante gerações. Dr. Augusto pode ter ouvido sobre o 

casamento malfadado de Nísia com o filho do capitão-mor. As histórias que ele ouviu poderiam ao mesmo 

tempo relacionar-se ao fato de Nísia ter-se tornado uma figura pública, das letras e do ensino. Nenhum 

documento, no entanto, comprova os registros orais. Biografia de Dr. Augusto Leopoldo R. da Câmara, 

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/C%C3%82MARA,%20Augusto%20Leopoldo%20da.pdf Acesso 14/10/2015. Dr. Augusto da Câmara 

Apud: CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. p.18. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/C%C3%82MARA,%20Augusto%20Leopoldo%20da.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/C%C3%82MARA,%20Augusto%20Leopoldo%20da.pdf
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Dionísia em relação ao primeiro marido e a sugestão de que mantinha frequentadores 

(amantes) que lhe ajudaram a deixar o Rio Grande do Norte e conquistar a notoriedade que 

gozou até o final de sua vida, e mesmo depois215.  

Dionísia nunca aludiu a esse suposto casamento e nenhum documento, além da 

oralidade, sustenta a informação. Se ele aconteceu, pode ter sido anulado, como permitia a lei 

eclesiástica no período, diante de raras condições216. Se não foi, a quantidade de processos de 

divórcio em Pernambuco e região não era insignificante, pois nas páginas do Diário de 

Pernambuco da década de 1820 e 1830, há um número razoável de anúncios de esposas em 

processo de divórcio ou desquite que alertavam os cidadãos para não efetuarem negócios com 

os ex-maridos durante o processo legal de divisão dos bens217. Todavia o divórcio não 

permitia um novo casamento, tratando-se apenas da separação de corpos.  

No caso de Dionísia, a anulação parece ter sido o mais provável, pois registrou os 

filhos de um outro homem em suas segundas núpcias como legítimos. O abandono do marido 

pode ter sido um escândalo, mas com certeza não foi um caso único. Coincidência ou não, em 

escritos posteriores, Dionísia condenaria sempre uniões maritais realizadas com mulheres 

muito jovens e por questões de interesse e sua própria filha não se casaria nova. Em texto de 

1864, ela condena, por exemplo, a negociação política do processo de unificação italiana que 

levou a união da filha de 15 anos de Vitório Emanuelle, que, segundo ela, sacrificou a vida e a 

felicidade da jovem princesa por questões públicas218. Estaria, talvez, falando da própria 

experiência? Dúvidas à parte, o que é certo é que o matrimônio estava no destino traçado por 

Dionizio para suas filhas, pois esse era o caminho tomado por natural para a maior parte das 

                                                 
215 Carta de Isabel Gondim, Apud: SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: viajantes latino-americanas 

no século XIX. Op.Cit. pp.67-68. 
216 Segundo Sandra Graham que conta a história de um casamento fracassado entre dois escravos, ela mostra que 

o pedido de anulação do matrimônio feito pela escrava Caetana foi realizado depois de seu casamento em 1835 e 

chegou ao tribunal da Igreja quatro meses depois. A maioria dos processos, segundo Graham, cerca de 700, 

pediam o divórcio e bem poucos falavam de anulação. O pedido de Caetana levou cinco anos para ser avaliado 

pelos juízes eclesiásticos da Relação metropolitana da Bahia e a anulação foi confirmada em 1840. Isso seria 

pouco mais de uma década depois das possíveis primeiras núpcias de Dionísia. Se o mesmo foi alcançado por 

Dionísia, o resultado de seu processo ou divórcio pode ter saído por volta de 1828, quando conheceu Augusto. 

Sobre o caso de Caetana, Cf: GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana Diz Não. Op.Cit. pp.24-27. 
217 Anúncios de mulheres em processo de divórcio com seus maridos: Diário de Pernambuco. Recife. 

18/09/1829, 11/01/1832, 27/06/1832, 11/09/1832, 14/12/1832. Anúncios de mulheres em processo de desquite: 

Diário de Pernambuco. Recife.17/03/1834. 04/08/1835. Disponível em: www.memoria.bn.br Acesso: 

15/11/2015.  
218 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. In: LÚCIO, 

Sônia Valéria Marinho. Uma viajante Brasileira na Itália do Risorgimento: tradução comentada do livro Trois 

ans En’Italie suivi d’un voyage en Gréce de Nísia Floresta Brasileira Augusta. (vol.I, 1864, vol. II, s.d.). Tese de 

doutorado defendida no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP. Orientador: Prof. Dr. Luiz Dantas. 

Campinas-SP, [s.n.], 1999, p.176. 
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famílias abastadas, que buscavam casar as filhas tão logo elas entrassem na puberdade. Na 

família de Dionísia ao que parece, Francisca Clara nunca se intelectualizou como a irmã. O 

possível casamento malfadado pode ter contribuído para que o pai decidisse prepará-la para 

uma vida independente, já que o habitual destino do casamento não seria mais possível para 

ela. 

Quando a família se mudou para Pernambuco, Dionísia pode ter frequentado 

algum estabelecimento de ensino ou tomado aulas com algum preceptor ou preceptora. Ela 

pode ainda ter estudado no colégio para moças do convento de freiras em Goiana, mas a isso 

nunca aludiu219. O mais provável é que tenha sido autodidata e que tenha recebido ajudas 

informais de outros parentes, do irmão por exemplo, ou amigos, no próprio recinto doméstico.  

Segundo Isabela Campoi, por volta da década de 1820, de modo geral, o ensino 

feminino passou por reformulações devido à vida nos salões e às novas expectativas em 

relação às meninas de elite. Em vez de receber a educação precária que era costumeiramente 

concedida às moças na época de D. Antonia, que tinham na ideia patriarcal o desejo de evitar 

que as meninas utilizassem a escrita para praticar imoralidades, as moças ricas 

contemporâneas à Dionísia passaram a ser educadas para o salão. As jovens começaram a ser 

ensinadas sobre as regras de etiqueta e a arte de bem-receber, incluindo as artes recreativas 

como o piano, o canto e a dança, além da literatura e do francês220. É possível que Dionísia 

tenha sido educada sob a perpectiva desse novo ideal importado da Europa. 

Por essa época, talvez ela já fosse amante de livros. Em um poema de 1855, 

Dionísia parecia se referir à sua própria juventude e à paixão pela poesia que a embalava 

naqueles anos, quando já vivia em Pernambuco. Ela relembra, anos depois, sua admiração 

pelos versos do poeta português António Feliciano de Castilho: “(...) os primeiros sonhos / Da 

juventude minha hás embalado, / Quando às margens do fresco Beberibe/ Os teus primores de 

arte eu decorava/ as ilusões entregue dessa idade, / Em que os risos de amor tanto seduzem! 

(...)”221, situando na Pernambuco dos anos 1820 sua paixão pelos versos do autor português. 

                                                 
219Hipótese sugerida por Câmara e Duarte. Cf. CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. pp. 

35-36. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira edição, Natal: UFRN. Editora 

Universitária, 1995, p.19. 
220 CAMPOI, Isabela. O livro “Direitos das mulheres e injustiça dos homens” de Nísia Floresta: literatura, 

mulheres e o Brasil do século XIX, História (São Paulo) v.30, n.2, p. 196-213, ago/dez 2011, p.203. 
221 B. AUGUSTA. “Um improviso”. Inéditos e Dispersos de Nísia Floresta. Duarte, Constância Lima. (org.). 

Natal: EDUFRN: NCCEN, 2009, p.15. 
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De seu pai, Dionísia falou bem menos, pois também foi menor a convivência. Ela 

o descreveu como um homem justo, de caráter sólido e muito devotado à família. Com ele, 

conta que aprendeu a amar a natureza brasileira, tema que se tornaria caro em suas obras 

posteriores, como em seu relato de viagem à Itália, de 1864: 

Olhava as belezas que me cercavam e elas perdiam a grandeza quando comparadas 

com as belezas que eu contemplava no interior do Brasil, acompanhando em suas 

viagens um pai entusiasta da sublime grandeza da natureza, que ele [o pai] ensinou-

me a conhecer e amar (...)
222

. 

 

Em 1828, a família residia em Olinda, quando Dionizio realizou uma viagem de negócios a 

uma vila que distava “18 léguas” e onde foi assassinado às 7h30 da noite de 17 de agosto223. 

Em várias obras posteriores, a escritora atribuiu o assassinato de seu pai à tirania de um 

membro de poderosa família, que seu pai desafiara com seu trabalho justo: 

Nosso pai, indo defender a causa de um de seus clientes numa cidade a 18 léguas de 

Recife, levou consigo seu querido cadete (...). Terminada sua tarefa, ele se dispôs a 

retornar para perto de sua querida família (...). O capitão–mor, autoridade da época 

colonial e vergonha da civilização de um Brasil em crescimento, o qual ele ainda 

dominou durante muito tempo, mesmo depois da sua Independência, o capitão-mor, 

A.U.C. (...) déspota brutal que exercia nesse tempo as prerrogativas de um título já 

caduco, o qual lhe fornecia, no entanto, como a muitos outros, a ocasião de 

satisfazer impunemente os ferozes instintos de sua natureza, ele dissimulava, depois 

de algum tempo, seu rancor contra o digno advogado que tivera coragem de 

defender a causa de um infeliz pai de família, que seu despotismo oprimia, e de 

bradar, assim o terror que seu nome inspirava por toda a parte224. 

 

Seu pai, em sua versão, tombava nas mãos do despotismo colonial que insistia em oprimir o 

povo brasileiro. Além de vítima, o pai é enaltecido por sua coragem e amor pela justiça, e 

descrito como o homem que pagou com sua vida pela defesa dos ideiais de liberdade.  

Em “Um pranto filial”, ao falar da morte da mãe, ela relembra a do pai e nomeia o 

assassino: “Haviam decorrido vinte e sete anos depois que a mão de um vil assassino 

assalariado pelo atroz despotismo de um Cavalcante caiu sobre a cabeça de um advogado reto 

e enérgico” (grifo meu)225. O biógrafo Adauto da Câmara atribui tal assassinato ao capitão-

mor A. Uchoa Cavalcante, de Goiana, e sugere uma antiga inimizade do período em que a 

                                                 
222 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia”. In: LÚCIO, 

Sônia Valéria Marinho. Op.Cit. p.139. 
223 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. p.52. 
224 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Ibid, p.51. 
225 B.A. “Pranto filial”. DUARTE, Constância Lima Duarte (org.). Inéditos e Dispersos de Nísia Floresta. 

Op.Cit. p.87. 
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família viveu naquela cidade226. Os jornais do período revelariam, contudo, uma outra 

história. 

Em 26 de janeiro de 1829, um artigo assinado pelo pseudônimo “Hum matuto” – 

que era, na verdade, um cronista habitual do Diário de Pernambuco - denunciava os 

desmandos dos poderosos de Serinhaem227, vila no interior de Pernambuco, e menciona a 

impunidade do assassinato do advogado “Dionizio Gonçalves Pinto Lisboa”. A vila de 

Serinhaem é descrita como “infeliz pátria dos despotismos”: “A constituição, meus Srs., indo 

para aquela Vila, chegando a ponte do Engenho Sibiró do Cavalcante caiu no rio e morreu 

afogada”. Além da falta da constituição para reger a cidade, as autoridades da região 

mandavam prender qualquer cidadão à revelia da lei e até mesmo a morte resulta desses 

despotismos: “Naquela vila foi cruelmente assassinado o advogado Dionizio Gonçalvez Pinto 

Lisboa, dizem os moradores de lá que por determinação da primeira autoridade dela, sendo 

quem deu a ordem, valha a verdade, porque eu moro em distância de légua e meia da vila no 

meu mocambo de palha, um José Joaquim Ferreira, que é Inquiridor, e contador na Justiça da 

mesma vila”. A narrativa de desmandos segue contando como os matadores de aluguel de 

Pinto Lisboa foram presos, para depois serem dados como fugidos, o que seria, segundo o 

“matuto”, obra do mandante do crime que soltou os bandidos forjando uma escapada.  

O fato rendeu na imprensa pernambucana. No segundo aniversário da morte de 

Dionizio, em 17 de agosto de 1830, o artigo assinado pelo “Vigário do Corrego” da dita vila 

de Serinhaem respondeu as mesmas acusações, anteriormente feitas pelo “matuto”, e repetidas 

por “artigos” difamatórios do jornal O Cruzeiro, que imputavam à autoridade local o 

assassinato, bem como a facilitação da fuga dos assassinos de Dionizio. O autor do artigo, no 

entanto, não dá nome aos bois, referindo-se apenas ao “juiz de paz” da localidade como o 

homem a ser por ele defendido. Sua defesa do dito juiz acabou por tornar-se enviesada, pois 

explicou em detalhes como os assassinos de Dionizio foram presos e incidentalmente mortos 

pela autoridade local, quando tentaram evadir-se. Ele não alude ao fato de que as mortes 

podem ter servido para resguardar o nome do real mandante, nem responde à mais grave 

acusação, de o juiz haver sido o responsável pela morte do advogado Dionizio.  

                                                 
226 CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.cit. p.21. Nathalie da Câmara e Duarte concordam com 

tal afirmação de Adauto da Câmara. Cf. CÂMARA, Nathalie. “Notas comentadas da tradutora”. AUGUSTA, 

Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit, p.91. DUARTE, 

Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira edição, Natal: UFRN. Editora Universitária, 1995, pp.21-

22. 
227 Há duas grafias possíveis. Por vezes aparece Serinhem e por vezes Serinhaem, mas se trata da mesma cidade. 

Dei preferência ao termo Serinhaem que é o nome atual da cidade. 
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De fato, o real mandante ficou impune como a própria Dionísia testemunhou 

quase meio século mais tarde. Em Fragmentos de uma obra inédita, ela confirma a história 

dos jornais: “A Justiça perseguiu os miseráveis, que por um pouco de ouro, obedecendo a um 

monstro de forma humana, tiraram a vida ao virtuoso pai de família (...) mas o maior culpado, 

o que ordenara o crime, ficou impune, a lei não o atingia! ”228.  

O despotismo do tal Cavalcante era evidente pelas denúncias do jornal, mas 

poderia ser que o destino de Dionizio tivesse sido traçado por conta de negócios e não de seu 

exercício como advogado. No início de setembro de 1828, apenas algumas semanas depois da 

morte de Dionizio, um anúncio da seção “Perdas” revela uma transação de uma escrava feita 

entre ele e um certo Anastácio Cavalcante:  

No dia 6 do corrente perdeu-se uma obrigação, passada por Dionizio Gonçalves 

Pinto Lisboa, a Anastácio Pereira de Castro Cavalcante, da quantia de cento e 

sessenta mil reis, procedido de uma escrava que o dito Dionizio comprou. Qualquer 

pessoa que a tiver achado, poderá ir entregar na rua do Crespo casa n.8 que aí se lhe 

gratificará, e adverte-se que o devedor já está avisado para não pagar a pessoa 

alguma229. 

 

O negócio de uma escrava de Dionizio com o tal Cavalcante poderia não ter relação com o 

assassinato, não fosse o tal Anastácio, ser senhor de engenho e proprietário de escravos na 

dita vila de Serinhaem, onde Dionizio foi assassinado. A confirmação de que Anastacio era 

um dos poderosos da vila aparece em 27 de julho de 1830 nas páginas do Diário de 

Pernambuco, em que ele anuncia a fuga de três de seus escravos:  

Luiz, Nação Angola, fala como criolo por vir pequeno (...) Tomé, Nação angola, 

idade de 30 anos, bem preto (...) Antonio, nação Angola, o qual veio pequeno para o 

Convento da Penha, baixo, grosso, olhos vermelhos, dentes grandes, largos, (...), 

fugidos a 18 do mês de Maio de 1830 do Engenho Sitio do meio, termo da Vila de 

Serinhaem, Freguezia do Unna, pertencente a Anastacio Pereira de Castro 

Cavalcante de Albuquerque: os apreendedores levam-os ao dito Engenho, ou nesta 

Cidade a João Rufino da Silva Ramos230. 

 

Pronto, o dito Anastácio é o mesmo da transação da escrava com Dionizio e era também 

senhor de engenho e de escravos e possivelmente capitão-mor da dita vila de Serinhaem, onde 

foi morto o advogado. Além disso, era um Cavalcante, como disse a filha, e ele tinha duas das 

três iniciais fornecidas por ela (A.U.C.). A morte de Dionizio poderia ter resultado de 

desavenças dos negócios. Se as provas estão certas, Dionísia escolheu ater-se ao despotismo 

                                                 
228 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Op.Cit. p.52. 
229 Diário de Pernambuco, Recife, 12/09/1828. Disponível em: www.memoria.bn.br Acesso: 02/09/2014. 
230 Diário de Pernambuco, Recife, 27/07/1830. Disponível em: www.memoria.bn.br Acesso: 02/09/2014. 

http://www.memoria.bn.br/
http://www.memoria.bn.br/
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do assassino e à retidão do pai, silenciando sobre o elemento servil, em relação ao qual ela 

sempre procurou se distanciar na imagem pessoal que construiu de si ao longo de sua 

existência. 

O falecimento repentino do pai provocou mudanças importantes na vida da 

família. O caráter violento e inesperado da morte, seguida pelas constantes denúncias contra o 

poderoso mandante do crime, sem dúvida, colocaram em sobressalto Dionísia, sua mãe e os 

irmãos menores. A necessidade de sustentar a família sem o trabalho do patriarca e as novas 

funções de administradora dos bens e dos escravos levaram Dionísia a assumir as 

responsabilidades de chefe de família. Como filha mais velha e alfabetizada, muitas das 

responsabilidades caíram sobre a jovem de 18 anos, pois sua mãe ficou muito abalada, como 

Nísia lembrou anos depois: “essa horrorosa morte que levou consigo a felicidade da melhor 

das esposas e mergulhou-a, (...) numa inconsolável dor e no desespero”231. Além do choque 

da tristeza, sua mãe era inapta para assumir as funções do patriarca, dada sua incapacidade 

para a escrita. Dionísia teve que enfrentar, talvez com a ajuda de algum parente ou advogado 

da família, a burocracia da morte do pai e assumir o gerenciamento de seu espólio, junto com 

a mãe, já que não havia nenhum homem próximo para fazê-lo232. Ela afirma que se tornou a 

nova “patriarca” da família, fazendo tudo para: “substituir-lhe [a Joaquim] o digno pai que 

acabava de nos ser tão cruelmente roubado”233.  

No mesmo ano da morte do pai, Dionísia conheceu seu futuro marido: o estudante 

de direito da primeira turma da faculdade de Olinda, Manoel Augusto de Faria Rocha, natural 

de Goiana e filho de Manoel Gonçalves de Faria e Joana Sofia do Amaral234. Em 1829, ele 

aparecia como aluno do segundo ano do curso jurídico, tendo, portanto, começado no ano 

anterior235. A coabitação ou o casamento oficial ocorreu entre fins de 1828 e o início de 1829, 

pois, em 12 janeiro de 1830, Dionísia deu à luz ao seu primeiro rebento. Segundo um 

depoimento dado pela filha do casal a um estudioso potiguar no início do século XX, Dionísia 

                                                 
231 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.52. 
232MELO, H.P.; MARQUES, T.C.N. “A partilha da riqueza na ordem patriarcal”. Disponível em: 

http://www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200101222.pdf Acesso: 13/07/2015. 
233 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.53. 
234 A referência aos pais de Manoel aparece no assento de batismo de Augusto Américo, reproduzido por Adauto 

da Câmara e por Hilda Flores. CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. p.30. FLORES, Hilda 

Hubner. “Nísia Floresta Brasileira Augusta”. Letras de Hoje, Porto Alegre, v.27, n.3, setembro 1992, pp. 101 -

113. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/16073/10546 Acesso: 

13/07/2015. Aparece também a referência ao seu pai, no Diário de Pernambuco, Recife.16/04/1829. Disponível 

em: www.memoria.bn.br Acesso: 02/09/2014. 
235 Ele aparece como aluno do terceiro ano. Diário de Pernambuco, Recife, 28/04/1830. Disponível em: 

www.memoria.bn.br Acesso: 02/09/2014. 

http://www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200101222.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/16073/10546
http://www.memoria.bn.br/
http://www.memoria.bn.br/
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e Manoel coabitaram alguns anos antes de oficializarem a união, talvez porque esperaram a 

anulação na justiça eclesiástica do primeiro casamento de Dionísia236. 

Podemos imaginar que o esposo Augusto, como ela o chamava, tenha 

compartilhado muito do que aprendeu na escola de direito com a mulher, que certamente 

conviveu com outros estudantes e experimentou, à distância, uma parte da vida acadêmica do 

marido237. É provável que Augusto tenha estimulado a mulher a se dedicar ao estudo e a 

conhecer novos autores, facilitando seu acesso a novos livros bem como a discussões 

acadêmicas238. O relato de Maria Graham do início da década de 1820 testemunha a 

inexistência de livrarias em Recife239. Uma década mais tarde, o acesso aos livros ainda seria 

algo custoso e difícil para a maioria das pessoas. A união com Augusto pode ter aumentado 

consideravelmente o acesso da consorte a novos títulos.  

Mas se era difícil o acesso a livros, a cidade de Recife era um centro cultural de 

suma importância na década de 1820. Possuía uma imprensa combativa e uma elite intelectual 

empenhada em promover ideias separatistas e liberais, bem como espalhar pela região ideais 

franceses sobre liberdade e justiça. Segundo Norma Telles, além de um importante centro 

açucareiro, a cidade tornou-se também um dos mais relevantes centros editoriais, que vinha se 

desenvolvendo desde 1808 quando o príncipe regente legalizou a imprensa brasileira. Além 

disso, a cidade recebia melhorias no meio urbano e ganhara um teatro naqueles anos240. Nesse 

ambiente propenso a seu desenvolvimento intelectual, a jovem Dionísia criou uma nova 

                                                 
236 Henrique Castriciano, citado por Flores, diz que ela conviveu um tempo com ele, antes de casar-se. Talvez 

esperassem a anulação do casamento anterior, mas ele não referencia a informação. FLORES, Hilda Hubner. 

“Nísia Floresta Brasileira Augusta”. Letras de Hoje, Porto Alegre, v.27, n.3, setembro 1992, pp. 101 -113. 

Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/16073/10546 Acesso: 

13/07/2015. Sabemos, contudo, que Henrique Castriciano entrevistou a filha de Nísia Floresta em 1905, na 

França. Nessa entrevista com Lívia Augusta, ela teria confirmado a informação de que seus pais coabitaram 

antes de oficializar o matrimônio. Cf. CASCUDO, Luís da Câmara. Nosso amigo Castriciano. Natal: EDURN, 

2008, pp.171-178. 
237 Prova disso é o poema A Lágrima de um Caeté dedicado a um colega de faculdade do marido morto na 

Revolução Praieira. AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. A Lágrima de um Caeté. DUARTE, C.L. (org.) Natal, 

Fundação José Augusto, 1997, pp.35-56. 
238 Citado por Adauto da câmara. Cf. CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. p.35. 
239 Maria Graham escreveu sobre Pernambuco em 29 de setembro de 1821: “O colégio e a biblioteca de Olinda 

estão em decadência. Não há um só livreiro em Pernambuco e a população de suas diversas freguesias sobe a 70 

mil almas!”. Cf. GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte 

dos anos de 1821, 1822 e 1823 (1956). http://www.brasiliana.com.br/obras/diario-de-uma-viagem-ao-brasil-e-

de-uma-estada-nesse-pais-durante-parte-dos-anos-de-1821-1822-e-1823/pagina/121 

Acesso: 15/07/2015. 
240 TELLES, Norma. “Escritoras, escritas, escrituras”. In: DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 

Op.Cit. p.404.  

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/16073/10546
http://www.brasiliana.com.br/obras/diario-de-uma-viagem-ao-brasil-e-de-uma-estada-nesse-pais-durante-parte-dos-anos-de-1821-1822-e-1823/pagina/121
http://www.brasiliana.com.br/obras/diario-de-uma-viagem-ao-brasil-e-de-uma-estada-nesse-pais-durante-parte-dos-anos-de-1821-1822-e-1823/pagina/121
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identidade para si, assumindo-a publicamente em 1832, quando traduziu e publicou Direitos 

das mulheres e a injustiça dos homens, assinando como Nísia Floresta Brasileira Augusta241.  

6. Nísia Floresta Brasileira Augusta 

A morte do pai e seu amor pela natureza brasileira, podem ter influenciado a 

mudança de nome, ao trocar os sobrenomes de origem portuguesa pelos poéticos “Floresta”, 

nome do saudoso sítio, e “Brasileira”, como uma homenagem ao seu país. Nísia era o 

encurtamento de seu nome de batismo e devia ser assim chamada pelos próximos no ambiente 

privado e familiar. Por sua vez, “Augusta” era uma reverência ao marido, o que a tornava 

parte da nova família que formava, mesmo prenome que colocaria também em seus dois 

filhos. A nova identidade que emerge na imprensa ela adota como uma alcunha que seria 

utilizada em toda sua vida, até no documento que comprovaria sua morte. Em vez de um 

pseudônimo, tornou-se uma nova identidade literária, pública e privada.  

Diferente de Adèle, que relegou o nome do pai para assumir o sobrenome do 

marido, Nísia não mudou o nome pelo casamento, mas pela profissão de escritora. Na sua 

nova alcunha, ela reconheceu suas raízes e fez homenagens cifradas ao pai, que era 

apaixonado pela natureza brasileira, e ao marido, de quem empresta o nome, mas não o 

sobrenome. Assim como Joan Scott observou nos casos de Olympe de Gouges e Jeanne 

Deroin, podemos afirmar que Floresta rejeitou o nome do pai e do marido como uma forma de 

controlar a representação de sua figura pública e, ao fazê-lo, declarou sua autonomia 

recusando o lugar secundário que a lei eclesiástica e o costume patriarcal destinavam às 

mulheres242.  

Joaquim também aderiu a mudanças de nomes com a mesma expressão ufanista 

da irmã. Adotou a alcunha de “Joaquim Pinto Brasil”243. Assim como a irmã, quis 

homenagear o pai, amante da pátria adotiva, mas a troca de nomes revela também um possível 

receio, por parte dos filhos, do assassino poderoso de seu pai, que, como vimos, era 

constantemente importunado nos jornais pernambucanos. Nísia poderia também ter adotado a 

                                                 
241 Versão pernambucana. AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Direitos das Mulheres e injustiça dos homens. 

Primeira edição, Recife: Typograhia Fidedigna, 1832. 
242 SCOTT, Joan. “The duties of the citizen: Sophie Deroin in the French Revolution of 1848”. Only paradoxes 

to offer. Op.Cit. pp. 22 e 57-98. 
243 Segundo Nathalie Câmara, o nome de batismo de Joaquim era Joaquim Pinto Lisboa. A mudança de nome 

verificou-se em 21 de fevereiro de 1833, por ocasião dos exames aos quais se submeteu no Curso de Ciências 

Jurídicas e Sociais de Olinda, que ocorreu em 21 de fevereiro de 1833. Cf. nota 16: Câmara, Nathalie. “Notas 

biográficas”. AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.85. 
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mudança de nomes para desassociar sua trajetória do casamento malfadado de Papari. 

Dúvidas à parte, o que é certo é que Dionísia saiu de cena, para não mais voltar.  

O novo nome revelou também uma nova ocupação. Em 1832, publicou a tradução 

Direitos das mulheres e a injustiça dos homens. Nísia Floresta leu, traduziu, escreveu a 

dedicatória aos leitores e submeteu o manuscrito ao mercado editorial, certamente com o 

apoio de Augusto, tornando-se, além de tradutora, também autora. No ano seguinte, o livro 

era comercializado nas páginas do Diário de Pernambuco244 e ganharia ainda outra edição na 

cidade de Porto Alegre. Segundo Floresta, o livro é uma tradução livre do francês para o 

português da obra de “Mistriss Godwin”, nome de casada da inglesa Mary Wollstonecraft, 

sem informação do título original nas edições brasileiras.  

O trabalho de tradução podia ser visto pelos contemporâneos como uma tarefa de 

escrita mais apropriada às mulheres, uma vez que ele serviria para exercitar o conhecimento 

de línguas estrangeiras e não implicava a criação autoral245. O Jornal das Senhoras, por 

exemplo, em 1852, solicitava às leitoras que enviassem traduções para serem publicadas 

anonimamente. Segundo Sônia Lúcio, a tradução adequava-se às mulheres pois ela 

conservava, com o anonimato, a modéstia da autora e as colocava diante de outras culturas, 

com a leitura de textos de autores latinos, ou modernos, da Itália, França e Inglaterra, que as 

fazia extrapolar os limites da vida doméstica, sem, no entanto, saírem de casa. Nísia Floresta 

compartilhava dessa ideia, pois escolheu uma tradução para debutar no mercado editorial. Um 

caminho que seria percorrido, ao longo do Oitocentos, por muitas escritoras ao redor do 

mundo, que primeiro publicavam traduções para depois se lançarem no mercado editorial 

como autoras. Em seu livro sobre feminismo na Ásia, Kumari Jayardena mostra exemplos 

similares ao de Nísia Floresta, como o caso de Fátima Aliyé na Turquia, que foi tradutora 

antes de publicar seus romances no final do século XIX246.  

A tradutora brasileira dedica a obra a suas compatriotas, companheiras de “seu 

sexo” convidando-as a refletir sobre a condição de seu gênero por meio do pensamento de 

uma célebre autora e defensora da causa das mulheres247. Segundo Nísia Floresta, a leitura da 

                                                 
244 Diário de Pernambuco, Recife, 7/11/1830 e 17/12/1830. Disponível em: www.memoria.bn.br Acesso: 

02/09/2014. 
245 LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. “Introdução”. Uma viajante Brasileira na Itália do Risorgimento: tradução 

comentada do livro Trois ans En’Italie suivi d’un voyage en Gréce de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Op.Cit. 

p.59. 
246 JAYAWARDENA, Kumari. Feminism and Nationalism in the third World. London: Zed Books, 1996, p.29. 
247 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Dedicatória às brasileiras e aos acadêmicos brasileiros”. Direitos das 

Mulheres e injustiça dos homens. quarta edição, São Paulo, Cortez, 1989, pp.21-22. 
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obra não tem o objetivo de torná-las vaidosas, procura, ao contrário, “ilustrar o vosso espírito 

com a de outros mais interessantes, unindo sempre a esse proveitoso exercício a prática da 

virtude”. Nesse sentido, a tradutora procura provocar alterações na estrutura social brasileira, 

em relação ao lugar da mulher: 

a fim de que sobressaindo essas qualidades amáveis e naturais ao nosso sexo, que 

até o presente têm sido abatidas pela desprezível ignorância em que os homens, 

parece de propósito, têm nos conservado, eles reconheçam que o Céu nos há 

destinado para merecer na Sociedade uma mais alta consideração248. 

 

O excerto evidencia a consciência de Floresta em relação à condição das mulheres na 

sociedade e explica como sua situação de “ignorância” é perpetuada pelos próprios homens, 

que se beneficiam com o estado das coisas. A morte do pai pode ter dado a chance para Nísia 

Floresta reavaliar o lugar da mulher na sociedade e reproduzir alguns poucos artigos da 

imprensa que defendiam a instrução e o respeito às senhoras249. Além das companheiras de 

“seu sexo”250, Nísia dedica a tradução à “Mocidade acadêmica”, aos estudantes que um dia 

governarão a nação, pois deles espera mudanças em relação à situação do “sexo feminino”: “o 

estado a que nosso infeliz sexo tem sido injustamente condenado, privado das vantagens da 

boa educação”. Ela pede a clemência do público, certamente mais qualificado do que ela por 

frequentar a academia, apontando suas próprias dificuldades em se fazer tradutora publicável: 

“longe de criticardes a minha temeridade, lamentareis a nossa sorte, pois que até em pequenas 

empresas [como a tradução desse livro] não podemos desenvolver nossos talentos naturais”. 

Ela lança a eles também uma esperança de mudança futura: “algum dia nas horas vagas de 

vossos altos ministérios, lançareis vistas de justiça sobre nosso sexo em geral, se não para 

empreender uma metamorfose na ordem presente das coisas, ao menos para conseguirmos 

uma melhor sorte, de que não duvidareis, somos dignas”. A dedicatória expõe um diálogo 

com os estudantes brasileiros, revelador de uma convivência intelectual com o marido e seus 

colegas. Essa proximidade com a academia de ciências jurídicas pode ter influenciado Nísia a 

pensar a situação das mulheres a partir de um vocabulário de “direitos” e de “justiça”. 

                                                 
248 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Ibid, p.21. 
249 O Carapuceiro do Diário de Pernambuco publicava artigos em que defendia a educação das meninas e 

discutia assuntos relativos às mulheres nos anos 1820 e 1830. MELLO, José Antonio Gonçalves de. O 

carapuceiro: o padre Lopes Gama e o Diário de Pernambuco 1840-1845. Índices da edição autônoma 1832-

1842 / Maria da Conceição Luna Rodrigues; apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva – Recife: 

FUNDAJ, Editora Massangana, 1996, pp.50-57 e 61-62. 
250 Termo empregado por Nísia Floresta e seus contemporâneos. 
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A tradução veio a público passados dois anos do nascimento da filha Lívia 

Augusta de Faria, em 12 de janeiro de 1830. Se o casamento parece ter contribuído com sua 

vida intelectual, a maternidade talvez tenha preenchido muito do tempo disponível para os 

estudos, considerando que Nísia ocupou-se pessoalmente disso. A presença próxima da mãe e 

de, ao menos, uma irmã solteira, além do emprego de escravas, podem ter diminuído ou 

suprido as tarefas da mãe inexperiente. A publicação da obra, no entanto, revela uma certa 

habilidade de Nísia Floresta em conciliar a produção intelectual com as demandas domésticas, 

o que indica, ao mesmo tempo, sua condição econômica favorável bem como sua dedicação 

aos livros. 

A tradução empreendida por Nísia Floresta parece ter sido bem vendida, 

revelando algum interesse pelo tema, como as duas edições da década de 1830 nos indicam. 

Wollstonecraft chega a ser citada no romance A moreninha de Joaquim Manuel de Macedo 

em 1844. Embora eu tenha encontrado outras edições de textos de Wollstonecraft circulando 

no Brasil, pelo menos, desde a década de 1820251, o mais provável é que os contemporâneos 

de Macedo tenham conhecido a autora inglesa através da tradução de Nísia252.  

Direitos das mulheres e a Injustiça dos Homens teve relativo sucesso e ganhou 

uma descrição detalhada na imprensa carioca em 1837. Na seção “Livros à venda” do Diário 

do Rio de Janeiro de 4 de novembro, o livreiro fez um resumo minucioso da obra: 

Direitos das mulheres, e Injustiça dos Homens, obra escrita em inglês por Mistress 

Godwin, traduzida do Francês por uma Brasileira, que a oferece a suas patrícias. A 

autora, uma das mais ardentes, e zelosa defensora dos Direitos do seu sexo, pretende 

neste opúsculo provar o seguinte: 1º Que caso os homens fazem das mulheres, e se é 

com justiça. 2º Se as mulheres são inferiores ou não aos homens enquanto ao 

entendimento. 3º Se os homens são mais próprios que as Mulheres para Governar 4º 

Se as mulheres são, ou não próprias a preencherem os cargos públicos. 5º se as 

mulheres são naturalmente capazes de ensinar as Ciências ou não. 6º Se as mulheres 

são próprias ou não para os Empregos, &c I Folheto preço 500rs. Vende-se na loja 

de Albino Jordão, rua do ouvidor n.121. 

 

Certamente foi um anúncio cuidadoso que visava atrair leitores para uma obra de preço 

relativamente elevado, talvez porque o vendedor intuísse que o tema poderia motivar o 

                                                 
251 Achei o anúncio das Cartas de Mary Wollstonecraft sendo vendidas numa edição traduzida para o português. 

No Diário do Rio de Janeiro de 1828, na seção “Livros à Venda”, encontra-se “Extratos das Cartas de Maria 

Wollstonecraft, relativas à Suécia, Noruega, e Dinamarca, e uma breve notícia de sua vida, oferecidos ao belo 

sexo”. Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Edição, 1000024, p.1. 28/10/1828. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20182&pesq=wollstonecraft 

Acesso: 13/07/2015. 
252 Essa hipótese já foi levantada por Duarte e Matthews. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e 

obra. Segunda edição, Op.Cit. p.153. MATTHEWS, Charlotte Hammond. Gender, Race, and Patriotism in the 

Works of Nísia Floresta. Op.Cit. p.25. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20182&pesq=wollstonecraft
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interesse de leitores e, sobretudo de leitoras, que se tornavam gradativamente uma parte 

significativa do público leitor no Rio de Janeiro daquele momento253.  

Direito das mulheres e a injustiça dos homens forneceu uma boa dose de 

controvérsias aos estudiosos de Nísia Floresta. Roberto Seidl constatou ser uma tradução, em 

seu ensaio sobre Nísia dos anos 1930, assim como fez Adauto da Câmara em 1941. 

Constância Lima Duarte, em trabalho publicado em 1995, mostrou como esta tradução era, 

em realidade, um texto muito diverso da obra original de Mary Wollstonecraft, A Vindication 

of the Rights of Woman254, título aliás suposto por Duarte, pois não há menções ao nome 

original da obra traduzida por Floresta nas duas edições brasileiras. Na interpretação de 

Duarte, a “tradução livre” alegada por Floresta era, na verdade, uma obra original criada pela 

autora e muito diversa do texto da escritora inglesa. A descoberta feita por Duarte levou a 

uma outra afirmação acerca da autora brasileira. Ela seria, a partir de então, considerada 

pioneira da “luta feminina no Brasil”255, como explica Duarte:  

Como não se tem notícias de outro anterior, este Direitos das Mulheres... tornou-se 

um marco importante na tomada de consciência da mulher brasileira, por ser o 

primeiro livro de escritora nacional realizado com a intenção de protestar e 

denunciar a injustiça social praticada contra o segundo sexo. Seria, então, o texto 

fundante do feminismo brasileiro.  

 

A autora estava correta em perceber diferenças significativas entre os textos de Floresta e de 

Wollstonecraft. No entanto, enganou-se ao atribuir a autoria da obra à própria Nísia.  

Nesse sentido, Maria Lúcia Pallares-Burke argumentou, em artigo de 1995, que 

Direitos das Mulheres... é a tradução literal de um panfleto intitulado Woman not Inferior to 

Man, de autoria desconhecida, mas assinado com o pseudônimo de “Sophia, a person of 

quality” e publicado na Inglaterra em 1739. Em sua opinião, Woman... reproduz muitas das 

ideias do francês François Poulain de la Barre, um filósofo de vida obscura que em 1673 

publicou De l’Égalité des deux sexes256, defendendo a emancipação das mulheres através de 

uma abordagem cartesiana da questão. Contudo, a autora não aprofunda o fato de Nísia não 

ser fluente em inglês no momento da tradução. 

                                                 
253 Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 20/02/1838. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital. Acesso: 

01/06/2015. Constância cita a propaganda do livro no ano de 1839. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: 

vida e obra. Primeira edição, Op.Cit. p.31. 
254 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda Edição. Op.Cit. p.145. 
255 DUARTE, Constância Lima. Ibid, p.144. 
256PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Gárcia. “A Mary Wollstonecraft que o Brasil conheceu, ou a travessura 

literária de Nísia Floresta. Nísia Floresta, O Carapuceiro e outros ensaios de tradução cultural. São Paulo: 

Hucitec, 1996, pp.167-192.  

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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Para justificar o fato de Direitos das Mulheres... apontar Mary Wollstonecraft 

como autora do texto Woman not inferior to man, Pallares-Burke afirma que Floresta poderia 

ter realizado o que ela nomeou “travessura literária”, ou seja, uma fraude consciente. Sua 

interpretação trabalha com uma única hipótese: a de que Nísia Floresta sabia que a edição que 

traduziu não pertencia à Wollstonecraft e que deliberadamente escolheu atribuir ao texto 

traduzido a autoria da escritora inglesa, seja para atrair atenção para a obra, seja porque se 

identificava com a vida escandalosa e polêmica de Wollstonecraft257. O argumento de 

Pallares-Burke não alude ao fato de que Nísia Floresta era ainda muito jovem e poderia não 

ser uma profunda conhecedora da obra de Wollstonecraft ou poderia desconhecê-la por 

completo, como sugere a pesquisa recente de Charlotte Matthews258.  

Nesse trabalho, por sua vez, a estudiosa britânica de Nísia Floresta apresenta 

evidências de que Direitos das Mulheres... foi uma tradução literal da versão francesa de 

Woman not inferior to man, tendo em vista que Nísia Floresta não era fluente em inglês nesse 

período para traduzir a versão inglesa. Matthews investiga e demonstra como as pequenas 

diferenças - ou o que Pallares-Burke viu como “erros” - entre a versão de Floresta e a versão 

inglesa, apontam para a existência de uma versão francesa de Woman not inferior to man, a 

qual Nísia Floresta teve acesso259. Além disso, a atribuição à Wollstonecraft da autoria de 

Direitos..., revelaria apenas que Nísia Floresta acreditou genuinamente que a inglesa era a 

verdadeira autora da obra. Para Matthews, Nísia Floresta leu e traduziu a versão francesa de 

Woman not inferior to man, que datava de 1750 ou 1751, sugerindo que a edição antiga possa 

ter perdido a capa e a própria Nísia tenha pensado ser de Wollstonecraft ou ainda que algum 

editor pode ter cometido um erro ou atribuiu um nome à revelia, que Nísia Floresta acabou 

por passar adiante260.  

O argumento de Matthews é o mais verossímil do ponto de vista histórico, pois 

naquele momento Nísia não conhecia bem o inglês, língua aliás na qual ela nunca veio a ser, 

                                                 
257 Duarte escreve um artigo em 1998 para contestar a descoberta de Maria Lúcia Pallares Burke e reafirmar o 

pioneirismo de Nísia Floresta. DUARTE, C.L. Nísia Floresta: incompreensão em relação à sua Genialidade. 

Revista Ciência & Trópico. Vol. 26, n.2, Jul dez 1998; pp.253-260. 
258 MATTHEWS, Charlotte Hammond. “The translator of Wollstonecraft”. Gender, Race, and Patriotism in the 

Works of Nísia Floresta. Op.Cit. pp.11-28. 
259 Matthews discute em profundidade as diferenças entre os três textos. Cf. MATTHEWS, Charlotte Hammond. 

“Between ‘founding text’ and ‘literary prank’: reasoning the roots of Nísia Floresta’s Direitos das Mulheres e a 

Injustiça dos Homens”, Ellipsis, 8 (2010), 9-36. 
260MATTHEWS, Charlotte Hammond. “The translator of Wollstonecraft”. Op.Cit. pp.11-28. 
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de fato, fluente261. Além disso, era pouco provável que fosse uma conhecedora profunda da 

obra de Wollstonecraft ou mesmo que conhecesse o tal panfleto anônimo, que por esse tempo 

já era pouco conhecido na Europa. A estudiosa inglesa também critica a ideia de Pallares-

Burke de que Nísia usou o nome de Wollstonecraft porque se identificava com a vida 

considerada imoral de Wollstonecraft. A maioria das contemporâneas prefeririam se manter 

distantes da imagem de desonra ou libertinagem. O mais plausível era que Nísia tivesse 

reproduzido o erro ou a “travessura” de um editor francês que imprimiu um volume que 

atravessou o Atlântico, juntamente com muitos outros títulos262, e chegou às suas mãos.  

Na primeira metade do século XIX, os editores, estabelecidos em Paris e nas 

províncias francesas, se especializaram em imprimir obras da Inglaterra, sendo amplamente 

disseminada a pirataria de edições londrinas em Paris. Os editores parisienses costumavam 

vender seus títulos copiados com valores entre um terço e um quinto do preço das edições 

originais, o que lhes conferia grandes lucros. Isso se dava, em parte, graças aos custos mais 

baratos para se imprimir em Paris, em comparação ao alto valor da produção de livros em 

Londres. Esses editores plagiadores tinham uma preferência maior por autores ingleses 

clássicos de literatura e teatro e a escolha por nomes renomados de escritores, segundo Diana 

Cooper-Richet, costumava conferir maior segurança no investimento dos editores e implicava 

riscos comerciais menores. A situação perdurou até 1852, quando uma lei de direitos autorais 

se estabeleceu na França263. A ideia de nomear uma obra de autoria anônima com a alcunha 

da polêmica escritora inglesa se adequa a essa proposta dos editores de assegurar o sucesso de 

vendas do panfleto inglês com o nome de um autor famoso. A possível existência de uma 

versão francesa do outro lado do Atlântico serve de evidência do sucesso obtido pelo livreiro 

em atribuir uma autoria de reputação à obra anonimamente publicada. 

Foi o que aconteceu. Na Biblioteca Nacional da França encontrei uma edição de 

1826, lançada apenas 6 anos antes da tradução de Direitos das Mulheres, intitulada Droits de 

                                                 
261 A filha Lívia Augusta traduz uma de suas obras ao inglês. Cf. FLORESTA, Nísia. Woman. Translated from 

the Italian, by Lívia A. de Faria. London: Printed by G. Parker, 1865.  
262 Cooper-Richet discute, em seu artigo, o intercâmbio entre livreiros parisienses e o mundo lusófono na 

primeira metade do século XIX e mostra como o trânsito de livros impressos na França e enviados para Portugal 

e Brasil era uma parcela considerável da totalidade circulando nos territórios da lusofonia. Cf. COOPER-

RICHET, Diana. “Paris, capital editorial do mundo lusófono na primeira metade do século XIX?”. Varia 

Historia, Belo Horizonte, v.25, n.42; pp.539-555, jul/dez/ 2009.  
263 COOPER-RICHET, Diana. “Les imprimés en langue anglaise en France au XIXe siècle: rayonnement 

intellectuel, circulation et modes de pénétration”. In: MICHON, J.; MOLLIER, J.Y. Les mutations du livre et de 

l’édition dans le monde du XVIII siècle à l’an 2000. L’Harmattan: Les Presses de l’université Laval, 2001, pp. 

122-140. 
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Femmes et l’Injustice des hommes264, cuja autoria é atribuída à mesma “Mistriss Godwin”, ou 

seja, Mary Wollstonecraft, em que se repete o mesmo erro no vocábulo “Mistriss”, no lugar 

do correto “Mistress”. O exemplar é anunciado como “uma tradução livre da oitava edição” 

da obra da autora inglesa, seguida de um apólogo de César Gardeton e editada por “Hivert” 

em Paris. Além das coincidências do título, o texto é a versão francesa da obra literalmente 

traduzida por Nísia Floresta, que é também a mesma versão do mesmo panfleto Woman not 

inferior to man. A reprodução do erro da palavra “Mistriss” comprova que Nísia não era 

capaz de corrigi-la, por desconhecer a língua inglesa, passando adiante a imprecisão do editor 

francês. Esse achado inédito confirma que este foi o exemplar que cruzou o Atlântico e 

chegou até as mãos de Floresta, que o traduziu ao português e depois publicou, tendo elegido 

uma tradução literal do título francês para a edição brasileira.  

O exemplar de Droits de femmes que veio de Paris para o Brasil, possivelmente 

para Recife, ou via Rio de Janeiro, fazia parte de um fluxo de títulos que engordavam os 

bolsos de editores franceses, que além de remeter obras em francês, especializavam-se em 

publicar livros também em português visando ganhar mercados fora da França. Muitos 

editores parisienses, como Jean-Pierre Aillaud, abriram franquias, se mudaram ou se 

associaram com livreiros no Rio de Janeiro, assegurando a divulgação de livros no Brasil. 

Autores e escritores brasileiros também remeteram seus manuscritos e suas propostas de 

romances, poemas e revistas para serem impressos na França. Isso revela a estreita ligação 

entre os mundos editoriais da França e do Brasil, em toda a primeira metade do século XIX, 

como bem demonstrou Cooper-Richet265.  

A existência da edição de Hivert prova que, em 1832, a jovem Nísia Floresta era 

uma tradutora habilidosa, interessada em questões relativas à condição de mulher, mas ainda 

uma jovem aprendiz das letras, pouco capaz de conhecer em profundidade toda a obra de 

Wollstonecraft ou os panfletos feministas do século XVIII e também de dominar a língua 

inglesa. De certo modo, a história do panfleto Women not inferior to man é marcada por 

                                                 
264 GODWIN, Mistriss. Les droits des femmes et L’injustice des hommes. Paris: Hivert, 1826. BNF, Rez du 

Jardin, Paris. 
265 COOPER-RICHET, Diana. “Paris, capital editorial do mundo lusófono na primeira metade d século XIX?”. 

Varia Historia, Belo Horizonte, v.25, n.42; pp.539-555, jul/dez/ 2009.  
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apropriações, traduções, plágios, dúvidas e confusões a respeito de sua autoria, em vários 

países ao longo dos séculos, como alguns autores têm demonstrado266. 

Assim como Nísia, muitos de seus conterrâneos também sabiam o francês em 

diferentes graus. A oferta de títulos nos grandes centros brasileiros se ampliava desde a 

mudança da família real portuguesa para o Brasil, e, principalmente no início da década de 

1820, com o fim da censura prévia e a liberação do comércio de livros, muitos dos quais em 

francês267. Talvez, isso tenha levado muitos brasileiros e algumas brasileiras a se interessar 

pelo estudo do idioma de modo a consumir essa literatura, além do incentivo proporcionado 

pelas óperas e teatros que, ao lado dos impressos, passaram a cruzar o Atlântico, desde a 

Europa, com o propósito de preencher a vida cultural no Brasil, sendo exibidas em italiano e 

em francês268.  

Alguns viajantes, ao registrar a parca educação das meninas brasileiras, se 

comparadas às europeias, mostraram como rudimentos da língua francesa, tornava-se 

ensinamento quase obrigatório nas donzelas de famílias abastadas de áreas urbanas. Debret 

menciona que na década de 1820: “a educação começou a tomar verdadeiro impulso e os 

meios de ensino multiplicaram-se de tal maneira de ano para ano que, já hoje, não é raro 

encontrar-se uma senhora capaz de manter uma correspondência em várias línguas e apreciar 

a leitura como na Europa”. E continua mostrando a importância da literatura francesa na 

formação das alunas brasileiras269. O viajante E. Belman, que escreve na década de 1820, 

menciona a importância do francês na educação das meninas: “No Brasil, a moça bem-

educada, de boa formação (...) é aquela que com um pouco de música e de francês, sabe 

dançar um solo inglês, sabe bordar, fazer crochê (...)”270. Se os viajantes descreviam com 

maior frequência a sociedade carioca, a vida nas grandes cidades pernambucanas, onde Nísia 

cresceu e publicou sua tradução, não era muito diversa da Corte, dado o intenso intercâmbio 

cultural de que gozava a região. Dessa forma, houve um crescimento geral no número de 

                                                 
266 GARNIER, Camille. “‘La Femme n'est pas inférieure à l'homme’ (1750): œuvre de Madeleine Darsant de 

Puisieux ou simple traduction française?”. Revue d’Histoire littéraire de la France, ano 87, n.4 (jul-Ago, 1987, 

pp. 709-713. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/40528857 

Acesso: 20/08/2015.  
267 NEVES, L.; FERREIRA, T. “O medo dos abomináveis princípios franceses: a censura dos livros nos inícios 

do século XIX no Brasil”. Caminhos do romance no Brasil. Disponível em: 

http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/media/omedo.pdf Acesso: 20/12/2015.  
268 A condição feminina no Rio de Janeiro mostra muitos artistas franceses no inicio do século, como por 

exemplo os pais de Jules Toussaint. Cf. LEITE, Míriam Moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro Século 

XIX. Op.Cit. p.121. 
269 DEBRET, J.B. Apud:LEITE. Míriam Moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro Século XIX. São 

Paulo: Hucitec, EDUSP, 1984, p.69. 
270 BELMAN Apud: LEITE, Míriam Moreira. Ibid, p.71. 

http://www.jstor.org/stable/40528857
http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/media/omedo.pdf
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leitores e também de leitoras com o fim do período colonial e de forma crescente ao longo do 

XIX, acompanhando uma tendência europeia e de muitas outras áreas urbanas do mundo271. 

No caso do Brasil, uma boa parte dos leitores passariam também a ler francês.  

O interesse de Nísia Floresta pelas questões do seu sexo não deve ser tomado, 

entretanto, como uma atitude solitária e isolada de sua parte e desconectada da realidade à sua 

volta. Ela, sem dúvida, foi corajosa ao traduzir tal obra e isso demonstra seu interesse pela 

causa das mulheres, bem como sua vontade de mudança da condição de submissão, como sua 

dedicatória expõe. Homens e mulheres denunciaram e criticaram a situação das mulheres na 

imprensa, sob os mais variados pontos de vista naquele momento. Muitos artigos 

demonstraram as capacidades do “sexo feminino” para o conhecimento e a vida pública. 

Tantos outros defenderam mudanças na educação das meninas ou falaram de mulheres 

célebres do passado, embora esse não fosse, talvez, o discurso hegemônico sobre elas272.  

À publicação de Direitos, seguiu-se mais uma mudança importante na vida de 

Nísia Floresta. No final de 1832, ela deixou Pernambuco e seguiu para a longínqua Porto 

Alegre, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, época em que seu marido, Augusto, 

se formou273 e pode ter resolvido juntar-se ao irmão Manuel Antonio da Rocha Faria, 

bacharel, como ele, e juiz de fora na comarca de Rio Pardo, no extremo sul do Império274. Era 

um dos raros bacharéis da região e isso pode ter atraído Augusto para o lugar. As notícias 

sobre o assassinato de Dionizio também poderiam ter perturbado o sossego da família e Nísia 

pode ter convencido o esposo a deixar Pernambuco ou, possivelmente, queria construir uma 

nova vida longe dos rumores de um casamento anterior. As duas irmãs e a mãe a seguiram, 

                                                 
271 Os artigos de O Carapuceiro sobre o afrancesamento da sociedade mostram a mudança a partir da 

Independência em 1822, com o aumento da alfabetização das meninas. Cf: MELLO, José Antonio Gonçalves de. 

“O nosso progresso”. O carapuceiro: o padre Lopes Gama e o Diário de Pernambuco 1840-1845. Índices da 

edição autônoma 1832-1842 / Maria da Conceição Luna Rodrigues; apresentação e organização de Leonardo 

Dantas Silva – Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1996, pp.50-57. O artigo de Wittmann demonstra essa 

evolução no número de leitores no século XIX na Europa Ocidental. Cf. também WITTMANN. R. “Existe uma 

revolução da leitura no final do século XVIII?”. In: CAVALLO, G.; CHARTIER, R. História da leitura no 

mundo ocidental 2.São Paulo: Ática, 1999, pp.135-164. 
272 O Espelho das Brasileiras, Recife, várias datas. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital. Acesso: 

01/06/2015. O Constitucional Rio-grandense, Porto Alegre, várias datas. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital. Acesso: 01/06/2015. MELLO, José Antonio Gonçalves de. “O nosso progresso”. 

O carapuceiro: o padre Lopes Gama e o Diário de Pernambuco 1840-1845. Índices da edição autônoma 1832-

1842 / Maria da Conceição Luna Rodrigues; apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva – Recife: 

FUNDAJ, Editora Massangana, 1996, pp.50-57. 
273 Referência dada por Duarte, mas sem fornecer a referência. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida 

e obra. Primeira edição, Op.Cit. p.25. 
274 Encontrei notícias sobre suas atividades como juiz de fora em Rio Pardo, na província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul no ano de 1828. O Constitucional Rio -Grandense, Jornal político e literário. Porto Alegre, 

26/11/1828; 20/12/1828; 02/12/1829. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
http://www.bn.br/hemerotecadigital
http://www.bn.br/hemerotecadigital
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apenas Joaquim continuaria a residir na cidade para cursar Ciências Jurídicas na Faculdade de 

Direito de Olinda, juntando-se à família apenas anos depois.  

Em 12 de janeiro de 1833, nasceu, em Porto Alegre, o segundo filho de Nísia, 

Augusto Américo de Faria Rocha275. Ele foi batizado pelo tio Manuel Antonio e sua esposa 

Dona Luzia Justiniana de Freitas Rocha em 4 de agosto do mesmo ano em que nasceu. Pouco 

tempo depois do batizado, seu pai, Manoel Augusto, faleceu repentinamente276, deixando 

viúva Nísia Floresta com dois filhos pequenos277. Algumas décadas depois, no aniversário da 

morte do marido, Nísia relembra esse dia, em seu relato de viagem sobre a Alemanha:  

Diante do Mosa, onde fica o hotel dos Estrangeiros, em que ocupo um quarto, 

observo ao longe as colinas verdejantes, que me lembram as de Porto Alegre, e 

penso em ti, ó meu Augusto. Choro sobre esse fatal 29, que te arrebatou tão 

prematuramente ao mundo e à minha felicidade
278

. 

 

A morte do marido, como a do pai, colocou novamente Nísia Floresta no comando da família 

e tornou-a responsável pelo sustento dos filhos, da mãe e dos irmãos solteiros. Certamente 

recebeu ajuda do irmão do esposo para gerenciar a vida financeira e a burocracia de mais uma 

morte e tinha ainda o apoio do marido de sua irmã mais velha279. Uma vez viúva, Nísia logo 

decidiu dar aulas para manter a família ou complementar a renda, apesar dos filhos pequenos. 

Ela já poderia ter feito trabalhos que resultariam em alguma remuneração, como a tradução ou 

alguma aula particular, mas foi a primeira vez que trabalharia visando o sustento da família. 

Quando chegou a Porto Alegre no final de 1832, havia poucas escolas para 

meninos e nenhuma instituição para a instrução do sexo feminino, fato criticado pela 

comissão responsável em avaliar a educação na região, que publicou o relatório em 14 de 

                                                 
275 O assento de batismo de Augusto está transcrito na p.30 da obra de Adauto da Câmara. Cf. CÂMARA, 

Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. p.30. Cf. também o artigo de Hilda Flores. FLORES, Hilda 

Hubner. “Nísia Floresta Brasileira Augusta”. Op.Cit. 
276 A certidão de óbito de Manoel Augusto diz que morreu no dia 30 de agosto. Nísia afirma que foi no dia 29. 

Cf. FLORES, Hilda Hubner. “Nísia Floresta Brasileira Augusta”. Op.Cit. FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma 

viagem à Alemanha. Op.Cit. p.112. 
277 Atestado de óbito transcrito no artigo de Hilda Flores. FLORES, Hilda Hubner. “Nísia Floresta Brasileira 

Augusta”. Letras de Hoje, Porto Alegre, v.27, n.3, setembro 1992, pp. 101 -113. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/16073/10546 Acesso: 13/07/2015. 
278 Nísia Floresta. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.59. 
279 Sobre o direito das mulheres à herança no Brasil do século XIX Cf. MELO, H.P.; MARQUES, T.C.N. “A 

partilha da riqueza na ordem patriarcal”. Disponível em: 

http://www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200101222.pdf Acesso: 13/07/2015. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/16073/10546
http://www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200101222.pdf
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maio de 1832280. É possível que Nísia tenha aproveitado a falta de concorrência e a demanda 

de alunas em busca de instrução para iniciar-se na profissão.  

Nísia Floresta dirigia o “Colégio Brasil”, dedicado ao ensino de moças e que 

funcionava em sua residência na “Rua Nova”, no centro de Porto Alegre, entre 1833 e 

1837281, assim como outras gaúchas que também dirigiram escolas para moças nessa cidade. 

Podemos imaginar que a função de educadora e a obrigação de educar, sem o pai, seus filhos 

bem pequenos tenham ocupado esses primeiros anos de viuvez. Talvez por isso, não tenha 

escrito nem publicado nada de novo. A única publicação desse período foi a reedição gaúcha 

de Direito das mulheres... pela V.F. de Andrade em 1833. 

Em 1835, morreu também o irmão de Augusto, Manuel Antonio. A viúva e 

comadre de Nísia, uma vez sozinha, casou-se dez meses depois no Rio de Janeiro, 

provavelmente por não conseguir gerir financeiramente a própria vida e a dos filhos282. Nísia 

seguiu em Porto Alegre trabalhando para sustentar a família, mas entre 1836 e 1837 fez a 

mesma troca da comadre e mudou-se com a família para a Corte imperial, exilando-se, 

segundo ela, em razão da Revolução Farroupilha283.  

Nísia Floresta publicaria anos mais tarde uma novela ambientada nesse período, 

na qual narrou os impactos da guerra no cotidiano de uma jovem estudante gaúcha: “Fany 

frequentava um Colégio da Capital, cuja diretora, fazendo justiça a seu merecimento, lhe 

havia conferido depois de algum tempo o título de Monitora”284. Nesse texto, novamente o 

leitor, conhecedor da vida da autora, é levado a pensar nas características autobiográficas de 

sua obra, pois a narrativa sugere que a autora escrevia sobre uma de suas alunas, com quem 

mantinha “uma correspondência diária”285. A história de Fany é entrelaçada aos 

acontecimentos da Guerra dos Farrapos e a narrativa descreve cenas do conflito: “Todos 

repousavam tranquilos na cidade de Porto Alegre na noite de quinze do mês de julho de 1836, 

quando uma reação do Governo legítimo foi ali operada (...). (...) aquelas [famílias] que 

                                                 
280 O noticiador, Jornal político, literário e mercantil. Porto Alegre. 29/05/1832. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=230270x&pesq=educa%C3%A7%C3%A3o Acesso: 

13/07/2015. 
281 O Marechal Câmara registra em suas memórias as aulas que recebeu de Floresta. Era o único menino da 

escola, porque acompanhava a irmã, já que os pais eram amigos de Nísia Floresta. Ver: FLORES, Hilda Hubner. 

“Nísia Floresta Brasileira Augusta”. Op.Cit. 
282 Sugestão feita e informação dada por Flores. Cf. FLORES, Hilda Hubner. Op.Cit. 
283 Flores cita que as educadoras Ana Eurídice e Delfina também mudaram-se para o Rio de Janeiro. Cf. 

FLORES, Hilda Hubner. Op.Cit. 
284 N. B. AUGUSTA. “Fany ou o modelo das donzelas”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e dispersos 

de Nísia Floresta. Natal: EDUFRN, 2009, p.96. 
285 N. B. AUGUSTA. Ibid, p.97. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=230270x&pesq=educa%C3%A7%C3%A3o
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haviam ficado em suas casas na capital estavam expostas a toda a sorte de insultos, que o 

povo nestas circunstâncias nunca deixa de dirigir ao oprimido”286. O cotidiano da guerra, 

recriado ficcionalmente em Fany, pode ter contribuído para a decisão da partida, talvez 

mesmo em razão do 15 de julho descrito na narrativa.  

Em sua última obra a ser publicada em vida, Nísia Floresta relembra que a 

mudança de Porto Alegre para o Rio de Janeiro foi empreendida por causa da morte repentina 

de sua irmã mais velha, Maria Izabel do Sacramento. Foi, portanto, “la morte presque subite 

de la chère ainnée”287 que levou a família a deixar Porto Alegre para se reunir com o cunhado, 

viúvo da irmã, que se refugiara na Corte temendo o recrutamento militar para lutar na Guerra 

Farroupilha. A ligação com a guerra é feita pela própria Nísia no crepúsculo de sua vida e isso 

nos mostra um esforço da autora em entrelaçar a narrativa de sua vida com os eventos 

políticos e as turbulências sociais marcantes do Brasil, de modo a se inscrever na história 

política de seu país, ou ainda, fazer a história política brasileira compor sua trajetória de 

vida288. 

A chegada à corte imperial deve ter ocorrido em 1837, pois, em 4 de novembro 

desse ano, a tradução de Direito das Mulheres... é anunciada para venda pelo livreiro Albino 

Jordão, na rua do Ouvidor, n.121, no Diário do Rio de Janeiro289. Constância Duarte levanta a 

possibilidade de haver mais uma edição dessa obra no ano de 1839, mas nenhum exemplar foi 

até o momento encontrado. O mais provável é que sejam os exemplares da segunda edição de 

Porto Alegre, trazidos por Nísia e postos à venda na ocasião de sua chegada290. Anúncios 

semelhantes da venda de Direitos das Mulheres... se repetiram nos anos seguintes291. 

Em janeiro de 1838, Nísia Floresta anunciava no Jornal do Comércio a 

inauguração do seu colégio dedicado ao ensino de moças na cidade do Rio de Janeiro: “D. 

Nísia Floresta Brasileira Augusta tem a honra de participar ao respeitável público, que ela 

                                                 
286 N. B. AUGUSTA. Ibid, p.99. 
287No trecho em que Nísia descreve a mudança de Porto Alegre para o Rio de Janeiro há um erro na tradução de 

Nathalie Câmara que torna a história narrada incompreensível. Cf. a versão original: BRASILEIRA AUGUSTA, 

Madame. Fragments d’un ouvrage inédit: Notes biographiques. Paris: A. Chérié Editeur, 1878, p.68. 
288 Esta ideia será desenvolvida na terceira parte da tese. 
289 Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 04/11/1837. 
290 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda Edição. Op.Cit. p.31.  
291 Encontrei um outro anúncio para o ano de 1838: “Direitos das mulheres, ou a injustiça dos homens, por 

Mistris Godvoir [sic], traduzido, e oferecido às brasileiras por N.F.B. Augusta. Esta obra contém dedicatória; 

introdução, (...). Vende-se na loja de livros de Albino Jordão, rua do Ouvidor n.121 entre a dos Ourives e a dos 

Latoeiros, casa do livro azul”. Cf. Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 20/02/1838. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. Duarte menciona um terceiro anúncio de Direitos das 

mulheres... ofertado no Jornal do Commercio pelo livreiro da Casa azul em 25 de abril de 1839. Cf. DUARTE, 

Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira edição, Op.Cit. p.31. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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pretende abrir no dia 15 de fevereiro, na rua Direita, 163, um colégio de educação para 

meninas”. Ela expõe publicamente suas habilidades e experiência como educadora: 

A diretora que há 4 anos se emprega nesta ocupação, dispensa-se de entreter o 

respeitável público com promessas de zelo, assiduidade, e aplicação no desempenho 

de seus deveres, aguardando a ocasião em que possa praticamente mostrar aos pais 

de família que a honrarem com a sua confiança, pelos prontos progressos de suas 

filhas, que ela não é indigna da árdua tarefa que sobre si toma
292

.  

 

No Rio de Janeiro desse período, as poucas escolas destinadas ao sexo feminino 

eram dirigidas por mulheres, tradição que se manteria até os anos 1850. Portanto, não foi um 

problema para Floresta se colocar no mercado educacional por ser mulher. Nísia se propôs a 

ensinar aquilo que era enfatizado em quase todas as propagandas de colégios para moças: “ler, 

escrever, contar, coser, bordar, marcar e o mais que toca a educação doméstica de uma 

menina”. Sobre as disciplinas, ela informa o leitor que: “ensinar-se-á a gramática da língua 

nacional por um método fácil, o francês, o italiano, e os princípios gerais da geografia. Haverá 

igualmente neste colégio mestres de música e dança”293. No anúncio, Nísia Floresta parece se 

alinhar à ideia de difusão de uma educação “afrancesada”, comum em escolas para meninas 

dirigidas por estrangeiras, por exemplo. Segundo Cunha e Silva, a educação das moças girava 

em torno do ensino de línguas estrangeiras e trabalhos manuais294. No entanto, difere de 

outras instituições equivalentes ao propor o estudo bem fundamentado da língua nacional. Em 

obra de 1853, Nísia criticaria fortemente os preceptores que ensinavam o francês às meninas, 

sem que estas tivessem o próprio domínio da língua materna295. Uma crítica semelhante ao 

ensino de línguas estrangeiras, sem que as donzelas soubessem bem o português, foi feita pelo 

Carapuceiro no Diário de Pernambuco em pelos menos dois artigos do início da década de 

1840296, mostrando que Nísia não estava sozinha nessa luta pelo ensino apropriado da língua 

nacional. 

                                                 
292 31 de janeiro de 1838. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro. Citado por Adauto da Câmara. CÂMARA, 

Adauto da. Op.Cit. p.40. 
293 Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 31/01/1838. Apud: CÂMARA, Adauto da. Ibid, p.40. 
294 CUNHA, Washington Dener dos Santos; SILVA, Rosemaria J.Vieira. “A educação feminina do século XIX: 

Entre a escola e a literatura”, Gênero, Niterói, v.11, n.1, pp.97-106, sem. 2010, p .98. 
295 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Introdução e Notas de Peggy Sharpe- Valadares. São Paulo: 

Cortez Editora, 1989, p.110. 
296 MELLO, José Antonio Gonçalves de. “O nosso progresso”. In:_________. O carapuceiro: o padre Lopes 

Gama e o Diário de Pernambuco 1840-1845. Índices da edição autônoma 1832-1842 / Maria da Conceição Luna 

Rodrigues; apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva – Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 

1996, pp.45 e 61. 



91 

 

Os primeiros anos do Colégio devem ter sido difíceis para Floresta, dedicada em 

construir uma reputação da instituição de ensino capaz de enfrentar uma concorrência 

razoável. Tinha, além da escola, os filhos pequenos para educar e cuidar, coadjuvada pela mãe 

e pela irmã, ainda solteira. Não parece ter sobrado tempo para dedicar-se à escrita, uma vez 

que não há um só texto seu datado ou publicado antes de 1842. 

Por volta desse ano, entretanto, a escola certamente se estabilizou, conferindo 

alguma segurança econômica para a família. Os filhos andavam crescidos e o caçula chegava 

perto dos 10 anos de idade. Podemos conjeturar que isso contribuiu para que Nísia Floresta 

dedicasse maior tempo à escrita e se dispusesse a escrever e publicar uma obra sua. Por 

ocasião do aniversário de 12 anos da filha Lívia, em 1842, a autora publicou Conselhos à 

minha filha pela Tipografia de J.E.S. Cabral, assinando como “F. Augusta Brasileira”. O 

interessante é que ela escolhe os dois últimos nomes de sua alcunha para assinar a obra, talvez 

para evitar os dois primeiros, pelos quais, era mais conhecida. Isso, pode revelar uma timidez 

ou receio em se lançar no mercado editorial, sem optar, contudo, pelo anonimato. Ela parecia 

apenas dar mais trabalho ao leitor em associar a assinatura à sua imagem de diretora. 

Três anos depois, a mesma obra foi reeditada pela Tipografia de Paulo Brito, 

acrescentada de “40 pensamentos em versos”. Este livro seria publicado na Itália no final dos 

anos 1850 para ser utilizado em escolas femininas religiosas297. Depois da “dedicatória” de 

duas páginas de Direitos das mulheres..., era a primeira vez em uma década que Nísia 

novamente escreveu a fim de publicar. Conselhos à minha filha é, portanto, a primeira obra 

impressa de Nísia Floresta, de que se tem notícia. Aos 32 anos, a brasileira fazia sua estreia 

como escritora, dedicando-se a um tema de seu cotidiano de mãe e educadora. 

A obra é um tratado moral escrito para aconselhar uma jovem menina, sua filha, 

sobre os deveres e responsabilidades da vida de uma mulher, bem como sobre os riscos e 

ameaças que podem desviá-la do caminho da virtude. A narrativa torna-se uma exaltação do 

amor materno. Com um viés autobiográfico, segundo Duarte, a louvação da figura da mãe, 

transforma-se, ao longo da narrativa, em “autolouvação” das qualidades maternas da autora. 

No texto, ela associa o amor da maternidade com a dedicação ao estudo, afirmando que seu 

empenho em se instruir não resultava de um desejo de emancipação ou do puro prazer de 

aprender, ao contrário, objetivava a preparação para a função de educadora dos filhos. A 

                                                 
297 Duarte cita a edição italiana de Florença. Cf.: DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. 

Segunda Edição. Op.Cit. p.24. 
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narradora coloca-se, ainda, diante da filha como exemplo de virtude e moral: “Se algum dia 

ela [a família] precisar de teus socorros, imita tua mãe, não hesites um momento em preferir a 

sua à tua felicidade”298. Ao mesmo tempo, alerta, em um diálogo de mulher para mulher, 

sobre os perigos masculinos da enganosa arte da conquista299. Na edição de 1845, a autora 

adicionou “Máximas e Pensamentos para minha filha”, dizeres em verso que tinham o intuito 

de reforçar com curtas estrofes o amor pela virtude e a repulsa ao vício: “Foge ao mal, segue o 

bem, filha querida, / E em paz ditosa passarás a vida”, temas já desdobrados na prosa de 

Conselhos... 

Em 1847, mais três textos de cunho moralizante foram publicados por Nísia 

Floresta. Assim como Conselhos, os novos trabalhos também dialogam com donzelas em 

formação. Em As mulheres farroupilhas, de 1935, o autor Fernando Osório diz que encontrou 

o manuscrito de autoria de Floresta datado de 8 de abril de 1847 e intitulado Fany, ou o 

modelo das donzelas. A trama da curta novela é ambientada na sobredita guerra dos farrapos. 

A narrativa descreve a dedicação de Fany aos estudos e o carinho que desperta nas colegas e 

na diretora de sua escola. Tem as qualidades de rechaçar a vaidade e a beleza, privilegiando a 

modéstia. Fany faz-se útil à família e à sociedade, ocupa-se da lide doméstica e do cuidado 

com os irmãos menores, tornando-se um exemplo de dona de casa; ao mesmo tempo em que 

arruma tempo para a caridade. Além disso, a heroína aceita as dificuldades de sua vida com 

resignação e sem jamais arriscar a virtude. Assiste à participação de seu pai na guerra ao lado 

dos rebeldes, sua morte subsequente e, por fim, a penúria da família que se viu sem o arrimo e 

sofreu o confisco dos bens como punição. A autora demonstra o valor de Fany ao recusar 

propostas rentáveis de matrimônio e optar pelo trabalho para sustentar a família em ocupações 

honradas e femininas. No final feliz, a família de Fany recupera as posses, que haviam sido 

confiscadas pelo governo “legítimo”, e ela termina feliz e solteira. Novamente, a autora 

denuncia o casamento pensado como um arranjo financeiro e familiar.  

No mesmo ano, Floresta publica Daciz, ou a Jovem completa. Trata-se de uma 

brochura dedicada às alunas do Colégio Augusto e assinado por suas iniciais N.F.B.A. No 

Jornal do Comércio de 5 de abril de 1849, há um anúncio em que o livro é descrito como 

“História moral, por uma brasileira”. Em maio de 1850, no Periódico dos Pobres há anúncios 

de Daciz, ou a jovem completa. Segundo Adauto da Câmara, a obra narra a história de uma 

aluna, exemplo de perfeição, que entre outras coisas, recusa um bom casamento para desposar 

                                                 
298 DUARTE, Constância Lima. Ibid, pp. 218-219. 
299 DUARTE, Constância Lima. Ibid, p.221. 
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o eleito do coração300. Ecoando ideais iluministas e românticos, Nísia critica mais uma vez o 

matrimônio como negócio301. Daciz foi citada em dicionários biobibliográficos, mas não foi 

localizada até o momento302. A escolha de utilizar as iniciais para assinar a obra mostra que a 

autora continuava a preferir um certo anonimato na hora de vir a público como escritora, o 

que era aliás uma prática de muitas autoras no período303. 

Nísia Floresta publicou, no final do ano letivo de 1847, “Um discurso que dirigiu 

às suas educandas” pela Tipografia Imparcial de Paula Brito. O texto buscava instruir as 

alunas e sua impressão deve ter servido para divulgar o estabelecimento de ensino comandado 

por Floresta. Nele, as ideias já expostas em Fany e em Conselhos são condensados em uma 

fala mais curta, na qual a diretora se coloca novamente como uma mãe e professora dedicada:  

Eis o momento de prazer para vós [educandas] (...) e de algum repouso para mim, de 

que tanta precisão tenho, depois dos receios que me assaltaram este ano pela saúde 

de minha cara filha, receios cruéis, que mereciam absorver todas as minhas atenções, 

e que, todavia, eram disputadas pelo assíduo trabalho a que, não obstante, me dei 

sempre para conseguir ornar-vos com flores, que no difícil caminho da ciência, 

incansável procurei colher para vós (...)
304

.  

 

Após a positiva autoavaliação de seu trabalho como mãe e professora, ela discursa contra a 

vaidade, um mal ao qual as jovens donzelas estão particularmente propensas, enaltecendo as 

virtudes da modéstia. Ao mesmo tempo, o texto fala da importância da mulher, que foi 

destinada pelo criador “à mais sagrada das obrigações”, ou seja, à função de “amenizar a 

existência de seu semelhante”, única ocupação capaz de trazer a felicidade ao sexo feminino. 

Para o bom desempenho do papel, a narradora defende uma educação das meninas desde 

muito cedo, de modo a bem transformá-las em “um anjo de consolação”, em “um anjo de 

paz!”. Tais lições baseavam-se, segundo o texto, nos ensinamentos do “sublime Fénelon”305, 

                                                 
300 CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. pp.86-87. 
301 Sobre a nova sensibilidade romântica que começou a associar o matrimônio ao amor, Cf. WILLIAMS, 

Raymond. O campo e a cidade na história e na literatura. São Paulo: Companhia das letras, 1989, p.89. HILL, 

Christopher. O mundo de ponta cabeça: idéias radicais durante a revolução inglesa de 1640. São Paulo, 

Companhia das Letras, 1987, p.295. 
302 MATTHEWS, Charlotte Hammond. Gender, Race, and Patriotism ... Op.Cit., p.6. 
303 Jinzenji mostra em seu artigo sobre prática de leitura e escrita feminina que embora houvessem muitas 

leitoras e escritoras, elas raramente deixavam o anonimato. Cf. JINZENJI, Mônica. “Leitura e escrita femininas 

no século XIX”. Cadernos Pagu, n.38. pp. 367-394, Janeiro-junho de 2012, p. 377. 
304N. F. B. AUGUSTA. “Discurso que às suas educandas dirigiu Nísia Floresta Brasileira Augusta”. DUARTE, 

Constância Lima (org.). Inéditos e dispersos de Nísia Floresta. Op.Cit. p.105. 
305 François Fénelon era um prelado francês, viveu entre 1651 e 1715. No século XIX, seus textos de cunho 

moralistas e educacionais eram muito lidos por educadores. Nísia Floresta o cita em várias de suas obras. 

“Fénelon”. Encyclopédie Larousse. Disponível em: 
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cujas ideias condenam o ócio e estimulam o trabalho produtivo306. As aventuras de Telêmaco, 

romance de Fénelon, foi o livro mais remetido ao Rio de Janeiro entre 1769 e 1826307. 

Também é possível perceber ecos de Rousseau, que, em seu Emílio, defendera a premissa de 

que o papel social das mulheres era tornar melhor a existência dos homens308. 

Um outro trabalho semelhante aos anteriores seria ainda publicado em 1850, 

quando Floresta já havia deixado o Rio. Dedicação de uma amiga, no entanto, não foi 

tampouco localizado, mas sabe-se que tinha dois volumes e tratava-se de um romance 

histórico publicado em Niterói e referenciado pelo dicionário biobibliográfico de Inocêncio 

Silva309. 

Os textos moralizadores de Nísia Floresta produzidos, em sua maioria, na década 

de 1840, tinham uma proximidade com a temática da educação das meninas, do Colégio e da 

maternidade. Suas publicações devem ter contribuído para propagandear seu trabalho como 

educadora, além de servir às suas práticas pedagógicas, como ela sugere em Discurso...: “Não 

vos repetirei aqui o texto de minhas constantes lições: vós achareis, senão gravado em vossos 

corações, nem mesmo em vossa memória, ao menos em todos os meus escritos, que vos tenho 

dirigido”310. Essas publicações poderiam ainda resultar de alguma folga econômica, pois era 

comum a muitos autores arcar com as despesas da impressão de seus livros311. Se 

anteriormente Nísia Floresta tinha experimentado o ofício de tradutora, na década de 1840, 

quando veio a estabilidade financeira e pessoal, passados os primeiros anos da viuvez e o 

crescimento dos filhos, Floresta pôde se dedicar à escrita para a publicação. 

Nesse momento, os tratados morais e os textos voltados para o universo da 

educação, sobretudo das meninas, parecem ter feito parte das leituras de Nísia Floresta, como 

a tradução de Mary Wollstonecraft e as menções a François Fénelon revelam. No exemplar 

                                                                                                                                                         
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Fran%C3%A7ois_de_Salignac_de_La_Mothe-

_F%C3%A9nelon/119255 Acesso: 13/07/2015 
306 N. F. B. AUGUSTA. “Discurso que às suas educandas dirigiu Nísia Floresta Brasileira Augusta”. DUARTE, 

Constância Lima (org.). Inéditos e dispersos de Nísia Floresta. Natal: EDUFRN, 2009, pp.106-07.  
307 ABREU, Márcia; VASCONCELOS, Sandra; VILLALTA, Luiz Carlos; SCHAPOCHNIK, Nelson. 

“Caminhos do romance no Brasil: séculos XVIII e XIX”. Disponível em: 

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/ensaios/caminhos.pdf 

Acesso, 20/12/2015. 
308 Nísia citou Rousseau em Opúsculo Humanitário do ano de 1853, mas naquela ocasião criticou essa ideia que 

defende em seu Discurso destinado às educandas. FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. p.61. 
309 CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. p.89. 
310 N. F. B. AUGUSTA. “Discurso que às suas educandas dirigiu Nísia Floresta Brasileira Augusta”. DUARTE, 

Constância Lima (org.). Inéditos e dispersos ... Op.Cit. p.106. 
311 Como o caso da primeira edição de A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Cf. GODOI, Rodrigo 

Camargo de. Op.Cit. p.100. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Fran%C3%A7ois_de_Salignac_de_La_Mothe-_F%C3%A9nelon/119255
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Fran%C3%A7ois_de_Salignac_de_La_Mothe-_F%C3%A9nelon/119255
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/ensaios/caminhos.pdf
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encontrado na Bibliothèque Nationale de France, a novela Batistette et Sophie, escrita por 

César Gardeton como apólogo à edição de Droits de Femmes et l’injustice des hommes de 

1826, que serviu de base à tradução de Nísia, é anunciada com o propósito de instruir as 

mulheres a respeito de como “encontrar um marido”. Na novela, Gardeton opõe dois modelos 

antagônicos de educação de moças, um ideal e um condenável, revelando os resultados da boa 

e da má conduta para as futuras mulheres. Ele defende uma educação voltada para o 

casamento, mas não pretere o desenvolvimento intelectual das donzelas, o que, aliás, julga 

fundamental para a futura felicidade conjugal do marido. Podemos conjeturar que Nísia 

Floresta leu esse apólogo e foi inspirada também pelas ideias desse autor para escrever suas 

obras morais dos anos 1840.  

Em 1847, Floresta fez o primeiro anúncio de seu colégio na quarta edição do 

Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro, um periódico destinado a 

listar e divulgar os profissionais e estabelecimentos da província312. Nesse anúncio, informou 

apenas seu endereço, “Travessa do Paço, 23”, na seção “Colégios de meninas”313, indicando 

um endereço diferente do primeiro que morou quando chegou ao Rio. Se ela não gastou com 

um texto mais longo e mais caro, pagou a imprensa diária da Corte para divulgar seu trabalho. 

Em dezembro de 1846, Floresta publicou, no Jornal do Commercio, a lista de alunas de seu 

Colégio, agora batizado como “Augusto”, em homenagem ao marido falecido, e os prêmios 

distribuídos no final do ano letivo314. Sua filha Lívia Augusta estava entre as premiadas em 

“latinidade”315. As avaliações anuais da escola resultaram em elogios públicos e, dias depois, 

um artigo assinado por um dos examinadores do colégio enaltecia o desempenho de alunas e 

diretora.  

A notoriedade da escola atraiu também críticas negativas. Naqueles dias, seções 

pagas de um outro jornal condenaram as práticas de ensino da diretora. No dia 1º de janeiro 

de 1847, em O Mercantil, um articulista escondido sob um pseudônimo criticou a pedagogia 

do colégio Augusto: “Trabalhos de língua não faltaram; os de agulha ficaram no escuro. Os 

maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos”. Novamente, no dia 17 de 

                                                 
312 O Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro foi fundado em 1844. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=313394x&PagFis=0&Pesq= Acesso: 10/05/2015. 
313 Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,1847. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
314 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18/12/1846. Apud: DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e 

obra. Primeira edição, Natal: UFRN. Editora Universitária, 1995, pp.33-34. 
315 Citado por Duarte na primeira edição. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira 

edição, Op.Cit. p.33. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=313394x&PagFis=0&Pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq
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janeiro, no mesmo jornal, o dito pseudônimo assina uma nova crítica: “Há casas de educação 

que têm o mau gosto de ensinar às meninas a fazer vestidos ou camisas. Mas parece que D. 

Augusta acha isso muito prosaico. Ensina-lhe latim. E porque não grego e hebraico? Pobre 

diretora!”316. As críticas ao seu método pareciam emergir do empenho de Floresta em ensinar 

línguas às meninas. O ensino de latim descontentou particularmente o crítico.  

Dentre as propagandas de escolas para moças presentes no Almanak, nenhuma 

delas propunha o ensino das letras clássicas. O latim era usado apenas pelo clero católico e era 

considerado a língua destinada à ciência e à produção acadêmica no século XIX. Era ensinado 

aos meninos no liceu e nos seminários e constava entre as disciplinas avaliadas para a entrada 

nas instituições de ensino superior, como as faculdades de ciências jurídicas ou as escolas de 

medicina. Às meninas não se ensinava latim, pois não frequentariam tais instituições de 

ensino. Contudo, uma das razões para a exclusão das mulheres das academias era a ignorância 

da língua latina317. Um ciclo vicioso que as mantinham sempre apartadas da formação 

acadêmica. É possível que o ensino de latim no Colégio Augusto refletisse o desejo da 

diretora de contestar esses usos e a exclusão das mulheres do ensino superior. Exclusão essa 

que ela própria vivera ao ver o irmão e o marido frequentarem a faculdade, com a qual ela 

pode ter sonhado, mas à qual jamais teve acesso. Possivelmente, em razão das críticas ao seu 

colégio, Nísia preferiu fazer anúncios mais contidos nas edições do Almanak do final da 

década de 1840, nos quais não divulgava o ensino de latim. É possível que tenha mesmo 

desistido da ideia de ensinar às meninas o que cabia apenas aos meninos, segundo os usos da 

época. 

As críticas do articulista feitas ao colégio de Floresta estavam, todavia, defasadas 

em relação à propostas pedagógicas dos mais importantes estabelecimentos de ensino para 

meninas no Rio de Janeiro naquela época. Também O Carapuceiro defendera, na década de 

1840, um ensino de moças que fosse além das agulhas e bordados318. O crítico era saudoso de 

uma educação voltada apenas para as agulhas e para o serviço doméstico. Nesse momento, os 

colégios divulgavam um ensino mais abrangente do que o que propunha o crítico do colégio 

de Nísia. Agulhas e lide doméstica tornaram-se apenas uma fração do que cabia ao ensino das 

donzelas. 

                                                 
316 DUARTE, Constância Lima. Ibid, p.34. 
317 MARTIN-FUGIER, Anne. “Os ritos da vida privada burguesa”. Op.Cit. pp.176-245. 
318 MELLO, José Antonio Gonçalves de. “Mulheres literatas, 20 de janeiro de 1844”. O carapuceiro: o padre 

Lopes Gama e o Diário de Pernambuco 1840-1845. Índices da edição autônoma 1832-1842 / Maria da 

Conceição Luna Rodrigues; apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva – Recife: FUNDAJ, Editora 

Massangana, 1996, pp.61-62. 
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As edições do Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte mostram 

o crescimento vertiginoso de instituições de ensino para meninas desde sua primeira edição, 

em 1844, com 16 estabelecimentos de ensino listados, até a sétima edição, de 1850, com perto 

de 50 escolas. Esses números revelam tanto o aumento de novos estabelecimentos, como 

também a preocupação de muitas escolas em se fazer conhecidas pelo grande público. A cada 

ano, é perceptível a disputa por novas alunas com propostas inovadoras e atraentes de ensino, 

através de anúncios mais bem elaborados.  

Na edição do Almanak de 1848, aparece pela primeira vez um anúncio de página 

inteira de um colégio para moças: a instituição dirigida pelo casal Hitchings. O anúncio nos 

informa as inúmeras matérias ensinadas na escola, desde as mais comuns, “francês, inglês, 

português, alemão, desenho, música, dança, canto”, como as mais inovadoras ciências: 

astronomia, botânica, história antiga e moderna, história natural, geografia física e elementar e 

“os usos do globo”. Com menos destaque dizia que ensinaria as costuras e bordados, a 

religião e a doutrina cristã319. Era talvez a instituição com maior oferta de matérias e sua 

ênfase no ensino de ciências, pouco usual em colégio de meninas no Brasil daquele momento, 

ditava as novas tendências, que seguiam o modelo de uma educação europeizada.  

Por seu turno, a escola da Baronesa de Geslin utilizou uma estratégia menos 

agressiva de divulgação institucional. Destacou em seu anúncio os aspectos mais adequados a 

uma educação de meninas segundo a tradição brasileira, como a religião, a moral, a vigilância 

e a ternura maternal. Em segundo plano, contudo, anunciou as demais matérias, começando 

pelas mais comuns, como instrução religiosa, línguas francesa e portuguesa, leitura e 

caligrafia, até as mais afrancesadas, como gramática geral, retórica e literatura, história, 

mitologia, geografia e esfera”, terminando, novamente, pelas prendas femininas: bordados, 

trabalhos de agulha, piano, música vocal, desenho e dança. A maior inovação da casa era o 

ensino de “escrituração mercantil”, algo inusitado para o sexo feminino320. A escola da 

baronesa, como a do casal Hitchings, demonstrava um programa de educação mais amplo 

para moças que poderia incluí-las no mercado de trabalho ou encarregá-las da administração 

dos bens da família. 

                                                 
319 Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1848. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/01/1846. 
320 Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1849. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/01/1846. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq
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Em 1849, o Colégio Augusto fez um anúncio de página inteira, no qual ofertava 

as seguintes matérias: leitura, caligrafia, religião cristã, aritmética, história, geografia, língua e 

gramática portuguesa, francesa, italiana e inglesa, música, dança, piano, desenho e trabalhos 

de agulha. Além de revelar alguma folga financeira de sua diretora, capaz de pagar pela 

página anunciada, o texto da propaganda revela uma oferta menor de matérias, se comparada 

ao anúncio do casal Hitchings ou da Baronesa, as outras duas escolas a fazer grandes anúncios 

naqueles anos. A pedagogia de Nísia Floresta não englobava, nesse período, as ditas ciências 

naturais e físicas e nem mesmo a história aparece entre as disciplinas ensinadas na sua escola. 

Essas matérias começavam a fazer parte do currículo da concorrência estrangeira, 

aparentemente mais qualificada, ao mesmo tempo em que certificada por instituições de 

ensino europeias. O menor número de disciplinas do Colégio Augusto pode nos informar 

sobre uma possível limitação da própria diretora, que contava apenas com suas habilidades, 

não tendo jamais recebido um certificado ou se formado em instituição acreditada. Um dos 

capítulos de Direitos das Mulheres... defende a ideia de que as mulheres eram aptas ao ensino 

das “ciências”. Nísia conhecia tal argumento e se concordava com ele podia se sentir 

incapacitada para tanto321. No final da década de 1840, talvez ela sentisse a necessidade 

urgente de qualificar-se e de obter alguma certificação.  

Entre 1847 e 1849, a vida financeira de Nísia Floresta progrediu a olhos vistos. 

No final de 1846, publicou a lista de alunas e o resultado das avaliações pagando pela coluna 

do jornal. Em 1847, fez seu primeiro anúncio no Almanak, ainda tímido, mas foi o mesmo ano 

em que também imprimiu três textos, tendo provavelmente pago por eles, como era comum a 

autores principiantes322. Em 1848, colocou duas linhas de propaganda na nova edição do 

Almanak, informando seu nome, o nome do Colégio e o endereço. Em 1849, pagou por uma 

página inteira de propaganda da escola, repetindo o feito no ano seguinte, e por mais dois 

textos Daciz e Dedicação de uma amiga, além de, provavelmente ter pago pela impressão da 

tradução que a filha Lívia fez do conto moral “Esperemos sempre”, anunciado para venda no 

Periódico dos Pobres em 1850323.  

Em 22 de agosto de 1848, Floresta apareceu no Diário do Rio de Janeiro como 

uma das doadoras de uma subscrição destinada à compra de alfaias que a irmandade do S.S. 

                                                 
321 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Se as mulheres são naturalmente capazes de ensinar as ciências ou 

não”. Direitos das Mulheres e injustiça dos homens. 4ª edição, São Paulo, Cortez, 1989, p.21. 
322 GODOI, Rodrigo Camargo de. Op.Cit. p.100. 
323 “Anúncios”, “Esperemos sempre, conto moral, traduzido do francês por Lívia Augusta de Faria Rocha, acha-

se a venda na rua do Ouvidor n.158 (...)”. Periódico dos Pobres, Rio de Janeiro, 29/05/1850. Nessa mesma 

livraria se vendia a obra Daciz de Nísia Floresta. 
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Sacramento da matriz de São José da Corte necessitava324. Ela doou 10$000, uma quantia 

razoável, que equivalia, por exemplo, ao preço mensal de uma aluna externa no Colégio 

Augusto325. A caridade, além do sentido cristão ao qual Nísia Floresta certamente aquiescia, 

também era uma forma de atrair notabilidade para os doadores, de modo a exibir 

publicamente sua situação econômica favorável, bem como sua disposição solidária, algo 

valorizado pela clientela de Floresta. 

Provavelmente no ano de 1848, a irmã mais nova de Nísia Floresta, Francisca 

Clara, casou-se com o médico Henrique de Medeiros, pois em 1849 o endereço residencial do 

casal era o mesmo do Colégio Augusto. A partir de então, o núcleo familiar antes comandado 

por Nísia Floresta - o irmão Joaquim era casado e morava em outra residência - e formado 

pela mãe, pelos filhos e pela irmã teria a presença de um homem, talvez o novo chefe do lar e 

um contribuinte importante para as despesas da família, sendo ele médico de ascendência 

nobre e tendo trazido possivelmente posses para o casamento326. 

Adauto da Câmara sugere que Floresta tenha recebido uma quantia significativa 

de terras, oriundas do espólio dos pais de Manoel Augusto, falecidos nesse mesmo período. 

Não há nenhum documento que comprove sua afirmação, mas essa pode ser uma provável 

fonte de recursos327.  

Coincidência ou não, em 1849 ela publicou A lágrima de um Caeté328, um poema 

de cunho político dedicado à memória de Nunes Machado, colega de faculdade de seu 

marido, natural de Goiana como ele, e um dos líderes da revolução praieira, morto pela 

repressão do governo imperial329. Podemos conjeturar que a nova situação econômica tenha 

permitido Nísia Floresta adentrar por um caminho mais espinhoso para uma mulher, o da 

política330. Em vez de textos educacionais e de tratados moralizantes destinados a meninas, a 

                                                 
324 O cunhado Henrique de Medeiros aparece posteriormente como membro da mesma irmandade. Almanak 

Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1885, p.743. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
325 CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. p.39. 
326 Ele se auto intitula “Fidalgo cavaleiro da Casa real de Portugal”. Almanak Administrativo, Industrial e 

Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1885. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
327 CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. p.82. 
328 TELESILA, A lágrima de um Caeté. Rio de Janeiro, Tipografia L.A,F, de Menezes, 1847. 
329 Câmara fala de uma amizade estreita entre Floresta e Machado, mas isso não se baseia em nenhuma prova 

documental, além da certeza de que Machado e Manoel Augusto foram da mesma turma de faculdade. Como 

Matthews, prefiro afirmar que ela, sem dúvida, o encontrou em algum momento da vida, mas acredito que a 

empatia pela sua morte pode ter origens diversas de uma amizade. CÂMARA, Adauto. História de Nísia 

Floresta. Op.Cit, p.89. MATTHEWS, Charlotte Hammond. Gender, Race, … Op.Cit. p.94. 
330 LYONS, Martin. “Os novos leitores do século XIX: mulheres, crianças, operários”. Op.Cit. pp.171-172. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq
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autora publicou um poema de conteúdo político sobre a Insurreição Praieira, no calor dos 

eventos e logo após a repressão do governo331. 

A notícia da morte de Nunes Machado chegou à Corte em 17 de fevereiro de 

1849, mesmo mês em que Nísia escreveu o poema332. Desde o ano anterior, o deputado liberal 

pela província de Pernambuco estava envolvido em um dos últimos levantes liberais do 

Segundo Reinado333. Em janeiro de 1849, notícias da insurreição informavam as 

movimentações dos chamados “anarquistas”, dentre os quais constava o nome de Nunes 

Machado334. A ousadia em escrever sobre o mártir dos praieiros e a favor de uma insurreição 

contrária ao Imperador não deve ser, todavia, superdimensionada, posto que Nísia Floresta 

não assinou a obra. Escondendo-se sob o nom de plume de “Tellesila”, a autora publicou o 

texto pela tipografia L.A.F de Menezes no Rio de Janeiro no ano de 1849335. O pseudônimo 

alude à guerreira da Grécia antiga que pegou em armas, arregimentando outras mulheres e 

escravas para defender a sua cidade do rei de Esparta, quando os homens estavam ausentes336. 

Lágrima de um Caeté só teria a autoria revelada 14 anos depois pelo dicionário de Inocêncio 

Silva, em 1862337. 

Já no “avant-propos” da obra, a autora sugere as dificuldades em publicá-la. 

Escrita no calor da repressão da revolta: “O infeliz Caeté, apesar de ter chegado a esta corte 

no mês de fevereiro, logo após a revolta dos Rebeldes em Pernambuco”, a obra, no entanto, só 

seria publicada meses depois: “é somente agora que lhe permitiram aparecer”338. Nesse curto 

prólogo, ela sugere a censura do poema: “(...) depois de o terem feito passar aqui por mil 

                                                 
331 TELLES, Norma. “Escritoras, escritas, escrituras”. Op.Cit. pp.401-441.  
332 “Importantes notícias de Pernambuco”. Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 17/02/1849. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=nunes%20machado 

Acesso: 10/06/2015. 
333 Sobre a revolução Praieira Cf. CARVALHO, Marcus J. M. de. “Os nomes da revolução: lideranças populares 

na Insurreição Praieira, Recife, 1848-1849”. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, pp. 209-

238, Julho, 2003 . http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882003000100009&lng=en&nrm=iso 

Acesso: 11/07/2015.  
334 Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 16/01/1849 e 26/01/1849. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=nunes%20machado 

Acesso: 10/06/2015. 
335 Adauto Câmara sugere haver duas edições no mesmo ano. Cf. CÂMARA, Adauto. Op.Cit. p.88. 
336 MATTHEWS, Charlotte Hammond. Gender, Race, and Patriotism in the Works of Nísia Floresta. Op.Cit. 

p.95. 
337 MATTHEWS, Charlotte Hammond. Ibid, p.62. 
338 TELESILA, A lágrima de um Caeté. Rio de Janeiro, Tipografia L.A,F, de Menezes, 1847. AUGUSTA, Nísia 

Floresta Brasileira. A Lágrima de um Caeté. Duarte, C.L. (org.) Natal, Fundação José Augusto, 1997, pp.33-56. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=nunes%20machado
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882003000100009&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882003000100009&lng=en&nrm=iso
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=nunes%20machado
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torturas inquisitoriais!”339. Podemos imaginar que os editores tenham tardado a publicação 

temendo represálias do governo ou do público, esperando que as notícias da revolta 

esfriassem. Ao evidenciar a censura na página inicial do texto, a autora buscava, de uma só 

vez, atrair os leitores para um assunto politicamente controverso, bem como valorizar sua 

ousadia de escritora. O poema aborda simultaneamente dois temas: a história do índio Caeté e 

a insurreição Praieira. As duas temáticas se misturam em uma só trama na medida em que o 

poema avança340 e o leitor logo percebe que a revolta liberal e a morte de Nunes Machado são 

a motivação principal do poema341.  

A figura idealizada do indígena havia se convertido em tema caro para muitos 

escritores e poetas românticos desde os anos 1830. Muitos desses autores seriam 

posteriormente patrocinados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que 

funcionava sob os auspícios do imperador. O instituto e seus membros buscavam, entre outras 

coisas, criar um novo sentido para a nação brasileira nascente, atribuindo-lhe uma história e 

construindo uma nova identidade nacional. A imagem do índio literário e pictórico conferia 

um ingrediente local para enaltecer a nova nação, que buscava se distanciar da antiga 

metrópole portuguesa342. Contudo, ao contrário desses textos, em vez de valorizar a imagem 

do império, Floresta utiliza o índio Caeté para criticar a colonização portuguesa e evidenciar 

as mazelas da sociedade contemporânea. No poema, o império brasileiro, representado pela 

figura alegórica do Despotismo, é responsabilizado pela opressão dos índios e pela morte dos 

defensores da liberdade, cujo símbolo maior é Nunes Machado343. Esse indianismo às avessas 

                                                 
339 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. A Lágrima de um Caeté. Duarte, C.L. (org.) Natal, Fundação José 

Augusto, 1997, pp.35. Constância Duarte argumenta que uma série de reticências empregadas nos versos do 

poema podem indicar a exclusão de palavras pela censura. Segundo a biógrafa, a falta de continuidade no texto 

poderia indicar a retirada de palavras ou versos inteiros e o aumento de reticências quando o tema da Revolução 

Praieira emerge no poema serve de indício que confirmaria a alteração no texto original. Cf. DUARTE, 

Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda Edição. Op.Cit., pp.72-73. Cf. também: DUARTE, 

Constância Lima. “A Lágrima de um Caeté: uma nova página do indianismo brasileiro”. In: AUGUSTA, Nísia 

Floresta Brasileira. A Lágrima de um Caeté. Duarte, C.L. (org.) Natal, Fundação José Augusto, 1997, pp.7-31. 
340 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda Edição. Op.Cit. p.62. 
341 MATTHEWS, Charlotte Hammond. Gender, Race, and Patriotism … Op.Cit. p.92. 
342 SCHWARTZ, Lilia. “O Brasil Imperial de D. Pedro II. ” In: PEREIRA, Paulo Roberto (org). Brasiliana da 

Biblioteca Nacional. Guia das fontes sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Fundação Biblioteca 

Nacional, 2002, p.1. 
343 Matthews e Duarte discutem com profundidade o tema do indianismo de Nísia Floresta. Cf. MATTHEWS, 

Charlotte Hammond. “The Indianist”. Gender, Race, and Patriotism in the Works of Nísia Floresta. 

Woodbridge: Tamesis, 2012, pp.89-120. Cf. DUARTE, Constância Lima. “A lágrima de um Caeté, uma nova 

página do romantismo brasileiro”. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda Edição. Natal: Editora da UFRN, 2008, 

pp.7-31. 
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revela a simpatia da autora pelos ideais da revolução Praieira e um diálogo próximo com a 

célebre literatura indianista desse período344. 

Sua defesa da revolta Praieira, antagônica ao governo imperial, contrasta com a 

visão negativa que seu texto Fany, de 1842, faz da guerra farroupilha no sul do país. Na 

narrativa de sua novela, a condenação da revolução Farroupilha deve-se ao seu caráter 

separatista345. Nesse contexto, o governo imperial recebe a alcunha de “legítimo”, ao passo 

que condena os “rebeldes” como vilões irresponsáveis e causadores de uma guerra sem 

propósito346. Na insurreição praieira, entretanto, não havia nenhuma pretensão separatista por 

parte dos rebeldes. Tratava-se de uma disputa por poderes locais na província de Pernambuco, 

em que os praieiros (liberais) se opunham aos velhos “cavalcantis” do partido conservador347, 

poderosos da região e membros da mesma família responsável pela morte do pai de Nísia. 

Talvez daí tenha vindo tanta paixão para escrever sobre a morte de Machado. Seguramente 

sua crítica se dirigia mais ao partido conservador de Pernambuco, do que talvez ao próprio 

imperador.  

 O poema traz em sua epígrafe a “Ode à Liberdade” de Victor Hugo: “Fille sainte 

de Dieu, Liberté par flambeau de la gloire orageuse, / Non je ne t’ai point dit adieu” [Santa 

filha de Deus, Liberdade pela flâmula da glória tempestuosa, / Não eu não te disse adeus], 

versos de 1823348. Ao citar Hugo, Floresta aproximava as lutas pela liberdade da revolução 

Praieira à conturbada cena política francesa de 1848, na qual o poeta francês emergia como 

um dos líderes mais célebres. Nesse momento, Victor Hugo era o escritor, por excelência, e 

suas obras inspiravam a maioria dos aspirantes à carreira literária. Nos periódicos da década 

de 1840 e 1850 aparecia diariamente tanto como figura política ativa no cenário francês, 

quanto como escritor renomado cujas obras encantavam o grande público. A citação de Hugo 

no poema sobre a Praieira pode ser reveladora das inspirações de Nísia Floresta como 

                                                 
344Matthews faz uma análise precisa da intertextualidade de A lágrima de um Caeté com outros textos indianistas 

contemporâneos. MATTHEWS, Charlotte Hammond. “The Indianist”. Gender, Race, and Patriotism in the 

Works of Nísia Floresta. Op.Cit. pp.89-120. 
345Duarte fala da provável amizade de Nísia com Giuseppe e Anita Garibaldi, os heróis da Farroupilha. No 

entanto, seu único texto sobre a revolta apresenta uma visão negativa da guerra no sul.  

DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira Edição. Op.Cit. p.28. N. B. AUGUSTA. Fany 

ou o modelo das donzelas. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e dispersos de Nísia Floresta. Natal: 

EDUFRN, 2009, pp.95-102. 
346 Sobre a Guerra dos Farrapos, Cf. PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. São Paulo, Editora 

Brasiliense, 1985. 
347CARVALHO, Marcus J. M. de. “Os nomes da revolução: lideranças populares na Insurreição Praieira, Recife, 

1848-1849”. Op.Cit.  
348 HUGO, Victor. “Ode Sixième. La Liberté”. Oeuvres de Victor Hugo: Poésie. Tome 2. Bruxelles: Meline, 

Cans et Compagnie, 1837, p.328. 
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escritora, dos autores que lia e, sobretudo, demonstra que seus interesses literários iam muito 

além das fronteiras da nação. Suas viagens literárias cruzavam o Atlântico em direção ao 

velho continente.  

Em 1849, Nísia Floresta aproximava-se dos quarenta anos tendo ganhado 

notoriedade como educadora e escritora na cidade do Rio de Janeiro. Diferente das mulheres 

de sua família que se restringiram às funções femininas da maternidade e do casamento, Nísia 

percorreu, por uma série de razões, muitas vezes alheias à própria vontade, um caminho 

diverso. Traçou, no entanto, uma trajetória profissional sem abrir mão dos deveres femininos 

com a família. A maturidade, a emancipação próxima dos filhos e a estabilidade econômica 

seguramente influenciaram Nísia Floresta a trilhar novos caminhos. Por essa época, já 

vivenciara um casamento, dois talvez, cumprira as obrigações de mãe, e as de pai uma vez 

viúva, e atingira a idade em que as possibilidades de inserção no mercado matrimonial 

brasileiro eram ínfimas. Seu amor pelo estudo, sempre relembrado em sua vasta obra, deve ter 

sido um motivador para buscar novos desafios profissionais e pessoais.  

7. Mulheres escritoras 

Quando nasceram, cada uma de um lado do Atlântico, Adèle e Dionísia 

pertenciam a contextos muito diversos, opostos eu diria. A brasileira cresceu em um meio 

rural, interior de uma pequena região periférica na América Portuguesa, na qual poucas 

pessoas eram letradas. Por sua vez, a francesa nasceu, dez anos depois de Nísia, em um meio 

propício à criação artística da capital francesa, vivenciando os bastidores da ópera de Paris 

desde menina. A despeito de suas origens e dos caminhos trilhados, é certo que, em 1849, elas 

compartilhavam muito mais do que o fato de pertencerem ao sexo feminino. 

As duas haviam desenvolvido a paixão pela literatura, transformaram-se em 

escritoras, publicaram textos, representaram as mulheres em sua literatura e, cada uma a seu 

modo, tornaram-se mães orgulhosas de sua condição. Se percorreram caminhos bem distintos, 

elas compartilharam as obrigações “femininas” com o lar e a família e com a produção de 

textos voltados à publicação e atividades intelectuais remuneradas. Conciliaram os trabalhos 

da pena com a domesticidade exigida das mulheres de segmentos médios na França e no 

Brasil nessa primeira metade do século XIX.  

Podem ter recorrido à família extensa, aos empregados – escravos no caso de 

Nísia, mas não eram ricas o suficiente para abdicarem completamente das obrigações com a 
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família e o lar e se dedicarem apenas à escrita. Como vimos, seus textos defenderam um ideal 

de mãe afetuosa e devotada integralmente à vida dos filhos. Podemos pressupor alguma 

ligação entre tal representação artística e suas realidades, como mães que assumiram 

pessoalmente o cuidado das crianças também por desejo. Se assim o foi, Nísia e Adèle 

submeteram suas funções de autoras ao ritmo da vida familiar e das obrigações prescritas ao 

“seu sexo”, talvez nem sempre com satisfação.  

No século XIX, os trabalhos de cuidados de uma casa eram imensos. Não havia 

água encanada ou energia elétrica, era preciso um enorme esforço para preparar alimentos, 

abastecer-se de água, limpar a casa, cuidar das crianças, lavar as roupas, deslocar-se na 

cidade. Apenas pessoas muito ricas poderiam realmente desfrutar do ócio349. Referindo-se a 

isso, Virgínia Woolf mostrou como as poucas escritoras que existiram na história pertenciam 

à nobreza ou às altas rodas, pois poderiam vivenciar o não-trabalho e dedicar-se integralmente 

à leitura e à escrita350.  

Isso seria diferente para a maioria das mulheres. Mesmo se a maior parte das 

famílias de camadas médias urbanas europeias pudesse empregar trabalhadores domésticos ao 

longo do século XIX, não poderia tê-los em número suficiente para todo o serviço de uma 

casa, sobretudo na França e Inglaterra. Geralmente uma jovem menina era contratada para 

fazer as tarefas mais pesadas, porém as demais mulheres da família deveriam dar conta de 

todo o resto. Segundo McClintock, essas mulheres de classe média teriam ainda o segundo 

trabalho de encobrir o esforço da lida doméstica, de modo a manter a aparência da mulher 

burguesa ociosa como um imperativo de classe, que as distinguia dos pobres. O ócio, de modo 

geral, era mais um ideal a ser cultuado, que uma experiência vivida351. Essa seria uma 

realidade partilhada também por Adèle, cujos cuidados de uma casa eram sem dúvida parte de 

suas atribuições de filha e depois esposa, dada as instabilidades financeiras em que viveu. Na 

verdade, gerir pessoalmente as atividades domésticas seria pensado por Adèle, em obras 

posteriores, como uma característica definidora de sua identidade de “parisiense”, sobretudo 

quando observava criticamente as mulheres brasileiras, que estariam, em sua opinião, 

mergulhadas numa espécie de ócio degradante. 

                                                 
349MCCLINTOCK, Anne. Couro Imperial: Raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Tradução: Plínio 

Detzen. Primeira Edição. Campinas: Editora da Unicamp, 2010, pp.239-245. 
350 WOOLF, Virginia. A Room of One’s Own. Op.Cit. 
351 MCCLINTOCK, Anne. “O trabalho do lazer”. Couro Imperial: Op.Cit. p.239. 
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No caso brasileiro, a massiva presença escrava seguramente contribuiu para que 

seus proprietários desfrutassem o não-trabalho de forma integral. No entanto, a escravidão 

demandava das mulheres a penosa função da administração de todo o trabalho doméstico e de 

uma grande quantidade de cativos. Os observadores do mundo privado do Brasil do século 

XIX352 foram unânimes em retratar as mulheres brancas de elite como ociosas. Algumas 

viajantes353, contudo, demonstraram que o cuidado da casa e a administração do lar eram 

também realizados pelas mulheres dos segmentos mais elevados, evidenciando que não eram 

poucas as tarefas por elas desempenhadas. No entanto, a performance desse trabalho dava-se, 

assim como no caso europeu, na esfera privada, escondida dos olhos da rua, pois o modelo 

patriarcal da elite brasileira prescrevia a ociosidade como um imperativo importante para sua 

definição de classe354. Apesar de suas propriedades, a situação financeira de Nísia Floresta 

não permitia desfrutar do tal ócio, do qual, aliás, ela era uma grande crítica. Em seus escritos 

morais, a escritora buscou combater a inatividade das mulheres e meninas e reabilitar as 

tarefas domésticas e o cuidado da casa como uma função feminina importante, que deveria ser 

realizada com método, enaltecendo-a como atividade dignificadora de seu “sexo”. Deste 

modo, ela parecia reabilitar, na teoria, as funções que poderia desempenhar no cotidiano. Com 

a viuvez, ela acumularia, além das atribuições próprias à mulher, também a função percebida 

como masculina do sustento e gerenciamento da família.  

Para além dos cuidados com a casa, ambas as escritoras se tornaram mães. Como 

nos lembrou Virgínia Woolf em seu ensaio de 1929, Um quarto para si, a maternidade é um 

trabalho de muitos anos e, de certo modo, ininterrupto355. As mulheres têm 9 meses de 

gestação, os meses de amamentação, além dos inúmeros cuidados dos primeiros cinco anos de 

vida de uma criança. Adèle teve uma série de gravidezes, cuidou de inúmeros bebês, dos 

quais dois apenas se tornariam adultos, porém experimentou todo o trabalho envolvido nisso 

por repetidas vezes. Nísia Floresta cuidou dos dois filhos e, depois de ficar viúva, teve que 

trabalhar, e dessa forma conciliar o cuidado deles com a função de professora. 

                                                 
352 Adèle Toussaint, em seu relato sobre o Brasil, mostra o grande esforço feminino em arregimentar os escravos 

e administrar o trabalho do lar. Menciona ainda o esforço de fazer isso no espaço privado, de modo a preservar a 

aparência pública de ócio. Muitos outros viajantes falam o mesmo. Cf. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma 

Parisiense no Brasil. Tradução Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, p.157. 
353 A ideia de que as brasileiras brancas e ricas eram ociosas e preguiçosas aparece em praticamente todos os 

viajantes. Mesmo no texto de Adele Toussaint, essa imagem é repetida. No entanto, a própria Adele se explica, 

mostrando o lado oculto dos seus cotidianos. Cf. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. 

Tradução Maria Lúcia Machado. Op.Cit. pp.156-157. 
354CHALHOUB, Sidney. Machado Historiador. Primeira Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
355 Utilizei a versão em inglês. Woolf, Virginia. A Room of One’s Own. London: Peguin Books, 2004. 
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Muitos homens do século XIX também tiveram que conciliar a escrita com uma 

outra ocupação e raros tiveram o privilégio de viver exclusivamente da pena. A maioria 

conciliou a literatura com algum trabalho burocrático, por exemplo. Machado de Assis era 

jornalista e depois trabalhou no ministério da Agricultura356. O irmão de Nísia, Joaquim Pinto 

Brasil, foi professor em vários colégios, trabalhou com Machado na mesma secretaria e 

escreveu sobre filosofia nas horas vagas. Se os escritores homens também tinham outras 

profissões para dividir com a escrita, uma vez encerrados seus expedientes, contudo, não 

tinham obrigações domésticas como cuidar da casa e dos filhos. O irmão de Nísia, por 

exemplo, teve 11 filhos. Podemos imaginar que se sua esposa tivesse vocação para a escrita, 

dificilmente teria sido possível exercê-la, tendo vivido 11 gestações, a amamentação e os 

cuidados com todas essas crianças.  

Floresta e Toussaint não tiveram tantos filhos como a cunhada de Nísia e 

conseguiram escrever apesar das obrigações domésticas. No entanto, elas tiveram que lidar 

com um universo bem masculino para se tornarem escritoras. O mundo da escrita em meados 

do século XIX era, sem dúvida, um ambiente dominado por homens. Isso não quer dizer que 

não houvesse mulheres que fizessem parte dele, mas elas eram, sem dúvida, marginais em 

todos os aspectos. Foram leitoras, mas em menor número que os homens, pois também eram 

menos alfabetizadas357; dedicaram-se à escrita, mas foram menos estimuladas e tiveram 

menos condições materiais para isso se comparadas aos colegas do sexo oposto358; 

publicaram, mas foram avaliadas, principalmente, por editores homens; uma vez lidas, foram 

julgadas, invariavelmente, pelo seu gênero feminino, como bem mostrou a crônica de Adèle 

Toussaint “De la femme-auteur”,359 ou como ela desenvolveria no prólogo de seu relato de 

viagem sobre o Brasil360. Este trabalho não se propõe a construí-las como vítimas de um 

patriarcado, mas mostrar como o fato de serem mulheres foi um dado importante de suas 

vidas e de suas trajetórias como escritoras, o que acabou por influenciar também seus escritos. 

Nos próximos capítulos veremos como isso se deu em outros momentos de suas vidas. 

 

                                                 
356 CHALHOUB, Sidney. Machado Historiador. Op.Cit. 
357 LYONS, Martin. “Os novos leitores do século XIX: mulheres, crianças, operários”. Op.Cit. pp.165-202. 
358 TELLES, Norma. “Escritoras, escritas, escrituras”. Op.Cit. pp.401-441. 
359 La Sylphide: Litterature, Beaux-arts, Modes. Paris: Aux Bureaux de la Sylphide, 11e série. Tome II. 1846. 

Op.Cit. 
360TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “Prólogo”. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit., pp.43-51. 
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Parte II - A escrita em movimento:  

 

1. Preâmbulo  

Madame Pfeiffer a fait deux fois le tour du monde, et ces voyages, qu’elle a exécuté 

seule, avec des ressources plus que modestes, mais avec une grande force d’âme et 

de volonté, la placent sans contredit au premier rang des personnes de son sexe par 

l’importance et l’étendue de ses explorations. C’est en 1848, après la mort de son 

mari et après avoir convenablement établi son fils, que Madame Pfeiffer, qui entrait 

dans sa cinquatième année, entreprit ces voyages, dont le goût la tourmentait depuis 

son enfance. [Madame Pfeiffer fez duas vezes a volta ao mundo, e essas viagens que 

ela executou sozinha, com recursos mais que modestos, mas com uma grande força 

de vontade e d’alma, a colocam sem dúvida entre os primeiros nomes de pessoas do 

seu sexo pela importância e entendimento de suas explorações. É em 1848, após a 

morte do seu marido e depois de haver convenientemente estabelecido seu filho, que 

a senhora Pffeifer, que entrava em seu quinquagésimo ano, empreendeu essas 

viagens, cujo desejo em realizá-las lhe atormentava desde a infância] 361.  

 

O necrológio publicado no Courrier du Brésil, em 1859, conta a biografia de Ida 

Pfeiffer e sua trajetória de viajante. Segundo o relato, ela se viu desobrigada do papel de 

esposa e mãe, com a morte do marido e a emancipação do filho, e decidiu-se pelas viagens362. 

O artigo afirma que em 1848, perto de completar cinquenta anos, ela começou a viajar para 

evitar o clima frio que lhe piorava a gota. A Palestina foi seu primeiro destino, mas ela 

percorreria, nos anos seguintes, lugares os mais distantes e inusitados em todos os continentes 

do planeta, tornando-se uma viajante intrépida até sua morte.  

Assim como Ida Pfeiffer, muitos outros indivíduos, em meados do século XIX, 

tiveram uma vida de deslocamentos geográficos contínuos. Os marinheiros são o exemplo 

mais óbvio dessa vida em movimento, mas a história global do trabalho nos mostra uma série 

de correntes migratórias de trabalhadores ao longo de todo o período. Transporte de 

prisioneiros da Inglaterra para a Oceania, recrutamento de trabalhadores da Índia para o 

Caribe inglês, servidão forçada de trabalhadores para os Estados Unidos, o tráfico de negros 

do continente africano para o continente americano, além da migração voluntária de 

                                                 
361 Courrier du Brésil. Rio de Janeiro, 09/01/1859. Disponível em: http://memoria.bn.br Acesso: 04/02/2014. 
362 O biográfo de Ida Pfeiffer da edição francesa de 1876 oferece outras informações. Segundo ele, Ida deixou o 

marido bem velho aos cuidados do enteado, o filho mais velho do marido de um casamento anterior. Cf. 

LAUNAY, Berlin-de. “Introduction”. In: PFEIFFER, Ida. Voyages autor du Monde. Paris: Hachette et Cie, 

1876, pp.I-VIII. 

http://memoria.bn.br/
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indivíduos europeus em busca de riqueza nas Américas. Nesses exemplos, ainda que os 

homens fossem maioria, havia um considerável número de mulheres envolvidas363.  

No caso delas, se escravizadas ou livres foram forçadas pelo tráfico ou pela 

precariedade da vida a deixar seus locais de origem, outras muitas de camadas médias e altas 

escolheram ou sonharam com uma vida em movimento que as levasse para longe da pátria364. 

A literatura e as normas familiares e sociais estimulavam a maioria das mulheres para o 

cuidado da família e do lar. A domesticidade era um valor moral cultuado e reproduzido em 

textos literários365, no cotidiano da justiça, nas práticas religiosas e em manifestações culturais 

de diferentes formas em diversas sociedades ditas “civilizadas” ou em “busca de civilização” 

366. Contudo, nem todas as mulheres se restringiram ao espaço do lar e da esfera doméstica, 

ainda que a maioria tivesse, em alguma medida, que negociar suas trajetórias tendo em vista 

esse ideal de reclusão e devoção familiar.  

Entre os exemplos mais corriqueiros dessa mobilidade espacial de mulheres, 

presentes nos jornais do período, estão as cantoras de ópera, cujas existências baseavam-se em 

constantes deslocamentos. Geralmente de origem europeia, tais artistas viviam em turnê por 

lugares distantes como a Rússia, a Califórnia, a América do Sul e a Austrália. Através da 

imprensa, sabe-se que eram cultuadas como deusas e recebiam quantias exorbitantes de 

dinheiro para mostrar seus talentos e beleza, de forma itinerante367. Seus deslocamentos não 

eram apenas permitidos como ansiosamente esperados e comentados na imprensa, como no 

exemplo que se segue: “Madame Fréry, dont on se souviendra longtemps à Rio de Janeiro, 

s’est fait entendre sur le théâtre de Bahia où elle a reçu du public un accueil au moins égal à 

                                                 
363 Cf. FARRÉ, J.M.; MARTINEZ, F.; OLIVARES, I. Hommes de Science et intellectuels européens em 

Amerique Latine (XIXe -XXe siècles). Paris: Le Manuscrit, 2005. NORTHROP, Douglas. A companion to world 

History. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012. REDIKER, Markus. The slave ship: A Human History. New 

York, NY: Viking, 2007. TETTAMANZI, Régis. Le voyage au Brésil: Anthologie de voyageurs français et 

francophones du XVIe au XXe siècle. Paris: Bouquin, 2014. WARD, Kerry. Networks of Empire: Forced 

Migration and the Dutch East India Company. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. COLLEY, Linda. 

The Ordeal of Elizabeth Marsh. New York: Pantheon Books, 2007. 
364 Cf. LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Elles ont conquis le monde: Les grandes aventurières 

1850-1950. Paris: Arthaud, 2007. MOUCHARD, Christel. Aventurières en crinoline. Paris: Seuil, 1987. PRATT, 

Mary Louise. Imperial Eyes: Travel writing and transculturation. London and New York: Routledge, 1995. 

SCATENA, Stella Maris Franco. Peregrinas de outrora: viajantes latino-americanas no século XIX. 

Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2008. WILDENTHAL, Lora. German 

Women for Empire, 1884-1945. Durham, London: Duke University Press, 2001.  
365 ALLEN, Ann Taylor. Feminism and Motherhood in Western Europe, 1890-1970: The Maternal Dilemma. 

New York: Palgrave MacMillan, 2005. DAVIN, Anna. “Imperialism and Motherhood”. History Workshop, N.5 

(Spring 1978), pp.87-139. VALENZE, Deborah. The First Industrial Woman. New York and Oxford: Oxford 

University Press, 1995.  
366 Termo de época.  
367 Courrier du Brésil, Rio de Janeiro, 1854-1862. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital. Acesso: 

01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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celui des deux capitales de l’Amerique du sud qu’elle vient de quitter” [Senhora Fréry, de 

quem nos lembramos há muito tempo no Rio de Janeiro, se apresentou no teatro da Bahia, 

onde ela recebeu do público uma acolhida ao menos igual àquela das duas capitais da 

América do Sul que ela acaba de deixar.]368.  

Outras viajantes buscavam a cura através das mudanças de ares e muitas cidades 

pelo mundo afora se especializaram nesse tipo de turismo. Lugares montanhosos, cidades 

costeiras, estação de águas e até o deserto eram eleitos como destinos de cura, prescritos por 

médicos ou escolhidos por enfermos para os mais diferentes males do corpo e da alma369. O 

Courrier du Brésil noticia a viagem de cura da mais famosa atriz de ópera francesa da época:  

Mademoiselle Rachel, dont la santé est fort délabrée, part décidement pour l’Egypte. 

Elle va se fixer au Caire, où elle passera l’hiver. (...) On sait que le climat d’Egypte 

est le plus favorable de tous les climats, pour les personnes qui souffrent de la 

poitrine. Faison des voeux pour rétablissement de la grande tragédienne, qui sera, 

quoi qu’on en ait dit, bien difficilement remplacée. [A Senhorita Rachel, cuja saúde 

é bem frágil, parte certamente para o Egito. Ela vai se fixar no Cairo, onde passará o 

inverno. (...) Sabemos que o clima do Egito é o mais favorável de todos os climas, 

para as pessoas que sofrem do peito. Façamos votos para o restabelecimento da 

grande cantora de tragédia, que será, não importa o que digam, dificilmente 

substituída] 370. 

 

O Egito seria favorável, pelo seu clima quente e desértico àquelas pessoas, que 

como a atriz, sofriam de enfermidades do peito. As viagens de cura eram comuns tanto para 

homens como para mulheres, que podiam pagar pelos custos envolvidos nestes 

deslocamentos. Na literatura, muitas personagens se aventuraram em viagens em busca de 

reestabelecer a saúde. Na obra de José de Alencar, Cinco Minutos, a protagonista Carlota 

viaja para a Itália em busca de um milagre que lhe devolvesse a vida. Na vida real, muitos 

músicos e escritores de renome também tornaram célebres suas viagens em busca da cura para 

aflições físicas e mentais, como, por exemplo, o relato da escritora George Sand Un hiver à 

Majorque371.  

As viagens eram também uma forma de se educar. Desde o século XVIII e 

durante as primeiras décadas do XIX, o Grand Tour era parte da formação de mancebos ricos 

e aristocráticos, que partiam para o sul da Europa para conhecer os grandes feitos da 

                                                 
368 “Fait Divers”. Courrier du Brésil, Rio de Janeiro, 31/11/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital 

Acesso: 01/06/2015. 
369 Sobre as viagens de cura, ver a parte I dessa tese. 
370 “Fait divers”. Courrier du Brésil, Rio de Janeiro. 31/11/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital 

Acesso: 01/06/2015. 
371 SAND, George. Un hiver à Majorque. Disponível em: http://beq.ebooksgratuits.com/vents/sand-

majorque.pdf. Acesso: 13/12/2014. 
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civilização romana372. Essas viagens podiam ainda abarcar lugares do Oriente Médio ou de 

outras partes da Europa, consideradas como berço da civilização na época. A partir do meado 

do século XIX, no entanto, o turismo com essa finalidade também começou a ser realizado 

por mulheres, que se tornaram viajantes numerosas, com destaque para as inglesas373. As 

europeias, na maioria, começaram a viajar na companhia de outras mulheres, amigas ou 

parentes, para se instruir, se curar ou apenas por lazer. Era o início do turismo de massa, que 

se estabelecia, particularmente na Europa, em razão das novas tecnologias de transporte374. 

Às vezes, a viagem em busca da saúde perdida poderia ser apenas um pretexto 

para mulheres, que como Ida Pfeiffer, foram também em busca de aventura, de conhecimento 

e de um sentido para uma vida que podia ser entendida, por seus contemporâneos, como 

inútil375. Diversas razões motivaram algumas mulheres a deixarem seus lugares de origem, a 

família e os amigos, para se aventurarem sozinhas ou na companhia de parentes em uma 

viagem que poderia durar meses ou anos.  

 

2. O ano de 1849  

Tínhamos um tio na América, e não da América, o que muda muito a tese; no 

entanto, tendo esse valente tio feito uma boa fortuna no Brasil, tivemos a ideia de 

tentar, como ele a aventura. Em dez anos, diziam-nos, devíamos estar ricos. Dez 

anos de exílio era realmente alguma coisa, mas o país era tão belo, e voltaríamos tão 

jovens ainda!376 

 

Às 8 horas da manhã no dia 21 de maio de 1849377, Adèle chegou ao porto do 

Havre, na França, para embarcar em direção ao Rio de Janeiro. Em suas memórias imprecisas 

                                                 
372 PLUMB, J.H. The Pelican history of England: England in the Eighteenth Century. Harmondsworth: Peguin 

Books, 1986, p.17. 
373 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz do 

Sul, RS: EDUNISC, 1998, pp.148-149. LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Elles ont conquis le 

monde: Op.Cit. pp.4-237. 
374 SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. p.123. 
375 Courrier du Brésil. Rio de Janeiro, 09/01/1859. Disponível em: http://memoria.bn.br Acesso: 04/02/2014. Cf. 

também: LAUNAY, Berlin-de. “Introduction”. In: PFEIFFER, Ida. Voyages autor du Monde. Paris: Hachette et 

Cie, 1876, pp.I-VIII. LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Elles ont conquis le monde: Les grandes 

aventureires 1850-1950. Paris: Arthaud, 2007, pp.23-99. MOUCHARD, Christel. Aventurières en crinoline. 

Paris: Seuil, 1987, pp.7-8.. 
376 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, p.53. 
377 Correspondência de Madame Allan-Depréaux. In: SÉCHE, Leon. “Chapitre VI”. Etudes d’histoire 

romantique. Alfred de Musset: (documents inédits). Tome II Les Femmes. Paris: Société du Mercure de France, 
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disse ter embarcado a bordo do clíper Normandie378, mas, em realidade, embarcou na galera 

francesa France et Brésil379. Fez-se acompanhar pelo marido e filho de colo. A jovem família 

partia para uma “aventura” do outro lado do Atlântico para “fazer a América” e, em dez anos, 

depois de ricos, retornariam à velha pátria.380 Sob o belo céu de primavera, Adèle dava o 

último abraço na amiga (e cantora de ópera) Louise Despréaux,381 que a acompanhou até o 

Havre, quando soou o “apito do contramestre”, dando “o sinal da partida”. Como Adèle 

Toussaint relembra em suas memórias: “Os botes aproximam-se, os amigos deixam-se, a 

âncora é levantada, a vela infla-se. Adeus parentes, amigos, pátria!”382.  

Adèle Toussaint sonhava com as riquezas do “novo mundo”, mas temia também 

os perigos da viagem e a separação dos amigos e da família:  

 (...) houve muitas hesitações de minha parte, muito choro derramado; em seguida, 

enfim tomamos nossa resolução. (...) O que mais me atormentava era meu filho, que 

ainda amamentava, e perguntava-me com ansiedade como nutriz e criança de peito 

suportariam uma viagem tão longa383. 

 

Décadas depois, ao relembrar o dia da partida, Adèle, na época com 29 anos, revelou as 

angústias e temores que a dominavam antes da viagem. As incertezas em relação à segurança 

do pequeno filho são enfatizadas nessa lembrança, afinal, em sua última partida da França ela 

encontrava-se na mesma situação e seu filho morrera logo após a viagem. Seu relato, no 

entanto, não menciona os meses difíceis que antecederam sua ida, o que muito pode ter 

contribuído para decidir-se por uma travessia atlântica.  

Assim como o casal Toussaint, uma série de proscritos de 1848 e outros franceses 

atingidos pela crise deixaram o país naqueles anos384. Os pais de Adèle permaneceram na 

França, porém muitos amigos da ópera conseguiram contratos na Rússia ou na Inglaterra385. A 

irmã de Adèle, Caroline Berton, partiu com o marido Francisque para outra nação europeia. 

                                                 
378 Ela pegou o Normandie em 1858, quando foi a França para ter seu segundo filho. Cf. “Movimento do Porto”. 
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382 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.56. 
383 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p. 53. 
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Jules Toussaint havia nascido no Brasil, filho de artistas franceses386, e vivera, ao menos, por 

uma década, durante sua infância e juventude, nesse país. Seus pais devem ter acumulado uma 

quantia de dinheiro razoável, dando esperanças ao jovem casal de tentar a mesma sorte do 

outro lado do Atlântico. Além disso, Jules Toussaint ainda mantinha um vínculo com o Brasil 

através do tio que era professor de dança na corte, o que poderia lhe facilitar a chegada387. A 

situação difícil na França e as promessas de riqueza na América devem ter impulsionado a 

decisão final do casal, mas a jovem família também passara por momentos difíceis com a 

morte do primogênito. A partida para o Brasil podia ser também uma tentativa de recomeço e 

de superação388. 

Meses mais tarde, numa sexta-feira, dia 2 de novembro daquele mesmo ano, do 

outro lado do Atlântico, Nísia Floresta se dirigiu ao porto do Rio de Janeiro, acompanhada de 

familiares e amigos. A despedida foi regada a lágrimas: abraçou a irmã Clara, o cunhado 

Henrique de Medeiros, o irmão Joaquim Brasil, alguns amigos e a mãe d. Antonia Clara 

Freire389. Na manhã seguinte, o periódico Diário do Rio de Janeiro anunciava o embarque da 

passageira “D. Nizia Floresta Brasileira Augusta e seus dois filhos” menores na galera 

francesa Ville de Paris390.  

O ano de 1849 havia sido difícil para a família de Nísia, devido à grave 

enfermidade de Joaquim, seu irmão caçula. Por volta de julho, ele começou a convalescer e 

no dia 21 daquele mês foi realizada uma missa de ação de graças por sua recuperação na 

Igreja São Francisco de Paula, da qual participaram Nísia Floresta e suas alunas do Colégio 

Augusto391. Passada a doença do irmão, a família viveu um novo sobressalto. Nas obras 

                                                 
386 Segui registro dos pais de Jules Toussaint de 1822 a 1832 na imprensa carioca. Em 1822, há a notícia de que 

eles retornavam à Corte, o que sugere uma passagem anterior pelo Brasil. Logo, eles devem ter vivido aqui entre 

1815 e 1832, tendo passado um período na França entre 1821 e 1822. Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 

16/11/1822. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. Há também uma referência 

citada por Maria Ines Turazzi, no prefácio de Uma parisiense no Brasil, sobre os registros dos pais de Jules 

Toussaint no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro entre os anos de 1815 e 1821. Cf. TURAZZI, Maria Inez. 

“Prefácio: Adèle Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. 

Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit., pp.7-41. 
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Rio de Janeiro, 1850. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
388 Ver parte 1 da tese. 
389 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Tradução de 

Nathalie Bernardo da Câmara. – Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001, p.65. 
390 “Movimento do Porto”, Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 03/11/1849. Disponível em: 
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literárias que publicaria anos depois392, Floresta lembra a motivação principal de sua partida 

para a Europa em 1849. Uma prescrição médica de mudança de ares havia sido feita à filha, 

Lívia Augusta, por ocasião de um acidente equestre, durante a convalescença de seu tio 

Joaquim393:  

No dia 7 de setembro, memorável aniversário da Independência do Brasil, sua irmã 

mais velha [Nísia], não podendo ir passar esse dia com ele [o irmão Joaquim Brasil], 

conforme ele havia expressado seu desejo, fez-se substituir por sua filha [Lívia] (...). 

Seu bom tio Medeiros, deixou o estimado convalescente, perto de quem ele estava 

com sua mulher há alguns dias, e veio buscá-la [Lívia]. (...)Instantes depois, 

passando ao lado da praça que porta atual nome de Pedro II, onde ainda estava um 

resto da tropa da revista que acabara de desfilar, o cavalo da jovem assustou-se e 

jogou-a longe de si, desmaiada, quase morta. (...)394.  

 

A saúde da filha e a recomendação expressa do “médico e amigo da família, o Dr. 

Meirelles”, convenceram Nísia do imperativo da mudança de ares, que se impunha como 

necessária ao completo restabelecimento de Lívia395. Ela conta como “teve de superar grandes 

obstáculos, de fazer um grande sacrifício” para se entregar “completamente ao dever 

maternal” e partir “com seus dois filhos” para a Europa396. O grande sacrifício era separar-se 

da família e da pátria que tanto amava. As saudades de sua mãe dificultaram sua resolução de 

partir, mas D. Antonia lembrou-a dos deveres que a maternidade lhe impunha:  

Esta [a mãe] teve a força de me encorajar no sacrifício que a saúde de sua neta nos 

exigia. Oh! Disse-me ela com rara energia, enxugando nossas lágrimas. Vá procurar 

restabelecer completamente esta saúde que nos é tão preciosa; Deus me conservará a 

vida para abraçá-la no vosso retorno397. 

 

Aconselhada pela mãe, a professora deixou para trás, além da família e amigos, a direção do 

Colégio Augusto, posto ocupado por pouco mais de uma década398. A estudiosa Constância 
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Lima Duarte atribuiu a partida de Nísia às ofensas públicas que o Colégio Augusto recebera 

nos jornais da Corte, em que a honra da diretora havia sido atacada399 e sugere ainda que a 

publicação de A lágrima de um Caété em 1849400, poema dedicado a um dos mártires da 

Revolução Praieira, a tenha colocado em uma situação difícil diante do governo imperial, 

contribuindo para seu desejo de partir401.  

As ofensas públicas a indivíduos e instituições não eram algo incomum nos 

periódicos da época e não parecem ter abalado o funcionamento do colégio. Além disso, a 

crítica ao governo imperial era algo corriqueiro na imprensa e seu poema não deve ter 

causado grande alvoroço para ela, ainda mais porque fora publicado sob o pseudônimo de 

Tellesila402. De fato, isso pode ter-lhe incomodado, mas a nada disso aludiu em seus escritos 

públicos ou privados. Contudo, se a preocupação de Nísia com a filha foi, segundo ela, a 

razão principal da viagem, ela tiraria proveito para empreender uma verdadeira busca por 

conhecimento e instrução403, com a qual podia ter sonhado desde muitos anos.  

A despeito das origens diversas e das trajetórias diferentes que trilharam, em 

1849, Adèle e Nísia cruzaram o Atlântico pela primeira vez e iniciaram um novo capítulo de 

suas vidas, ao se tornarem mulheres, mães e viajantes que registrariam seus deslocamentos 

espaciais em primeira pessoa. Essas experiências que se iniciaram em 1849 tiveram um 

impacto não apenas em seus destinos pessoais, mas também em suas performances como 

escritoras. Nessa segunda parte da tese, pretendo investigar de que maneira as viagens e a vida 

no estrangeiro transformaram as trajetórias de Nísia e Adèle e impactaram seus escritos, para 

entender como influenciaram suas atividades de mulheres e autoras. Haveria alguma 

contradição para os contemporâneos entre ser mulher e escritora ou entre ser mulher e 

viajante? Em ser escritora viajante? As viagens contribuíram para que elas concebessem uma 

nova forma de escrita ou alteraram a forma como elas percebiam o mundo a sua volta? Essas 

perguntas nos guiam por mais algumas décadas de suas vidas. 

 

                                                 
399 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Primeira edição, Natal: UFRN. Editora 

Universitária, 1995, pp.30-31. 
400 Para uma análise da obra, Cf. DUARTE, Constância Lima. “A Lágrima de um Caeté: uma nova página do 

indianismo brasileiro”. In: AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. A Lágrima de um Caeté. Duarte, C.L. (org.) 

Natal, Fundação José Augusto, 1997, pp.7-31. 
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402 Ver Parte 1 desta tese. 
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*** 

3. Um novo mundo: Os Toussaint desembarcam nos trópicos 

O Diário do Rio de Janeiro anunciou no dia 10 de julho de 1849 a entrada na baía 

de Guanabara da galera francesa France et Brésil. Entre os passageiros franceses constavam o 

sr. “Julis Taussaint, sua mulher e 1 filho”, que desembarcaram no dia anterior404. A grafia 

diversa dos nomes não deixa nenhuma dúvida de que era o esposo, a própria Adèle e o filho 

de colo que chegavam ao Rio de Janeiro. A família havia deixado a França por volta do dia 21 

de maio, como rememorou Louise Allan, quase um ano depois: “Dans cinq jours il y aura un 

an que je vous ai dit adieu au Havre...” [dentro de cinco dias completará um ano que eu lhe 

disse adeus no Havre], escreveu a amiga no dia 16 de maio de 1850405. Assim começava a 

jornada de mais de uma década dos Toussaint na capital do império brasileiro. 

Do período em que viveu no Brasil, a escritora francesa escreveu um relato sobre 

o país, que publicaria apenas muitos anos depois, quando deixou o Rio de Janeiro em meados 

da década de 1860. No seu retorno definitivo à França, Adèle tentou publicar suas anotações 

sobre o Brasil, sem obter sucesso, pois tanto em jornais como em editoras, as portas lhes 

foram fechadas, entre outras coisas pelo fato de ser ela uma “femme-auteur”: “Eu era mulher, 

não se podia conceder-me mais; era já muita honra que me fazia”, escreveu Adèle em seu 

prólogo a respeito do único avaliador que se dignou a ler seu manuscrito, fazendo-lhe uma 

crítica fundada mais em seu gênero feminino do que em seu estilo narrativo406.  

Irritada com a receptiva, Toussaint decidiu engavetar o manuscrito, retirando-o 

apenas na ocasião da viagem do Imperador D. Pedro II à Paris, quando, finalmente, parte da 

obra veio a público como artigos de jornal no Le Figaro, possivelmente em 1877, o que se 

deu, segundo a própria Adèle, por insistência sua e pela antiga amizade com o editor, como 

expõe a autora em seu prefácio:  

Escrevi, então a Villemessant para lhe perguntar se queria publicar, no Figaro, um 

fragmento de minhas lembranças que tinha relação com o imperador e com toda sua 

família. Ele achou que seria de muita atualidade e acolheu-me em seu jornal, como o 

fizera, aliás, várias vezes, remunerando-me muito generosamente (...)407.  
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O mesmo editor do La Sylphide, no qual Adèle fizera sua estreia na imprensa, quando ainda 

era solteira, abria novamente as portas para a escritora, que enfatizou aos seus leitores o bom 

pagamento recebido, oferecendo um indício de seu profissionalismo. 

Qualquer que tenha sido a época da escrita do relato sobre o Brasil, a compilação 

da obra ocorreu de duas a três décadas depois da viagem de 1849. Sem dúvida ela tomou 

anotações enquanto viveu no Brasil e é plausível que tenha utilizado seus diários pessoais, 

bem como sua correspondência privada, para produzir a obra com a finalidade de publicação. 

Portanto, sua obra congrega vários momentos: o da observação, o da anotação, que pode ter 

ocorrido horas, dias ou anos depois do fato observado, e o da sistematização desses rascunhos 

com o propósito de torná-los públicos.  

A narrativa de Une Parisienne au Brésil evidencia essas diversas temporalidades 

que envolvem o texto.408 Ela diz, por exemplo: “Quel triste port à l’époque” ou “moi, une 

jeune femme sans expérience alors”[Que triste porto naquela época] ou [Eu, uma jovem 

mulher sem experiência então]409. E faz, no curso da narrativa, referências posteriores quando 

retornou à Europa: “com que felicidade revi a França, depois de dez anos passados na 

América!” 410, ou ainda: “São minhas lembranças que evoco uma a uma”411. Talvez, por essa 

organização tardia da obra, seu relato apresente imprecisões quanto a datas, nomes de lugares 

ou a sequência de acontecimentos vividos, pois a narrativa parece ter seguido os caminhos e 

as contradições da memória de sua autora. 

Depois de 46 dias de mar412, em razão do vento severamente desfavorável, 

podemos supor o alívio experimentado por Adèle quando lá pelo dia 7 de julho avistou terra 

firme. A vista da baía de Guanabara encerrava a longa travessia e os enjoos do alto mar, 

descritos em detalhe no seu relato413. Os dois dias antes do desembarque foram dedicados à 

apreciação da terra à vista: “Todo mundo está na ponte; já não dormimos, já não comemos”, 

relembra414. Seu contentamento foi ainda maior quando vislumbrou, desde o navio, a natureza 

                                                 
408 Esse aspecto da obra de Adèle foi apontado por Jacqueline Penjon em seu artigo de 2005. PENJON, 

Jacqueline. “Une intellectuelle française à Rio”. In: Op.Cit. pp.145-160. 
409 PENJON, Jacqueline. Ibid, pp.145-160. 
410 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.179. 
411 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.152. 
412 “Movimento do Porto”, Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 10/07/1849. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
413 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. pp.70-71. 
414 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.70-71. 
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brasileira: “Que alegria imensa para todos rever árvores e vegetação depois de tanto tempo 

passado entre o céu e a terra”415.  

A francesa, com alegria, via pela primeira vez os trópicos e as cores vivas de sua 

flora, mas a presença escrava no Rio de Janeiro também foi motivo de surpresa. Ao 

desembarcar na mesma baía, espantou-se com a inesperada presença escrava na cidade do Rio 

de Janeiro:  

(...) aqueles negros nus até a cintura, de cara achatada e bestial, sulcada por largas 

cicatrizes, o suor escorrendo pelo corpo, impassíveis como estátuas, olhando-o sem 

curiosidade e sem espanto, e não parecendo preocupar-se nem com você nem com 

nada no mundo além de comer e de dormir; aquelas faces estranhas 

impressionam416. 

 

Em sua primeira menção ao tema da escravidão no relato sobre o Brasil, Adèle revela uma 

imagem dos negros que os aproximam do estado de natureza e a descrição física que 

empreende os animaliza. O estranhamento inicial da francesa com a população escrava da 

Corte seria, contudo, substituído por uma viva curiosidade pela sorte dos cativos e, 

principalmente, das cativas.  

A despeito das agradáveis impressões causadas pelas belezas naturais da baía e a 

aguçada curiosidade sobre os “estranhos” habitantes do lugar, a chegada ao Rio de Janeiro foi 

enfatizada, por Adèle, como um momento de dificuldades. Depois de ter vivido os primeiros 

meses em casa do parente, a jovem família conseguiu alugar uma casa na Rua do Rosário, 

n.96, uma paralela da rua do Ouvidor, no centro do Rio, que em muito descontentou a 

europeia nos trópicos:  

Ai! Que rua para parisienses habituados a todo o conforto e a todo luxo de nossa 

capital! Ela é estreita, triste e, por todo estabelecimento comercial, não mais há que 

vendas no térreo das casas, isto é, sombrias lojas onde se amontoam montanhas de 

carne secca, bacalhao, [sic] (...). Dizer-lhes que cheiro horrível exalam aquele 

bacalhau e aquela carne seca é impossível! Imaginem que a rua é estreita, jamais 

varrida ou molhada, que o sol dos trópicos a aquece incessantemente e tentem fazer 

uma ideia das emanações que dali se desprendem!417 

 

A sujeira e o mau-cheiro chocavam a sensibilidade da francesa, mas os parcos recursos do 

casal e a proximidade dos teatros devem ter servido de motivação para que Adèle e Jules aí 

residissem durante ao menos um ano. 

                                                 
415 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.70 
416 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.72 
417 Grifos meus, TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.92-93. 
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Para ela, a falta de asseio do lugar fora a causa de terem contraído a moléstia 

reinante, alguns meses depois do desembarque: “Foi lá que meu marido e eu caímos doentes 

de febre amarela, que grassou no Brasil, pela primeira vez, no ano da nossa chegada. Até 

então o país fora muito são”418. De fato, no verão entre 1849 e 1850, foi registrado o primeiro 

surto dessa febre no país419, quando a cidade sofreu fortemente com o impacto da epidemia de 

altíssima mortandade. “De 28 passageiros que haviam feito a travessia conosco, dezessete 

acabavam de sucumbir quando me senti tomada por essa febre, cujos sintomas reconheci de 

imediato”420, relembrou Adèle anos depois.  

É provável que tenham adoecido logo no início do surto, no início de dezembro, 

ou talvez nos primeiros dias de janeiro, pois, em 22 de dezembro de 1849, Jules fazia sua 

segunda aparição no Teatro de S. Pedro de Alcântara: “Seguir-se-á a segunda estreia do Sr. 

Julio Toussaint, primeiro dançarino da ópera de Paris, natural do Rio de Janeiro, em Um 

passo fantástico de sua composição (...)”421. A passagem anterior pela ópera de Paris, lhe 

rendeu o título de primeiro bailarino do outro lado do Atlântico e, uma vez recuperado da 

moléstia, Jules não encontrou dificuldades para trabalhar na Corte. Seu tio e seu sobrenome 

lhe abriram muitas portas422.  

Em 1850, tio e sobrinho apareciam como professores de dança no Almanak 

Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. A partir do ano seguinte, todavia, 

Jules (ou Júlio como ele se tornou conhecido na Corte) seria o único Toussaint a bailar e 

ensinar dança no Rio de Janeiro, o que sugere a partida do parente ou sua pronta 

aposentadoria423. Qualquer que tenha sido a razão de seu sumiço, o que parece é que 

Toussaint preencheu cada vazio deixado por ele, conquistando ainda outros espaços. O 

marido de Adèle brilhou na cena artística do Rio de Janeiro e talvez, por isso, tenha atraído 

muitos discípulos em aulas particulares, bem como convites para ensinar dança nos colégios 

da Corte, já nos primeiros anos de sua chegada. 

                                                 
418 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.93. 
419 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: Cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2004. 
420 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.94. 
421 Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 22/12/1849. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
422 Os pais foram dançarinos famosos no Rio de Janeiro dos anos 1820. Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 

1822-1832 [vários dias]. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
423 O tio de Jules era José Maria Toussaint, que foi bailarino na Corte, no período anterior a chegada de Jules. Ele 

aparece nos jornais cariocas e no Almanak dos anos 1840 ensinado dança e se apresentando nos teatros do Rio de 

Janeiro. Cf. Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Várias edições. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
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No dia 18 de novembro de 1850, Toussaint teve seu primeiro benefício e foi 

rapidamente aclamado pela crítica e pelo público do teatro S. Pedro. O periódico Marmota na 

Corte comentou o evento: “Mr. Toussaint, na noite de 18 do corrente [mês], deu um completo 

divertimento a seus numerosos convidados, e aos espectadores que espontaneamente o 

quiseram obsequiar. Brilhante era a concorrência! As moças trajavam elegantemente; o salão 

estava cheio (...)”424. O Periódico dos pobres também descreveu a receptividade dos cariocas 

ao bailarino: “o Sr. Toussaint foi também estrondosamente aplaudido, e duas coroas e ramos 

lhe foram lançadas”425. O benefício lhe concedeu o posto de primeiro bailarino do país, na 

visão do articulista daquele jornal:  

(..) O Sr. Toussaint, filho do Rio de Janeiro, não poderia deixar jamais de ter a 

brilhante recepção que teve o artista consumado no seu gênero, de brilhantes 

qualidades, cercado de prestígios, granjeia cada dia novos amigos, e espontâneos 

aplausos, quando sobre o palco convença aos incrédulos ser ele o primeiro dançarino 

brasileiro426. 

 

Toussaint passaria os primeiros anos como dançarino do teatro S. Pedro, que segundo Adèle 

não atraia a alta sociedade, pois era o lugar em que representavam “os dramas e comédias 

francesas”427. 

Se o primeiro ano do marido terminou com sua apoteose no público carioca, o ano 

de Adèle passou anonimamente na imprensa. A sua chegada turbulenta e a necessidade de 

montar uma casa, organizar o serviço doméstico alugando escravas428, além dos cuidados com 

o pequeno Paul, devem ter consumido todo o seu tempo. Em 1850, ao que parece, ela 

publicou apenas uma partitura, intitulada “Un coeur sans amour”, da qual fora responsável 

pela letra, musicada por Henry Duvernoy429. Os versos que acompanhavam as notas musicais 

deviam ser fruto de um trabalho antigo, realizado quando ainda estava do outro lado do 

Altântico, mas publicado apenas em 1850, em Paris.  

                                                 
424 A marmota na Corte. Rio de Janeiro, 22/11/1850. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015.  
425 Periódico dos Pobres, Rio de Janeiro, 26/11/1850. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015.  

 
426 Periódico dos Pobres, Rio de Janeiro, 26/11/1850. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
427 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p. 171. 
428 Em Uma Parisiense..., ela conta que assim que chegaram ao Rio de Janeiro, alugaram uma escrava, que caiu 

doente de febre amarela e tiveram que devolvê-la ao senhor. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.94. 
429 “Un coeur sans amour”. Poésie de Madame Toussaint (née Samson). Musique de H. Duvernoy. Paris: au 

Magasin de Musique du Conservatoire, Madame Cendrier Editeur,1850. 
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Talvez ainda em 1850, tenha começado a oferecer aulas particulares, pois em 

1851, Adèle aparece no Almanak entre os professores de línguas, ensinando italiano e francês, 

na mesma lista que continha o nome do irmão de Nísia Floresta, Joaquim Pinto Brasil, 

professor de latim e francês430. O novo endereço residencial do casal era “Caminho Velho do 

Botafogo, 15”, mostrando que se ambientaram à cidade e foram capazes de encontrar uma 

vizinhança mais apropriada aos seus gostos, trocando o centro por um subúrbio, a freguesia da 

Glória431, de onde não mais sairiam enquanto vivessem no Rio de Janeiro.  

A fama de Toussaint continuou nos anos seguintes e seu sucesso na Corte era 

inquestionável, fosse como bailarino a se apresentar nos teatros ou como professor capaz de 

ensinar as últimas modas vindas dos salões parisienses a um público ávido de novidades 

importadas da França. Em três anos consecutivos, Jules ensinou uma nova moda dos salões de 

Paris a cada ano. A Marmota na Corte, de 1º de agosto de 1851, fala da “Schottische”, 

ensinada pelo Sr. Toussaint. O editor Paula Brito organizou uma noite de apresentações 

dirigida e dançada pelo marido de Adèle para apresentar o novo baile ao público da Corte432. 

Nesse mesmo ano, ele foi convidado pelo empresário da companhia dramática, ocupado em 

reestruturar o Teatro S. Pedro, a dirigir o futuro corpo de baile, mandando buscar 6 bailarinas 

em Paris433. Além de bailarino e professor, Jules iniciava também a carreira de coreógrafo e 

diretor. 

Enquanto isso, o trabalho de professora particular não era dos mais tranquilos, 

como comentou Adèle muitos anos depois. Segundo ela, as mulheres estrangeiras 

enfrentavam o preconceito dos homens do lugar, além do calor escaldante dos trópicos: 

Como as brasileiras jamais saíam sozinhas às ruas naquela época, na cidade eram 

encontradas apenas francesas ou inglesas que, por esse único fato de saírem sós, 

viam-se expostas a muitas aventuras: “É uma madame”, diziam sorrindo os 

brasileiros, o que significava uma francesa e subentendia uma cortesã; (...)434. 

 

                                                 
430 “Professores de línguas. J.Pinto Brasil – latim e francez, -r. da Ajuda, 27, 2ºandar. (...)Madame Toussaint, 

francês e italiano, Caminho Novo do Botafogo, 15”. Professores de dança. Júlio Toussaint, Caminho Velho do 

Botafogo, 15”. Cf. Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Edição 8. 

1851. http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 

10/06/2015. 
431 BRASIL, Gerson. História das ruas do Rio. Quarta edição, Rio de Janeiro: Livraria Brasiliana Editora, 1965, 

p. 370. Cf. também: “Dicionário das ruas do distrito federal”, Almanak Laemmert, 1906. 
432 Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 24 e 25/07/1851. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
433 Correio Mercantil. Rio de Janeiro, 17/12/1851. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
434 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. pp. 151-153. 
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Talvez a descrição acima tenha sido experimentada pela própria Adèle, que bem poderia ter o 

costume de se deslocar sozinha pela cidade, como estava habituada, em Paris, só que ali, 

enfrentando o preconceito dos homens para trabalhar como professora ou para resolver 

assuntos relativos ao mundo doméstico, uma vez que não tinha condições de pagar por muitos 

criados e o marido andava sempre ocupado com as apresentações, ensaios e aulas particulares. 

Ela conta que assim que chegaram viviam apenas com o aluguel de uma escrava, o que nos 

leva a imaginar que muitas das obrigações da casa e do filho eram atribuições da própria 

Adèle. 

O filho Paul lhe consumia, sem dúvida, uma boa parte de seu dia. Quando 

chegaram ao Rio, ele era uma criança de cerca de um ano e meio e ela provavelmente se 

ocupou pessoalmente de sua educação. Em um poema intitulado “A mon fils”435, escrito em 

1856, mas publicado tardiamente, o eu-lírico é uma mãe que descreve os esmerados e 

minuciosos cuidados com a educação de sua criança: “Plus tard, dans le sentier de l’aride 

Science, / C’est elle qui voulut guider tes premiers pas” [Mais tarde, pelos caminhos da árida 

Ciência, / Foi ela que quis guiar teus primeiros passos]. A devoção religiosa do filho foi 

também fruto de sua dedicação maternal: “C’est elle aussi, mon fils, qui la première, / 

Joignant tes jeunes mains, t’enseigna la prière,/ Et te parla d’un Dieu consolateur et bon”[Foi 

ela também, meu filho, que pela primeira vez, / Juntando tuas jovens mãos, te ensinou a prece, 

/ E te falou de um Deus bom e consolador]. E ela conclui que tudo o filho deve à mãe: “Tu 

dois donc à ta mère une triple existence;/ Celle du corps, de l’âme et de l’intelligence.” 

[Deves então à tua mãe uma tripla existência,/ Aquela do corpo, da alma e do intelecto]436. 

Assim como o eu-lírico do poema, também nas cartas pessoais de Adèle transparece a mesma 

solicitude nos cuidados com o filho. Se Adèle falava de si, no poema, dirigindo-se à Paul, isso 

demonstraria sua dedicação a ele, além da enorme tarefa envolvida em seus cuidados e 

educação, o que explicaria, quiçá, o pouco tempo dedicado à escrita nesses primeiros anos.  

Passados pouco mais de dois anos da chegada, a família estava no caminho do 

êxito profissional e material. Jules, como bailarino e professor de dança, começava a “fazer a 

América”. Adèle, anonimamente, talvez lutasse para se habituar a nova rotina, a nova língua, 

dividindo-se entre as obrigações de esposa e mãe com a de professora particular. Suas 

memórias sobre a chegada, no entanto, revelam um novo sentimento que transpareceria em 

                                                 
435 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “A mon fils”. Épaves, sourires et larmes: poésies. Paris: E. Dentu Editeur, 

1870, pp.56-60. BNF, Gallica. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57208000/f59.image Acesso: 

15/11/2014. 
436TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.56-60. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57208000/f59.image
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suas lembranças sobre o país: a noção do estranhamento com costumes, pessoas e lugares. Ao 

que se sabe, ela já habitara ao menos uma vez no estrangeiro, quando viveu em Londres na 

década de 1840, mas foi apenas no Brasil que a diferença entre ela e os outros seria tão 

marcante, e talvez, por isso, essa sensação se traduzisse também em seus escritos. Adèle 

desenvolveu uma nova retórica baseada na diferença entre europeus, ou mesmo entre uma 

parisiense específica e os habitantes do Brasil, mas nem sempre conformaria seu olhar ao 

“olhar imperial” de outros viajantes europeus na América437.  

  

4. A descoberta do velho mundo: Nisia na Europa 

Nísia e os filhos chegaram ao porto do Havre, na França, em 24 de dezembro de 

1849438. A França em que Nísia desembarcou seria, todavia, bem diversa daquela que Adèle 

deixara para trás, pois ali vivenciaria a cidade como turista, pouco se deixando afetar pelo 

caos político e social pelo qual passava o país. Podemos imaginar que eles tenham feito os 

passeios tradicionais, visitando os parques, os museus, as igrejas, as galerias de arte e os 

cemitérios, como era o costume da época439. Viajaram pela França, Inglaterra e Portugal 

durante pouco mais de dois anos, percorrendo caminhos em busca dos saberes da 

civilização440. 

Sobre essa viagem, há poucas fontes disponíveis e a própria Nísia pouco aludiu 

em seus escritos. Em correspondência a George Louis Duvernoy, datada de agosto de 1852, 

quando já havia retornado ao Rio de Janeiro, Nísia revelou ao amigo que estava em vias de 

concluir o segundo volume de seu relato de viagem, que chamou de “mes impressions en 

Europe” [minhas impressões na Europa]. Em segunda carta ao mesmo amigo, de março de 

1855, também remetida do Rio, novamente mencionou que suas “mémoires, ou impressions 

                                                 
437 PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes: … Op.Cit. pp.1-14. 
438 DUARTE, Constância Lima. “Cronologia”. In: FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. 

Op.Cit. p.23. 
439 Nisia e Gertrudes Gomes de Avellaneda mencionam esse hábito, comum apenas na Europa. Cf. FLORESTA, 

Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.125. Sobre Avellaneda, Cf. SCATENA, Stella Maris. 

Peregrinas de Outrora:... Op.Cit. pp.35-59. 
440 “Movimento do Porto”, Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ed. 8243, 3 de novembro de 1849. 

“Publicações a pedido”. Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Edição 08917. 17 de fevereiro de 1852, p.3. 

AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Tradução de Nathalie 

Bernardo da Câmara. – Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001. FLORESTA, Nísia. Itinerário de 

uma viagem à Alemanha. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; Florianópolis: Editora Mulheres, 1998.  



123 

 

de voyages” [memórias, ou impressões de viagens]441 ainda estavam no prelo. É possível que 

nunca tenham existido ou, se foram escritas as tais impressões, não tenham vindo a público, 

ou não tenham sido localizadas442.  

Se a viagem foi empreendida com o propósito de restabelecer a saúde de Lívia, o 

turismo de Nísia e dos filhos foi quase todo dedicado à busca incessante por conhecimento. 

Em carta pessoal de agosto de 1852, a autora refere-se a essa temporada em Paris como “belos 

dias” em que vivenciou naquela “boa sociedade” uma “vida de espírito”443. Tão logo chegou 

ali, instalou-se com os filhos naquela cidade, onde seguiu diversos cursos livres em 

instituições francesas de ensino, como o Collège de France e o Muséum d’histoire naturelle, 

onde conheceria Duvernoy444.  

Nessa temporada, Nísia se interessou, particularmente, pelo estudo da história 

natural e das ciências, justamente as disciplinas que o Colégio Augusto não ofertava no 

período anterior à viagem445. Dentre os cursos que realizou, ela assistiu as aulas do famoso 

filósofo, criador do positivismo, Auguste Comte446, bem como as do naturalista e zoólogo 

George-Louis Duvernoy e com ambos encetaria uma breve correspondência, anos mais tarde, 

revelando uma aproximação amical447.  

Dentre todas as descobertas, o estudo das ciências naturais despertou vivo 

interesse em Nísia Floresta. O conhecimento do mundo dos insetos, das plantas, dos animais e 

                                                 
441 Carta do dia 02/03/1855. Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA 

(Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
442 As informações sobre a viagem de 1849 vem de uma ínfima parte de sua correspondência pessoal que 

sobreviveu ao tempo, e foi localizada, assim como de notícias dadas pela imprensa carioca sobre suas andanças e 

também de raras alusões feitas pela própria autora em seus escritos tardios. 
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447 Constância Duarte diz que ela se relacionou com um número enorme de autores e estudiosos, mas não 

apresenta provas concretas para sustentar essa informação, além do próprio relato autobiográfico da autora. 
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o funcionamento de seus organismos, bem como das leis da natureza atiçou a curiosidade da 

brasileira, que havia recebido até ali uma formação mais humanística, dedicada à literatura, às 

línguas e à filosofia. Na correspondência a Duvernoy, ela revelou o encantamento com o 

tema: “je ne peux voir nos insects sans prendre um interêt nouveau pour les étudier” [Eu não 

posso mais ver nossos insetos sem tomar um interesse novo por estudá-los]. No retorno ao 

Brasil, ela conta ao zoólogo que colecionou um quadro com diversos besouros com o intuito 

de presenteá-lo, revelando sua redescoberta da natureza local448.  

Também Lívia se arrebatou pelo estudo das ciências naturais e exatas. O 

correspondente do Diário do Rio de Janeiro em Lisboa a descreveu como uma jovem “mui 

instruída em matemática” e “em física”449. De Nísia, disse que: “(...) as pessoas que tem 

tratado com ela admiram a instrução, pouco vulgar no sexo feminino, de que é dotada, e 

principalmente o conhecimento profundo que mostra ter de ciências naturais”. Mãe e filha 

tornaram-se apaixonadas pelo estudo do mundo físico e da natureza, revelando ter sido essa 

uma descoberta importante durante a temporada de estudos na França. Embora Nísia nunca 

tenha publicado nada no campo das ciências naturais, seus textos posteriores seriam 

influenciados por essa experiência.  

Se as letras de modo geral eram um campo dominado por homens, as ciências 

naturais e exatas eram consideradas pelos contemporâneos como algo absolutamente viril. 

Eram áreas nas quais os atributos do feminino tinham pouco lugar, posto que não havia 

espaço para o sentimento, nem para a subjetividade. A razão, a observação e a exatidão 

imperavam naquelas ciências e para os contemporâneos de Nísia, essas eram características 

marcadamente masculinas, desde, pelo menos, a época das Luzes450. Se no século XIX 

existiam menos escritoras que autores homens, o número de mulheres cientistas era, sem 

sombra de dúvida, ainda mais escasso. No entanto, foi por esse universo masculino que Nísia 

e sua filha se admiraram.  

Talvez, por isso, o correspondente do jornal de Lisboa tenha escolhido enfatizar o 

conhecimento das ditas ciências pelas duas viajantes brasileiras, embora nada tenha dito a 

respeito de Augusto Américo, o filho, na altura, um jovem mancebo de 18 anos. Esse 
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interesse pelo estudo dos elementos naturais e das leis da física pode ser revelador de que 

Nísia não se limitava às fronteiras determinadas ao seu gênero. Sua admiração podia voltar-se 

para os grandes cientistas, quase todos homens. Era desse mundo, talvez, que quisesse fazer 

parte.  

Aliás, anos antes, na obra que traduziu, o autor ou autora do texto defendia a 

aptidão das mulheres para as ciências, em que um dos capítulos denominava-se: “Se as 

mulheres são naturalmente capazes de ensinar as ciências ou não”451. O argumento é de que as 

mulheres são sim aptas para a medicina, por exemplo: “Nosso sexo parece nascido para 

ensinar e praticar a medicina, para tornar a saúde dos doentes e a lhes conservar”, e 

apresentam a capacidade para as ciências naturais: “se quisesse aplicar-se ao estudo da 

Natureza, estou persuadida que acharíamos um caminho mais breve para chegarmos a esse 

fim”452. Podemos pensar que Nísia tenha se formado intelectualmente inspirada pelas ideias 

do livro que traduziu no início dos anos 1830. Além disso, por volta de 1860, muitas mulheres 

como Nísia e Lívia seriam consumidoras de cursos e literaturas sobre ciências naturais, 

particularmente na Europa, quando se disseminou seu estudo entre as mulheres.453  

A Europa era, para Nísia, o “foyer des grandes intelligences” [Bazar de grandes 

inteligências]454. Por isso, aproveitou esses anos para conhecer de perto os círculos 

intelectuais europeus, encontrando-se e correspondendo-se com muitos estudiosos, 

professores, editores e artistas. Muito do que sabemos sobre tais encontros nos é contado por 

ela própria em seus relatos de viagens455. Contudo, suas cartas endereçadas a Auguste Comte 

e a George-Louis Duvernoy456 comprovam a convivência com grandes sábios do período. 

Acompanhada pelos filhos, ela circulou nas rodas intelectuais, participou de saraus e 
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frequentou soirées nas casas de personalidades de Paris, onde ela encontrou “ces grands 

basars d’intelligences et de force” [esses grandes bazares de inteligências e força]457.  

A estadia na França foi seguida de viagens pela Inglaterra458, onde deve ter 

travado contato com o latente movimento abolicionista inglês, com forte participação de 

mulheres. Em 1850, por exemplo, a militante inglesa Anna Richardson convenceu um ex-

escravo americano, o reverendo Henry Highland Garnet, a ir à Grã-Bretanha para palestrar 

pela Inglaterra de modo a promover a participação de mulheres na causa anti-escravidão. Ele 

obteve enorme sucesso e 26 novas associações foram criadas após sua turnê459.  

Nísia Floresta e os filhos devem ter acompanhado na imprensa notícias dessas 

palestras ou das inúmeros associações que buscavam acabar com o tráfico e com a própria 

escravidão em todo o Atlântico. Segundo Matthews, nessa época, Nísia deve ter escutado 

enormes críticas contra seu país e os Estados Unidos, as maiores nações escravistas do 

Atlântico. Entre 1851 e 1852, o movimento abolicionista foi sacudido pelo estrondoso sucesso 

do romance americano Uncle Tom’s Cabin, que foi publicado como folhetim no jornal The 

National Era e em livro em 1852460. Em um ano, o livro bateu o recorde de mais de um 

milhão de cópias. Na temporada de Nísia entre a França e a Inglaterra, ela deve ter conhecido 

ou ouvido falar da obra polêmica que tematizava a vida de um escravo herói461.  

Da Inglaterra, foi a Portugal, onde chegou em Lisboa em julho de 1851. Meses 

depois, o Diário do Rio de Janeiro publicava na seção “Correspondência do Diário” as 

principais notícias de Lisboa referentes ao dia 30 de julho, dentre as quais o articulista 

destacava a chegada de Nísia Floresta àquela cidade:  

(...) Chegou a Lisboa no último paquete de Inglaterra a célebre poetisa, natural do 

Rio de Janeiro, Brasileira Augusta, em sua companhia vem um anjo de formosura, - 

a perfeita composição de tudo que a mulher pode reunir - a par das graças, e dos 

dotes intelectuais. – Falo da filha de D. Nísia- que aos dezoito anos de idade junta 

vastos conhecimentos, falando os principais idiomas da Europa, - mui instruída em 
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matemática, em física, e em música, encantando as pessoas que tem a ventura de lhe 

serem apresentadas462. 

 

O autor da notícia encantou-se com a instrução de Lívia Augusta e revelou surpresa com o 

desenvolvimento de seu intelecto. Talvez sua admiração tenha resultado do fato de Lívia ser 

brasileira e intelectualizada, o que podia ser visto na época como algo pouco usual. Nada, no 

entanto, mencionou do filho.  

Pode ser que Nísia tenha tido alguma influência no que foi publicado pelo 

correspondente, ou este apenas pode ter julgado importante destacar a chegada da “célebre 

poetisa” e enaltecer os “incríveis” feitos da educação de Lívia. Quaisquer que tenham sido as 

razões para mencionar a chegada de Nísia em Lisboa, o correspondente parecia supor que o 

público brasileiro, ou ao menos o carioca, reconhecessem a importância da escritora 

brasileira. Ele não destacou, contudo, suas habilidades de educadora, apesar de Nísia ter 

dirigido uma escola para moças no Rio de Janeiro por mais de uma década. Ao contrário, 

privilegiou a alcunha de “poetisa” para falar da autora, referindo-se talvez ao seu único poema 

de fôlego publicado em 1849, “A lágrima de um Caeté”. 

Naquele momento, a produção literária de Nísia versava, primordialmente, sobre 

os tratados morais e textos de cunho educacional, voltados para o universo da escola. Além do 

poema sobre a revolução praieira, havia publicado junto com outra obra “Máximas e 

pensamentos em versos”, que se tratava de curtas estrofes independentes também sobre o 

tema da mulher, da educação e da moral relativa às meninas463. Se o autor destacara suas 

habilidades em compor versos, o mais provável é que o poema A Lágrima de um Caeté tenha 

obtido mais sucesso do que se supunha, tendo, quiçá, repercutido nos dois lados do Atlântico, 

embora nenhuma outra evidência, além dessa, tenha sido até o momento localizada464.  

Na Europa, Nísia descobriu um mundo novo, o qual chegou a pensar em não mais 

abandonar. Pelo menos, é o que o mesmo correspondente de Lisboa deixou transparecer em 
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outro artigo remetido em 30 de agosto e publicado no Diário do Rio de Janeiro em outubro 

daquele mesmo ano465: 

 (...) Vão estabelecer um colégio de instrução para o sexo feminino a Sra. Nizia 

Floresta Brasileira Augusta; (...) Esteve dois anos em Paris, aonde seguiu alguns 

cursos públicos com vantagem. É de crer que o colégio tire bons resultados por que 

aqui sabe-se apreciar o verdadeiro mérito.  

 

Pelos dois excertos que dedica à Nísia em duas correspondências, podemos imaginar que o 

articulista da folha carioca tenha tido uma convivência próxima com ela e com os filhos ou, 

talvez, com alguém de seu círculo, de modo a conhecer seu trabalho como educadora e 

escritora, além de seus projetos. O mais plausível é que Nísia tenha sido recomendada a ele ou 

a algum amigo do jornalista por um conhecido em comum, como, aliás, ela costumava 

proceder, sempre visitando amigos e conhecidos de seus amigos cada vez que chegava a um 

novo lugar466. Se houve tal proximidade com o autor da correspondência, é provável que 

Nísia tenha comentado das dificuldades de ensinar moças no Brasil, da falta de incentivo dos 

pais e dos ataques que sua própria moral sofrera em decorrência da profissão. Se essas 

conversações aconteceram, o articulista pode ter utilizado seu espaço na imprensa para 

propagandear o trabalho da viajante recém-instalada em Portugal, aproveitando para criticar a 

sociedade brasileira que não soubera apreciar seu trabalho.  

As intenções de se fixar em Lisboa, no entanto, foram rapidamente desfeitas, pois 

em janeiro do ano seguinte, Nísia embarcou rumo ao Rio de Janeiro. A seção “Publicações a 

pedido” do Diário do Rio de Janeiro, de 17 de fevereiro de 1852, noticiou sua volta: “Chegou 

a esta corte, regressando de suas viagens instrutivas, a illmª Sra. D. Nísia F. Augusta, ilustre 

diretora do antigo Colégio Augusto”467. Uma semana depois, foi a vez do Jornal das 

Senhoras, periódico escrito por mulheres e destinado ao sexo feminino, publicar uma 

saudação à Floresta, louvando-lhe os feitos da temporada europeia:  

Sentimos vivo prazer em anunciar às nossas Assinantes a chegada da Sra. D. Nizia 

Augusta Floresta, brasileira, tão conhecida entre nós pela sua inteligência e 

ilustração (...).A Sra. D. Nizia estava ausente de nós há dois anos e meio, viajando 

neste intervalo a França e a Inglaterra, onde visitou os melhores colégios de 

instrução, os mais abalizados literatos, e senhoras ilustradas; e ultimamente esteve 
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em Portugal, donde voltou a nossos braços, admirando os Herculanos, Garrets, 

Castilhos e outros varões respeitáveis na ciência. Está, pois, entre nós a Sra. D. 

Nizia, demos-lhe um abraço de viva amizade e gratidão em nome do nosso sexo468. 

 

A jornalista nos informa que além de conhecer os grandes nomes da ciência e da literatura, 

Nísia visitou também escolas e estabelecimentos de ensino, dedicando-se ao estudo da 

instrução na Europa, talvez porque tenha cogitado se instalar ali, estabelecendo um colégio 

em Lisboa.  

As notícias sobre Nísia Floresta na imprensa carioca e lisboeta revelam que, em 

1852, Nísia Floresta era relativamente conhecida, pelo menos, nos círculos letrados e 

educacionais nas duas margens do Atlântico. No Rio de Janeiro, ela era festejada como um 

ícone também no principal jornal destinado às mulheres, servindo de exemplo a outras 

mulheres que buscavam se emancipar.  

Em sua primeira viagem, Nísia se encantou pela vida europeia e a civilização que 

lá vivenciou, talvez decidindo não mais deixar o velho continente. Antes que uma escolha, a 

volta fora motivada por razões alheias à sua vontade469. No retorno ao Rio de Janeiro, Nísia 

inaugurou uma nova forma de escrita. Ao conhecer a Europa, redescobriu também seu próprio 

país. 

 

5. A vida nos trópicos: Os Toussaint se ambientam na Corte brasileira 

Passados os primeiros anos, Adèle começava a se inserir nos novos ambientes e 

círculos artísticos e intelectuais da Corte. Enquanto ofertava suas aulas, o marido Jules crescia 

na rentável carreira de bailarino. Em 1852, o teatro de S. Pedro incendiou e a Companhia 

Dramática, da qual Toussaint era membro, passou a atuar no Teatro de S. Januário. Jules se 

dividia, então, entre as atribuições da Companhia Dramática e as aulas de dança que ofertava 

no Colégio de Santa Cruz, além das costumeiras aulas particulares. Em 1852, foi a vez de 

ensinar a nova moda dos salões parisienses, a “Redowa”, obtendo tremendo sucesso470. Tal 

foi o estrondo da nova dança, que seus ensinamentos foram impressos em uma brochura, 
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anunciada para venda em diversos jornais da Corte, durante o mês de julho de 1852471. Em 

setembro, estreou, com enorme sucesso, o corpo de baile por ele dirigido na ocasião da 

reinauguração do novo teatro S. Pedro472. 

Talvez seja desse mesmo ano um poema escrito por Adéle intitulado “Vers a João 

Caetano, premier acteur tragique du Brésil à l’occasion d’une couronne d’or que ses 

compatriotes lui offraient” [Versos a João Caetano, primeio ator trágico do Brasil por ocasião 

do oferecimento de uma coroa de ouro por seus compatriotas]473, publicado na coletânea de 

poemas Épaves, em 1870, mas sem referência à data em que foi produzido. Com duas 

estrofes, a curta poesia saúda o mais famoso ator brasileiro, naquele momento, quem ela 

compara a um dos mestres de seu pai Samson: “Talma de la jeune Amérique,/ Ó toi! dont le 

talent magique/ Sait tout peindre, joie ou douleurs.” [Talma da jovem América,/ Ó tu! cujo 

talento mágico/ Sabes representar tudo, alegria ou tristezas]. O poema parece ter sido escrito 

para a dita cerimônia de entrega da coroa, como os seguintes versos demonstram: “João! 

reçois cette couronne/ Que tout un peuple ému te donne,/ Car tu fais vibrer tous les 

coeurs"[João! receba essa coroa/ Que todo um povo emocionado the oferta,/ Pois tu fazes 

vibrar todos os corações]. Podemos imaginar que a cerimônia tenha ocorrido na própria 

reinauguração do teatro em que brilhou o corpo de baile dirigido por Jules. Na elegia escrita 

pela francesa, Adèle utiliza o “tu”, pronome que em francês indica intimidade e 

informalidade, mas que parecia ser, no século XIX, a forma mais comum de se elogiar 

alguém, fosse próximo e conhecido, ou não. 

João Caetano tinha enorme prestígio na cena artística do Rio de Janeiro e era 

muito aclamado pela crítica e pelo público, o que por si só justificaria a escrita do poema. No 

entanto, caso a poesia tenha sido escrita naqueles anos, próximo à reinauguração do teatro, 

podemos conjecturar que ela fosse uma demonstração também de gratidão da esposa com o 

dirigente teatral que favorecera imensamente a carreira de seu marido, oferecendo-o o lugar 

de diretor de corpo de baile e coreógrafo. Muitos anos depois, Adèle escreveria novamente, 

em suas memórias, sobre o ator, lembrando da mudança que ele havia feito no teatro: “O 

primeiro trágico do país, João Caetano dos Santos, que tinha realmente um grande talento, 
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assumira-lhe a direção [do teatro S. Pedro] e acrescentara o balé à comédia”474. Qualquer que 

tenha sido o momento da escrita, a poesia revela, ao menos, certa proximidade de Adèle com 

o meio artístico do Rio de Janeiro, sugerindo que ela construíra laços de amizade com atores e 

dançarinos do teatro carioca, semelhante ao que havia vivenciado em Paris. Revela também 

seu trabalho de esposa e escritora, apoiadora da carreira do marido nos bastidores, realizando 

suas funções de escrita no ambiente privado da casa e, principalmente, no anonimato. 

Em 1853, Adèle publicou mais um poema novamente dedicado a uma 

personalidade do meio artístico do Rio de Janeiro. Dessa vez, a poesia veio a público no 

Jornal das Senhoras475, o periódico dedicado às mulheres e escrito também por elas476. O 

mesmo inclusive que no ano anterior havia anunciado o retorno de Nísia ao Rio de Janeiro. A 

folha fora inaugurada em 1 de fevereiro de 1852 e durante seis meses havia sido dirigida pela 

redatora Joana Paula Manso de Noronha, escritora argentina que participou ativamente da 

imprensa carioca naqueles anos477. Fez-se substituir por outras duas mulheres na direção do 

jornal, mas continuou a contribuir com ele. Adèle publicou, em setembro de 1853, na 39ª 

edição do jornal, um poema em homenagem à Joana, que ela datou de 8 de junho do mesmo 

ano.  

O motivo da exaltação de Joana Noronha era o espetáculo de suas peças teatrais 

em seu benefício, quando todas as somas arrecadadas pela bilheteria do teatro seriam na maior 

parte destinadas a ela. A apresentação teatral deveria ocorrer no mês seguinte como nos 

informa a nota que precede a poesia: “A Sra. Joanna Noronha, tão conhecida de nossas 

leitoras, pretende fazer seu benefício no dia 8 do mês de outubro”. Justamente para 

homenageá-la a poesia foi publicada, como explica a redatora:  

Tínhamos muita cousa que dizer sobre a antiga Redatora deste Jornal; era mesmo 

nosso dever tributar-lhe merecidos elogios. Porém, o que a nossa prosa humilde e 

rasteira poderia exprimir com sinceridade, está traduzido n’uns versos de Madame 

Toussaint, versos tão belos, tão cheios de poesia, que não é possível fugirmos à 

tentação de os reproduzir478.  
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O mesmo motivo é reforçado no número seguinte ao da publicação do poema, do 

dia 2 de outubro de 1853479, em que é reproduzida uma nota da própria Joana convidando a 

atual “redatora em chefe” para seu benefício, onde seriam representadas as peças teatrais de 

sua autoria. O convite era para que o maior número de mulheres prestigiasse o benefício da 

dramaturga, que segundo “a redatora em chefe” havia sido “a primeira senhora, que, no 

Brasil, com seu punho traçou um Jornal e firmou-o com seu nome”480.  

O poema intitulado “A Joanna Noronha” é uma exaltação da jornalista, cujas 

características servem, na visão do eu-lírico, de inspiração a outras mulheres. A voz do poema 

é feminina e se identifica com esse modelo de mulher, que é admirada nas funções de mãe: 

“Mère, tu sais parler aux coeurs des pauvres mères;/ Chacune, en t’écoutant, sent ses yeux se 

mouiller” [Mãe, tu sabes falar aos corações das pobres mães;/ Cada uma, ao te escutar, sente 

seus olhos úmidos]. O eu-lírico também a exalta como poeta: “Poète, tes accents dans les 

âmes d’élite/ Font vibrer un écho” [Poeta, teus acentos nas almas da elite/ Fazem vibrar um 

eco], e como cristã: “Chrétienne, tu voulus nous montrer la puissance de ce prêtre Chrétien, 

appui du malheureux / Donnant, au nom du Dieu de paix et de clémence, / Le pardon, cette 

fleur tombée un jour des cieux” [Cristã, tu quisestes mostrar a potência desse padre Cristão, 

apoio dos miseráveis/ Dando, em nome do Deus da paz e da clemência,/ O perdão, essa flor 

caída um dia dos céus]. Joanna é ainda aclamada como mulher escritora que se dedica a 

assuntos femininos como o amor: “Femme, l’amour aussi s’est glissé sous ta plume, L’amour, 

ce tout puissant, ce grand consolateur (...)” [Mulher, o amor também deslizou sobre tua 

pluma, O amor, esse todo poderoso, esse grande consolador (...)], assim como um espírito 

livre e defensora da liberdade: “Ame libre, tu sais flétrir la tyrannie / Et chaque citoyen sent 

son coeur agité / A ce cri généreux poussé par ton génie/ Plus d’esclaves jamais!...vive la 

liberte” [Alma livre, tu sabes lutar contra a tirania/ E cada cidadão sente seu coração agitado/ 

Por esse brado generoso emitido por teu gênio/ Escravos nunca mais!... viva a liberdade]. Por 

fim, o eu-lírico a saúda como mulher e como cristã, demonstrando sua identificação com 

essas duas características: “Salut à toi! ma soeur femme et chrétienne / Au nom d’un sexe que 

tu viens de grandir, / Je te bénis, Joanna! car ta gloire est la sienne/ Aux hommes le passé, à 

nous, femmes, l’avenir” [Saudações a ti! minha irmã, mulher e cristã/ Em nome de um sexo 

que tu engrandeces,/ Eu te bendigo, Joanna! pois tua glória é a dela/ Aos homens o passado, a 
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nós, mulheres, o futuro]481. Nas duas últimas estrofes do poema, as leitoras do Jornal das 

Senhoras são convidadas a apreciar Joanna como opositora da tirania e enaltecedora do “sexo 

feminino”, capaz de conclamar as mulheres a construírem um futuro, no lugar hoje ocupado 

apenas pelos homens. Na elegia a Joana, novamente o tu, relativo ao gênero literário do texto, 

mas que também podia indicar alguma intimidade com a dramaturga que toma Adèle de 

admiração e empatia.  

Esse é o primeiro poema, de que se tem notícia, em que Adèle expõe sua 

militância pela causa das mulheres ou pelo seu “engrandecimento”. Se Adèle já havia escrito 

sobre o tema das mulheres e questões relativas ao seu sexo, enfatizando problemáticas do 

universo feminino, foi apenas em “A Joanna Noronha” que ela explicita a defesa e exaltação 

da luta das mulheres pelo fim de sua escravidão, bem como o desejo de ver o sexo feminino 

construir um futuro de autonomia e liberdade. O poema revela a identificação da autora com a 

dramaturga, ambas estrangeiras no Brasil, amantes do teatro, da escrita e defensoras das 

mulheres. 

O poema é assinado pelo seu nome de casada “Adèle Toussaint”, o que revela um 

desejo de se mostrar publicamente como autora, como já havia feito em Paris, quando 

contribuiu para a imprensa. “Toussaint” reforçava, ainda, sua autoridade através de seu lugar 

de esposa de personalidade artística, pois Jules, àquela altura, já era reconhecido na Corte. 

Além disso, a publicação do poema na folha revela o consumo que Adèle fazia enquanto 

leitora do periódico destinado “ao seu sexo”. Poderia ser testemunha também de sua 

contribuição, ainda que esporádica, como jornalista, ou mesmo, do seu desejo de se espelhar 

em outras escritoras renomadas como a Sra. Noronha, de quem aliás, poderia ser próxima.  

Curiosamente, esse poema nunca foi republicado por Adèle, e, ao que tudo indica, 

acabou apenas sendo consumido efemeramente, pois não foi incluído na coletânea Épaves, de 

1870. No entanto, a publicação do poema no Jornal das Senhoras, defendendo uma causa que 

muitos contemporâneos entendiam como polêmica, não deve ser subestimada. Ela pode ser 

um indício de que a francesa se sentia livre para defender o que quer que acreditasse, talvez 

por ser ela estrangeira e se ver desligada do julgamento de seus familiares e amigos de além-

mar. Quando retornou à França anos depois, preferiu não incluir o poema, talvez por censura 

dos outros ou própria. Possivelmente, a viagem ao Brasil e a residência no Rio de Janeiro lhe 
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tenham proporcionado certa liberdade como escritora, de modo a publicar livremente suas 

ideias, sem temeridades, ainda que o tenha feito timidamente, e em um jornal dedicado à 

questão da emancipação das mulheres.  

Essa não foi a única colaboração assinada que realizou ao longo desses anos. No 

dia 11 de novembro de 1855, Adèle republicou um de seus poemas da juventude, sem traduzi-

lo, nas páginas do Courrier du Brésil, periódico francófono da Corte, dirigido por franceses 

proscritos de 1848482. O poema “À une jeune fille” já havia sido publicado numa das 

primeiras brochuras que Adèle imprimiu, do ano de 1843, intitulada Poésies, quando ainda 

assinava Adèle Samson. No mês seguinte, foi a vez de republicar uma outra produção antiga, 

também sem mudanças. Em 2 de dezembro de 1855, o mesmo Courrier du Brésil republicou 

a crônica “Portraits des femmes: de la femme auteur” na sessão “Variétés”, o mesmo texto 

que já havia sido publicado no período La Sylphide, em Paris483. Se esses escritos são textos 

praticamente idênticos aos originais de anos antes, eles nos servem como indícios da 

contribuição, ainda que esporádica, da autora na imprensa, que não se arriscava, contudo, a 

produzir literatura em português, sendo o francês a única língua em que sua prosa e seus 

versos tinham vazão. 

A despeito de sua participação na imprensa, Adèle continuava a lecionar. Em 

maio de 1855, apresentou-se diante do governo imperial para realizar o exame de habilitação 

para o ensino da instrução primária484. A prova que a habilitaria para o ensino da instrução 

primária da Corte ocorreu na escola militar. Ela e outros 7 candidatos foram avaliados no 

primeiro dia do exame, em 4 de maio. Dos oito examinados, apenas Adèle Toussaint e outros 

três homens (também de sobrenomes franceses) foram aprovados para o ensino de língua 

francesa, o que demonstra suas habilidades como professora e seu empenho em enfrentar os 

examinadores brasileiros. 

A vida na Corte seguia conforme o planejado para a família que atravessara o 

Atlântico em busca de riquezas. Júlio brilhava nos palcos dos teatros do Rio, coreografava e 

dirigia o corpo de baile, ensinava as últimas novidades em dança oriundas dos salões 

parisienses e com isso angariava muitos alunos e alunas particulares. Adèle, por sua vez, 

lecionava línguas estrangeiras, contribuía eventualmente para a imprensa, escrevia poemas e 
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outros textos, e trabalhava silenciosamente e no refúgio do lar para impulsionar a carreira do 

marido485. Por aquela época, ela já devia ter recriado um círculo de amizades com artistas e 

também com outros franceses do Rio de Janeiro. Em seu relato sobre o Brasil, ela descreve 

um grupo que bem poderia se referir a si e aos seus amigos: 

(...) havia também no Rio um pequeno núcleo de pessoas bem-educadas, artistas, 

jornalistas, comerciantes, que se teriam reunido com prazer na casa do representante 

de seu país [o cônsul da França] e ali teriam podido dar aos habitantes do Rio uma 

melhor ideia da nação francesa, do que a que lhes vinha, na rua do Ouvidor, dos 

alfaiates e floristas486. 

 

Adèle, sem dúvida se incluía nesse grupo, o qual ela diferencia dos operários e trabalhadores 

manuais franceses, ocupantes da Rua do Ouvidor, de quem a autora, em várias ocasiões de 

seu relato, destaca a falta de refinamento e educação. A autora enfatiza para seus leitores, a 

classe a qual pertence, mostrando que embora tenha ido fazer a América, não compunha a 

massa da classe trabalhadora, mas sim era integrante de um grupo seleto, composto por gente 

letrada. Uma leitura que contrasta com a excessiva “pobreza” descrita por ela em sua chegada. 

Independente das finanças dos Toussaint, o certo é que ela se via mais como burguesa do que 

como trabalhadora. 

Entre a chegada ao Rio e o ano de 1855, o casal Toussaint teve mais uma criança. 

Dessa vez uma menina, que, todavia, não atingiu a idade adulta, como seu irmão primogênito. 

A filha Maria, que devia ser ainda bem pequena, faleceu em 29 de dezembro segundo o 

obituário do dia 31: “Maria, filha de Julio Toussaint, natural do Rio de Janeiro, morador na 

rua do Infante”487. Como nada observou a respeito da causa da morte, é possível que a menina 

tenha morrido da moléstia reinante, a epidemia de Cólera que grassava na cidade desde 

setembro488. A essa perda, Adèle nunca aludiu em seus escritos. 

Mas se Adèle nunca escreveu sobre a pequena Maria, em sua coletânea Épaves há 

um poema datado de 1856, em que o eu-lírico é uma mãe que fala ao filho sobre a 

possibilidade de sua morte, de modo a prepará-lo para a orfandade489. Podemos imaginar que 
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Adèle novamente tenha mergulhado em tristezas, como sucedera da primeira vez, quando 

perdeu o primogênito. O poema assim se inicia:  

Si, malgré son courage, à sa tâche ravie / Ta mère succombait sous le poids de la 

vie/ Ó mon fils! souviens-toi, chaque jour, De celle qui t’avait aimé de tant 

d’amour!/ Souviens-toi, quando le soir, une main étrangère/ Froidement dans ton lit 

te viendra déposer [Se, apesar de sua coragem, a sua alegre tarefa/ Tua mãe 

sucumbir sob o peso da vida/ Ó, meu filho/ lembre-se, a cada dia, Daquela que te 

amou com tanto amor!/ Lembre-se, quando à noite, uma mão estrangeira/ Vier 

friamente te deitar em seu leito]490. 

 

O eu-lírico revela que talvez não seja possível suportar o “fardo da vida” e que por isso ela 

pode morrer deixando órfão o filho, de quem, aliás, se despede. Se o poema era 

autobiográfico como muitos outros de sua autoria, e baseado nas tristezas que ela viveu na 

perda de outra criança, não seria improvável pensar que a morte da filha a deixara sem forças 

para continuar a viver.  

A morte dos filhos, mesmo que pequenos, era um grande golpe para a escritora, 

que se surpreendeu com a forma com que os brasileiros lidavam com o assunto. Em uma 

passagem de suas memórias sobre o Brasil, ela descreve o enterro de uma criança no Rio de 

Janeiro:  

O enterro de uma criança não evoca nenhuma ideia lúgubre. Convencidos de que 

são anjos que vão para o céu, os brasileiros, depois de ter exposto a criança, vestida 

de branco e coroada de rosas, a deitam num pequeno caixão rosa ou vermelho (...). 

Não faz parte dos costumes do país que os pais acompanhem o corpo. Em todo o 

percurso do cortejo, as brasileiras, de suas janelas, lançam rosas ao anjinho; é muito 

comovente491.  

 

Adèle demonstra surpresa com a falta de luto para lidar com o passamento dos pequenos. Para 

ela, a única explicação possível era a de que por ser um fato corriqueiro para os brasileiros, a 

morte dos pequenos despia-se de um caráter trágico. Não sabemos se ela estava certa, mas a 

passagem mostra que sempre sofrera com a morte dos filhos. A cena que para os locais era, 

segundo a francesa, vivida de forma naturalizada, para ela, era triste e tocante. Isso mostra sua 

incapacidade de perceber no outro, ou seja nos brasileiros, outras formas de luto, que não a 

sua, fazendo-a a negar a existência de qualquer tristeza para os pais de uma criança morta. 

De fato, por volta da década de 1850, na Europa Ocidental, os filhos já eram um 

objeto de amor e a morte de uma criança demandava o luto público das famílias e o pranto na 
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intimidade. Segundo Michelle Perrot, esse não era apenas um sentimentalismo burguês, mas 

uma prática disseminada também em classes trabalhadoras francesas492. Adèle Toussaint 

poderia compartilhar esse hábito de viver o luto dos filhos à moda de seus compatriotas. 

Em Uma parisiense no Brasil, Adèle narra uma viagem feita ao interior, fruto de 

uma prescrição médica:  

Tendo-me sido prescrita uma mudança de ares por causa de uma espécie de febre 

lenta de que não me conseguia livrar, um brasileiro que meu marido acabava de 

conhecer ofereceu levar-nos à sua fazenda e ali permanecer um mês, ao que 

aceitamos com muito gosto493. 

  

A tal febre podia se relacionar com a morte da filha e o preceito usual das viagens prometia 

curar males do corpo e da alma. O ar do campo era um dos remédios mais acreditados, pelo 

menos desde o século XVIII494. Adèle e família partiam em sua busca. 

Não é possível saber ao certo o momento da viagem, pois Adèle é vaga e 

imprecisa em suas datações. Ela conta que visitou a tal fazenda com o marido e o filho 

quando este tinha “7 anos”, mas não faz nenhuma menção a outra criança. Se a filha morreu 

no fim de 1855 e seu próximo filho nasceria somente em 1858495, podemos conjecturar que a 

viagem à fazenda ocorreu em 1856, talvez logo após a morte da filha. Coincidência ou não, 

Jules Toussaint não aparece em nenhum espetáculo nos meses de janeiro e fevereiro daquele 

ano e a tal febre da esposa pode ter sido uma consequência da tristeza experimentada com a 

perda da criança. 

No verão de 1856, todavia, Paul tinha 8 anos e não 7 como se lembraria Adèle. 

Nas referências à idade do filho, contudo, ela comete vários erros de datação. No État Civil 

reconstitué do Archives de Paris há um documento que pode ser relativo ao filho de Adèle e 

Jules. A criança Jules Paul Samuel Toussaint nasceu em 16 de novembro de 1847496 e tem o 

primeiro nome igual ao do pai, indício talvez dessa filiação497. Na ocasião da primeira 

travessia Atlântica, Adèle nos informa que ele era “de colo” e ainda “amamentava”, o que 

bate com a idade de Paul que, em maio de 1849, tinha cerca de um ano e meio. Durante a 
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epidemia de febre amarela, contudo, ela conta que tinha deixado recentemente de amamentar 

o filho e afirma, imprecisamente, que ele tinha na época “18 meses”, errando por alguns 

meses a idade da criança, que durante o surto de febre amarela já completara dois anos. Se a 

imprecisão de seu relato é óbvia, ela pode ter errado a data da ida a fazenda, contando 

erroneamente a idade do filho. Portanto, é possível que a viagem à fazenda São José tenha 

servido como uma forma, encontrada pela família, para superar a perda da pequena. 

O percurso em direção à fazenda encantou a viajante francesa, que pela primeira 

vez ia ao interior do país: “Todo o caminho, então, não é mais que um encantamento”, a qual 

tenta descrever para um olhar europeu: “Vêem-se apenas cipós e plantas parasitas, 

emaranhando-se nas grandes árvores. É uma confusão de folhas, de flores, e de frutos, mais 

encantadora do que tudo que o homem arranja, ou, antes, desarranja”498. A natureza é 

lembrada pela autora como tendo-lhe dado muitas alegrias:  

Com que prazer recordo minhas corridas a cavalo, quando o vento agitava meus 

cabelos e me enviava o perfume das magnólias e das laranjeiras em flor! Confesso 

que a natureza deu-me grandes alegrias no Brasil, e foi sempre com um imenso 

sentimento de felicidade que me vi a cavalo, galopando no meio daquela região 

selvagem499. 

 

 Se o ar do campo e a natureza lhe renovavam a saúde, o seu relato sobre o 

período que lá passou é quase todo dedicado a descrever a escravidão, a vida cotidiana de 

negros e negras, as atividades que desempenhavam, o que comiam, que tipo de trabalho 

realizavam, as danças, a reza, o parto das escravas. Todo esse espetáculo lhe causava, 

contudo, se não na ocasião ao menos décadas depois, enorme tristeza: “Foi lá [na fazenda São 

José] que as misérias da escravidão apareceram para mim em toda a sua hediondez”. Adèle 

empreendeu descrições dramáticas dos cativos: “Negras cobertas de andrajos, outras 

seminuas, tendo por vestimenta apenas um lenço atado ao pescoço e sob os seios, que mal 

velava seu colo(...)”.500 Não era raro que Adèle, quando se referia à escravidão, o fizesse 

sempre com um olhar especial para as negras, talvez por ter uma maior empatia por elas. Essa 

seria uma marca de seu relato. Nessa descrição, elas são vítimas da instituição escrava, mas 

elas não seriam vistas sempre assim pela autora. É interessante que é apenas na escravidão 

rural que ela se compadece mais enfaticamente, apesar de viver em uma cidade cheia de 

                                                 
498 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit., p.113. 
499 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.113. 
500 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.119. 
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escravos e empregá-los em sua casa no Rio de Janeiro. Ela se afeta de modo diferente quando 

vai ao campo. 

É possível que no período que passou na fazenda, tenha aproveitado a inspiração 

da natureza, o grotesco do cenário proporcionado pelas cenas da escravidão e o ócio possível 

graças ao trabalho dos cativos para dedicar-se novamente à literatura. Aliás, como deve ter 

feito quando perdeu o primogênito, anos antes, quando mergulhou no estudo da arte e da 

escrita para se reerguer moralmente501. 

O poema “Les prières des esclaves, scène du Brésil”, publicado na mesma 

coletânea de poemas do anterior faz referências que podem ter sido do período que passou 

naquela fazenda. Datado de agosto de 1869, quando preparava o livro Épaves, “Les prières...” 

é muito próximo à descrição da reza dos escravos na fazenda São José, cujas anotações devem 

ter sido tomadas nos dias imediatos à observação da cena.  

No poema e no relato, ela narra a celebração dos cativos convocada pelo Senhor 

da fazenda. Nas memórias diz: 

Todos nós nos dirigimos então à sala, peça comumente situada no meio da casa, não 

tendo para iluminá-la mais que três portas dando para a varanda, que é a verdadeira 

sala dos países quentes. O feitor tocou o grande sino, depois gritou com uma voz 

tremenda: “Salta para a reza”! 

 

No poema, de modo semelhante, o eu-lírico descreve o cenário: “C’était par un beau soir; le 

soleil de sa flamme/ Dorait encore l’horizon, / Le Brésil étalait ses splendeurs (...)/ La nuit se 

fit soudain (...)/ Et le feitor, armé de son fouet immense,/ Cria: La prière! Ici, tous!” [Foi num 

lindo entardecer; o sol em seus raios/ Douravam ainda o horizonte,/ O Brasil esparramava 

seus esplendores (...)/ A noite se fez repentina (...)/ E o feitor, armado de seu chicote imenso,/ 

Gritou: A prece! Aqui, todos!].  

Nas memórias, ela fornece os detalhes do rito:  

Ao chamado do feitor, vimos erguer-se na sombra uma espécie de fantasmas: cada 

um saía de sua pobre senzala (...). Os negros atravessaram o pasto e subiram um a 

um as duas escadas da varanda, onde se havia aberto uma espécie de armário, 

formando altar em um dos cantos. (...)Negras cobertas de andrajos (...) cujos rasgos 

deixavam ver seu pobre corpo descarnado; negros de olhar feroz ou embotado 

vieram pôr-se de joelhos nas lajes da varanda.  

  

No poema, o eu-lírico repete semelhante cena:  

                                                 
501 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “A ma sœur”. Épaves, Op.Cit. pp.101-108. 
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A ce lúgubre appel, on vit surgir de l’ombre/ Comme des fantômes hideux, / Des 

nègres décharnés, presque nus, à l’oeil sombre,/ Drapés dans des lambeaux affreux./ 

Hommes, femmes, enfants, bientôt s’agenouillèrent,/ Tous dans l’immense 

varanda;” [A esse lúgubre chamado, viu-se surgir da sombra/ Como fantasmas 

assutadores,/ Negros descarnados, quase nus, com os olhos sombrios,/ Envoltos em 

trapos horríveis./ Homens, mulheres, crianças, logo se ajoelharão,/ Todos na imensa 

varanda;].  

 

As semelhanças são muitas, o que demonstra que o poema foi escrito inspirado no 

relato. Como a publicação das memórias fora malsucedida, ela pode ter decidido inspirar-se 

nelas para criar poemas com o fim de engrossar seu livro de poesia que saiu em 1870. O que é 

interessante, contudo, é o seu olhar etnográfico para descrever a reza dos cativos:  

Acenderam-se quatro círios, e os dois feitores subalternos postaram-se nos degraus 

do altar (...). Eram os dois negros que conduziam o ofício à sua maneira. Haviam 

retido alguns trechos de latim, outrora ligado à fazenda, então lhes recitava (...)” 

Enfim, seu canto terminou por este grito dilacerante, que todos lançaram 

prosternando-se com a face contra o chão: “Misere nobis”! Esse grito comoveu-me 

até às entranhas, e lágrimas correram silenciosamente de meus olhos (...).  

 

Mesmo olhar que ela transferiu para os versos:  

La chapelle s’ouvrit, deux cierge y brillèrent,/ (...) L’autel demeure vide, il n’y vint 

pas de prêtre,/ Aitrefois um vieux chapelain,/ QUand l’esclave mourait, quando 

l’esclave allait naitre, Sur eux, récitait du latin. (...) Depuis, le noirs venaient, 

parodiant l’office./ Dans um latin sans nom, prier. (...) Ce chant montait toujours 

plus large, plus sévère, /(…) Puis ils jetèrent tous, au lieu d’une prière/ Ce cri: 

Misere nobis!/ Ce cri si poignant, je crois toujours l’entendre: C’était sauvage de 

douleur;/ Je crus qu’en l’écoutant, mon Coeur allait se fendre. (…) Et j’essuyai mes 

pleurs! [A capela se abriu, dois círios brilharam,/ (...) O altar permanece vazio, não 

veio o padre,/ Outrora, um velho capelão,/ Quando o escravo morria, quando o 

escravo iria nascer, Sobre eles, recitava em latim (...) Depois, os negros vieram, 

parodiando o ofício./ Em um latim sem nome, rezar. (...) Esse canto subia cada vez 

mais amplo, mais severo, (...) Depois lançaram todos, ao invés de uma prece/ Esse 

grito: Misere nobis! Esse grito pungente, que creio ainda ouví-lo: Era selvagem de 

doer;/ Eu pensava ao escutá-lo, que meu Coração iria se partir. (...) E enxugava 

minhas lágrimas!] 

 

Os dois textos são reveladores da preocupação de Adèle Toussaint com a 

verossimilhança do que observou na fazenda. Na prosa, como na poesia, a autora critica a 

escravidão, sua desumanidade e a emoção que esse contato lhe causou. Nesse excerto, ainda 

se observa sua ideia de que os cativos são vítimas de um poder contra o qual não podiam 
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jamais se rebelar, uma imagem que havia amplamente sido difundida desde os anos 1850, 

sobretudo através do best-seller estadunidense de Harriet Stowe sobre o escravo Tom502.  

Não é possível saber se o relato da fazenda foi escrito no período em que lá esteve 

ou depois de ter retornado. Se escreveu nos anos 1850, mesmo no Brasil, a escravidão já era, 

em geral, vista como um mal necessário. Se escreveu depois do retorno à França, na Europa o 

movimento abolicionista já ganhara uma força tamanha, que tal instituição já havia sido 

atacada em todos os seus aspectos503. Pela riqueza de detalhes, é possível que tenha escrito o 

texto em prosa, dias depois de ter testemunhado a cena, que acontecia semanalmente, 

enquanto esteve na fazenda, provocando-lhe sempre grande emoção: “A reza era feita todos 

os sábados à noite; jamais a pude ouvir sem ficar profundamente impressionada”504.  

Se escreveu anotações sobre cenas da escravidão, também pode ter aproveitado o 

retiro campestre para escrever o já mencionado poema, dedicado ao filho, intitulado “A mon 

fils!” e datado de 1856. Talvez, a poesia tenha sido escrita para dar vazão a sua imensa 

tristeza de mãe, que sofrendo da tal febre, pensasse morrer. A morte, contudo, não veio. O 

retorno ao Rio de Janeiro deve ter se dado entre fins de fevereiro e começo de março, pois no 

final desse mês, Toussaint estava de volta aos palcos do Teatro de S. Januário e às páginas dos 

jornais da Corte505. Adèle deve ter retomado as lições de francês e italiano, além de continuar 

a publicar no Courrier du Brésil ao longo daquele ano. 

Além dos artigos assinados, não é descabido, no entanto, pensar que ela possa ter 

contribuído com outros textos para o Courrier, de forma anônima. O jornal traz muitas 

sessões em que se discute os bastidores da cena artística parisiense e carioca506. Na sessão 

“Fait Divers”, do dia 6 de abril de 1856, há notícias de duas grandes cantoras de ópera de 

Paris, não por acaso as duas amigas confidentes de Adèle: “Mademoiselle Rachel est de retour 

de son pélegrinage au delà de l’Atlantique. Elle est rentrée à Paris avec une santé florissante. 

(...) Madame Allan-Despréaux, de la comédie française, est morte le 24 février” [Senhorita 

Rachel está de volta de sua peregrinação ao outro lado do Atlântico. Ela voltou a Paris com 

uma saúde radiante (...) Senhora Allan-Despréaux, da comédie française, morreu no dia 24 de 

                                                 
502 GUIMARÃES, Hélio de Seixas. “Pai Tomás no romantismo brasileiro”. Op.Cit. pp.422-429. MIDGLEY, 

Clare. Women Against Slavery: Op.Cit., p.124. 
503 MIDGLEY, Clare. Women Against Slavery: … Op.Cit. pp.119-152. 
504 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.120. 
505 Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 30 /03/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
506 Courrier du Brésil, Rio de Janeiro. 1854-1862. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
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fevereiro]507. Talvez notícias assim tenham sido escritas pela própria escritora francesa, que 

deveria receber tais informações em primeira mão. Com Madame Allan-Despréaux, ela trocou 

muitas cartas enquanto vivia no Rio de Janeiro e a notícia de sua morte, deve ter lhe 

alcançado mesmo antes de chegar à imprensa. No número seguinte, a mesma sessão noticia o 

desempenho artístico de Toussaint e sua companheira de palco: “Monsier Toussaint, le 

grâcieux danseur et Mademoiselle. Guimard, ballarina pleine de sève et de souplesse, ont 

dansé un pas avec succès (...)”[Senhor Toussaint, o gracioso dançarino, e Senhorita Guimard, 

bailarina ágil e cheia de energia, dançaram com sucesso um balé (...)].508 Quase todas as 

crônicas sobre o tema são desprovidas de assinaturas, mas bem poderiam ter sido escritas pela 

pena de Adèle. Podemos imaginar que, ao menos eventualmente, ela tenha sido a autora por 

trás desses textos. 

Sem dúvida, ela seria ideal para a função de escritora dessas passagens, fosse pela 

correspondência estreita que mantinha com as amigas da ópera em várias partes da Europa e 

em Paris509, fosse pelo esposo dançarino dos teatros da Corte. Além disso, Jacques Arago, um 

dos jornalistas que contribuíam com o periódico, havia publicado com Adèle Toussaint no 

periódico parisiense La Sylphilde na década de 1840 e era um dos exilados franceses que 

cruzaram o Atlântico na mesma época que Adèle. Isso prova uma ligação anterior entre a 

escritora e alguns dos membros do Courrier, o que reforça a ideia de sua participação 

eventual na folha. Se estou certa sobre a questão, ela preferiu manter-se anônima para não 

atrapalhar a carreira do marido, de modo a parecer uma crítica neutra para os leitores da folha. 

Novamente, suas atividades de escrita pareciam se ligar sempre à rotina do esposo, a grande 

estrela da família naqueles anos. No dia 27 de abril de 1856, continuou republicando a mesma 

série “Portraits des femmes”, dessa vez com a crônica “de la femme incomprise”, sempre no 

mesmo Courrier, assinado por seu nome de casada.  

A notícia da morte da pequena Maria Toussaint revelaria, ainda, alguma folga 

econômica por parte do casal. O endereço fornecido no obituário da menina é “R. do Infante”, 

enquanto, no Almanak, os anúncios de Adèle e Júlio informam “R. de Bellas artes, 1, 3º 

andar”. A duplicidade de logradouros comprova que, ao menos dessa data em diante, o casal 

tinha dois endereços: um profissional, a uma quadra do teatro São Pedro no centro do Rio, e 

                                                 
507“Fait Divers”, Courrier du Brésil, Rio de Janeiro, 06/04/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital 

Acesso: 01/06/2015. 
508 “Fait Divers”, Courrier du Brésil, Rio de Janeiro, 13/04/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital 

Acesso: 01/06/2015. 
509 Carta de Madame Allan-Depréaux. Cf. Correspondência de Madame Allan-Depréaux. In: SÉCHE, Leon. 

Op.Cit. pp.115, 119, 158-171,179-207. 
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um residencial, próximo a praia do Flamengo, um subúrbio mais distante. Isso é sugestivo das 

melhorias financeiras experimentadas pela família francesa, que conseguia pagar dois 

aluguéis.  

Entre a chegada em 1849 e o início de 1856, a família Toussaint construíra novos 

laços de sociabilidade, havia se inserido no mercado de trabalho de forma bem-sucedida e 

também já amargara momentos de dificuldades e tristezas. Toussaint havia conquistado o 

público e engordava os bolsos. Adèle, além de lecionar e escrever, iniciou uma colaboração, 

mesmo que esporádica, com a imprensa, trabalhando sempre nos bastidores para impulsionar 

a carreira do marido. Longe da França, Adèle julgou a vivência no Brasil como um bom tema 

para tomar anotações e descrever aquilo que julgou curioso, diferente, exótico, ou até mesmo, 

estranhamente semelhante.  

 

6. Um novo olhar sobre a velha pátria: o retorno de Floresta ao Brasil 

Os planos de viver em Portugal divulgados pelo correspondente de Lisboa, em 

1851, foram malfadados e Nísia Floresta retornou ao Rio de Janeiro com seus dois filhos. A 

volta da Europa, segundo ela, teve, no entanto, um único motivo: “j’ai abandonné [a Europa] 

pour l’amour de ma bonne et tendre mère” [eu abandonei [a Europa] pelo amor da minha boa 

e carinhosa mãe]510, cuja saúde estava debilitada: “ma vielle mère toujours infirme a besoin de 

mes soins” [minha velha mãe ainda enferma necessita de meus cuidados]511. A mãe, dona 

Antonia Clara Freire, tinha idade avançada e já vivia acamada512, demandando cuidados de 

Nísia Floresta, a única dos seus filhos a estar livre das obrigações matrimoniais. Sua irmã, D. 

Francisca Clara de Medeiros, podia lhe coadjuvar, mas, em 1852, ano do retorno de Nísia ao 

Rio, deu à luz à Lívia Augusta de Medeiros, batizando-a com o mesmo nome da sobrinha. As 

funções de mãe inexperiente e esposa de médico renomado devem ter ocupado todo o seu 

tempo, deixando para Nísia a função de principal enfermeira da mãe513.  

                                                 
510Carta do dia 02/03/1855. Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA 

(Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
511 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
512Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
513 Em obra sobre a Alemanha, Nísia menciona a dedicação da irmã às funções de esposa de médico e mãe. Cf. 

FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem... Op.Cit. p.52. 
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No intervalo entre a viagem finalizada em 1852 e uma nova partida que 

aconteceria em 1856, Nísia Floresta voltou à rotina da vida fluminense, que incluía a direção 

do Colégio Augusto, as obrigações com a família e as atividades na irmandade religiosa de 

S.S. Sacramento da matriz de São José, da qual fazia parte. Além disso, tornou-se uma 

escritora ativa, produzindo novos textos de estilos literários bem diversos daqueles que havia 

escrito antes, aventurando-se por assuntos diferentes dos que costumava escrever antes da 

viagem à Europa514. 

Os passeios ilustrativos animaram a professora a experimentar novas formas de 

ensino no Brasil e a trabalhar para colocar o país no rumo do progresso e da civilização. Em 

carta de 13 de agosto de 1852, Nísia Floresta comenta com o amigo Duvernoy seus anseios de 

melhorar a nação, inspirada pela dedicação que ele conferia às ciências:  

Je voudrais pouvoir gronder mon savant ami de tant d’abnégation qui le ménace de 

le ravir plutôt à ses amis et je brûle pourtant de l’imiter dans la sphere étroite de mon 

intelligence, en me livrant comme je fait à des études sur l’éducation dans mon pays, 

où tant est encore difficile pour arriver à ce dégrè de perfection que je rêve pour lui 

[Eu gostaria de poder reprovar-lhe, meu sábio amigo, por tanta abnegação que vos 

ameaça de privá-lo de seus amigos e, no entanto, eu anseio por imitá-lo, na esfera 

estreita de minha inteligência, dedicando-me como faço aos estudos sobre a 

educação de meu país, onde ainda é muito difícil atingir o grau de perfeição que eu 

sonho para ele]515. 

 

A sua contribuição veio por meio de um tratado em defesa da educação das mulheres, 

publicado no Brasil após seu retorno. Ela conta, na mesma carta ao amigo de Paris, as 

esperanças que tinha no Brasil e o longo caminho a ser percorrido rumo à civilização: “Nous 

sommes à peine au commencement de ce grand édificie de la civilization qui par les 

ressources que le Brésil a reçues de la nature doit s’enlever dans les siècles avenir au-dessus 

de toute l’Amérique” [Nós acabamos de começar esse grande edifício da civilização que, 

pelos recursos que o Brasil recebeu da natureza, deve elevar-se, nos séculos que virão, acima 

de toda a América]516 Nísia argumenta, com modéstia, que o livro será sua pequena 

contribuição ao progresso do país: “Il faut en attendant que chacun de nous porte sa petite 

pierre dans la base de cette edificie et moi même dans mon incapacité littéraire me suis 

                                                 
514 Matthews também observa isso em diversos momentos de sua obra. MATTHEWS. Charlotte. Gender, 

Op.Cit. p.125. 
515 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
516 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
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éforcée d’y concourir aussi par un Opuscule Humanitaire que je viens de publié (...)”517 [É 

preciso que, ao esperar, cada um de nós leve sua pequena pedra à base desse edifício e eu 

mesma, em minha incapacidade literária, me esforcei em contribuir também com um 

Opúsculo Humanitário que acabo de publicar]. A escrita sobre a educação era, portanto, a 

forma como pretendia, animada pela volta, a trabalhar pelo Brasil.  

No Diário do Rio de Janeiro de 17 de fevereiro do mesmo ano, na seção 

“publicações a pedido”, o pseudônimo Izul demonstra o entusiasmo da diretora, descrevendo 

seus novos projetos para melhorar seu país, a partir do aprendizado que decorreu das viagens:  

Esta distinta Sra. tem além de uma muito sólida instrução, o amor de fazer pelo 

Brasil alguma coisa, com o contingente de seu variado saber. As mulheres do seu 

gênero são raras, e por isso não podemos deixar de erguer um brado a seu favor para 

que se realize a empresa que tem premeditado. O Rio de Janeiro é já uma cidade 

muito civilizada e não deixa no olvido as suas filhas proveitosas. A instrução do 

sexo feminino é de dia em dia reclamada, e, portanto, já que esta ocasião se oferece 

nós reclamamos para ela toda a proteção de um público capaz de apreciar os talentos 

reais. Izul.518 

 

O anúncio, talvez encomendado pela própria Nísia a Izul, de quem era amiga519, serviu para 

valorizar sua figura pública e melhorar a imagem do Colégio Augusto diante de leitores e 

leitoras, muitos dos quais amantes da cultura francesa. Tanto no texto de Izul, quanto no 

Opúsculo Humanitário, encontramos a mesma defesa da educação do sexo feminino, a ideia 

da raridade de mulheres instruídas no Brasil, a sobreposição do papel de educadora com o de 

mãe e o projeto civilizatório para o Rio de Janeiro através da educação das meninas. Temas, 

aliás, que também emergiam em artigos jornalísticos que discutiam a necessidade da 

emancipação das mulheres520. Tão logo retornara ao Rio de Janeiro, a escritora e diretora de 

escola mostrava as mudanças provocadas pelas viagens na sua forma de pensar a situação do 

país, que agora passava a ser analisada, por exemplo, a partir de paramêtros europeus de 

civilização e progresso. A educação das meninas era então discutida tendo em vista a 

                                                 
517Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
518 Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 17/02/1852. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
519 Nísia Floresta fala de um Izul, em seu relato de viagem sobre a Alemanha: “Contemplando-a [a estátua de 

Schiller] dirijo um pensamento a Izul, seu apologista mais simpático, que outrora me entretinha tão 

constantemente, tratando desse grande poeta, cuja estátua agora observo”. Seria um autor que gostava de ler ou o 

próprio jornalista? Cf.FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.167. 
520 Exemplos desses artigos podem ser encontrados no Jornal das senhoras, Diário do Rio de Janeiro e no 

Courrier du Brésil, por exemplo. Todos impressos na Corte. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital 

Acesso: 01/06/2015. 
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realidade de além-mar. As viagens parecem, portanto, ter alterado sua forma de ver o mundo, 

cujas fronteiras haviam sido dramaticamente ampliadas para englobar a outra margem do 

Atlântico.  

Floresta retornara ao país natal com um projeto profissional claro: o de 

desenvolver a educação das meninas com os conhecimentos que adquirira em solo europeu, 

visando com isso elevar o grau de civilização do país. Em sua chegada, foi festejada pela 

imprensa que a ajudou a divulgar suas disposições mais recentes. No entanto, nem todos os 

compatriotas apreciariam seus anseios. O cronista do Correio Mercantil, da seção 

“Comunicado 55ª Pacotilha”, satirizou o artigo do Diário, de 17 de fevereiro, assinado por 

Izul. A crítica, de aparente bom humor, acaba por atacar o principal ponto fraco da brasileira 

aos olhos de muitos contemporâneos, sua condição de mulher:  

(...) a educação da mocidade do sexo feminino tem agora grande incremento com a 

aquisição de uma professora recém-chegada de quem deve o país muito esperar, pelo 

seu saber e amor de pátria. Não temos a distinta de conhecer pessoalmente essa 

senhora, mas asseguram-nos que em sapiência põe barra adiante a tudo quanto há de 

melhor, e que até fala latim tão corretamente como um grego ou turco. (Grifos 

meus).  

 

A saudação à recém-chegada e os elogios à sua educação são, logo, seguidos por 

uma ironia aos seus conhecimentos de latim, que, como anteriormente discutido, era uma 

língua interdita às mulheres, sob o argumento de inutilidade, pois não frequentariam as 

instituições de ensino superior, ou mesmo de incapacidade inata521 para a produção 

científica522. Dessa vez, a crítica sugere sua incompetência de conhecer com propriedade a 

língua, comparando-a a um “grego” ou “turco”, povos pouco estimados pelos ocidentais nessa 

época, devido à crença de sua inferioridade, evidenciada pela diferença religiosa e racial. O 

cronista da Pacotilha transcreve o artigo do Diário, no qual insere intervenções entre 

parênteses de um tal “Gregório”, personagem maroto que faz piadas com o Sr. Izul. Assim, a 

piada aparentemente sem gravidade, recai sobre o gênero da educadora:  

As mulheres do seu gênero são raras (gênero raro de mulher só o hermafrodito, nota 

do Sr. Gregório), e por isso não podemos deixar de erguer um brado (não de armas, 

outra nota do mesmo Sr. Gregorio) a seu favor, para que se realize a empresa que 

tem premeditado523. 

                                                 
521 Ver parte 1 da tese. 
522 Prova disso é sua argumentação contrária a tal assertiva que realiza em seu Opúsculo Humanitário. 

FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. pp.1-160. 
523 “Comunicado 55ª Pacotilha”. Correio Mercantil (RJ), Rio de Janeiro, 23/02/1852. Disponível em: 

www.memoria.bn.br Acesso: 15/11/2015. 
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A anedota do latim, ao lado da brincadeira sobre o gênero “raro” hermafrodita, 

sugerem, sutilmente, ao leitor a percepção da mulher educadora, letrada e viajante como uma 

aberração. Nísia nem servia para mulher, nem era homem, devia, pois, pairar, estranhamente, 

no meio do caminho. De certo modo, o chiste inocente remetia à ideia de degeneração e 

monstruosidade, adjetivos empregados para se definir os hermafroditas na época524. Portanto, 

o gracejo refletia essa ideia corrente, particularmente no Brasil, de que o latim, a erudição e as 

viagens instrutivas não pertenciam ao ser feminino, parecendo, por isso, inusitada tal 

combinação. Contudo, os exemplos de Nísia e Adèle, conhecedoras da língua, mostram que 

havia possibilidades, ainda que fosse menos usual, das mulheres aprenderem e conhecerem 

também aquilo que socialmente lhes era vetado. 

A despeito dos ataques à Floresta, a crítica destinava-se também a provocar uma 

polêmica com o jornalista responsável pelo artigo do Diário elogioso a Nísia, o tal Izul: 

“Reproduzindo na nossa “Pacotilha” o artigo do Diário, - temos em vista inculcar o colégio 

desta distinta senhora, não obstante o epigrama que lhe faz o Sr. Izul em chama-la 

hermafrodita (...)”, aqui o autor da Pacotilha acusa Izul de ter chamado Nísia de hermafrodita, 

apenas porque esse a descreveu como “mulher de gênero raro”. A pacotilha continua “desde 

já damos os parabéns as nossas patrícias pela aquisição de uma senhora de gênero raro para a 

instrução de suas filhas”. Na conclusão, o autor maroto novamente reafirma a “condição 

desviante” de Nísia, por meio da interpretação maliciosa do “gênero raro” como 

“hermafrodita ” para alfinetar o jornalista da folha concorrente, o Izul. 

Dias depois, o Sr. Izul responde enfurecido ao autor da “Pacotilha”: “Lemos com 

alguma admiração e talvez compaixão esse ataque gratuito a honra, a probidade e boa-fé com 

que nós ditamos algumas linhas em favor da instrução da mocidade”. Se a anedota com o 

gênero hermafrodita pode soar inocente aos nossos olhos contemporâneos, a resposta do 

jornalista “Izul” nos revela a imensa falta de respeito que Nísia Floresta experimentou 

publicamente com a piada, que sem dúvida julgou de absoluto mal gosto:  

Lemos com alguma admiração esse auto ridículo e estúpido, pois que até agora 

tivemos esse Sr. Jornalista, (...) na conta de homem instruído e amante das boas 

instituições do seu país como bom Brasileiro (...). É preciso que esse Sr. compreenda 

que não é ele a sentinela avançada do progresso de seu país, que há muito nutrindo e 

                                                 
524 HOUBRE, Gabrielle. “Dans l’ombre de l’hermaphrodite: hommes et femmes en famille dans la France 

du XIXe siècle”. Disponível em: https://clio.revues.org/10255 Acesso: 15/07/2015. 

 LE MENS, Magali “L'hermaphrodite dans le cabinet du médecin, de la fin du XVIIIe au XXe siècle”. Disponível 

em: http://faceaface.revues.org/233 Acesso: 15/07/2015. 
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avigorando essas ideias de civilização; e que por não ter sido o primeiro a anunciar a 

chegada dessa distinta Sra. de que falamos, não devia armar-se dos pés à cabeça a 

levantar brados e vociferações contra o autor desse artigo525. 

 

Izul comprou a briga com o piadista da “Pacotilha” com o objetivo de proteger o nome e a 

honra da ilustre educadora e amiga: 

Não trazemos para a questão um nome estranho, porque não queremos que o nome 

de uma mulher ilustrada seja exposto ao ridículo, a questão é nossa, puramente 

nossa, é uma resposta devida, que engendrará mil respostas se for preciso, pois que 

julgamos-nos assaz habilitados para repelirmos sempre, e nos limites da boa 

educação todo e qualquer motejo insultante. 

 

Com certeza, não era essa a atenção esperada por Nísia, quando anunciaram seu 

retorno ao país natal. Sem dúvida experimentou grande frustração ao ver seu nome, 

novamente, envolvido em polêmicas, com chistes de mal gosto, logo nas primeiras semanas 

após sua volta. Dessa vez não eram as insinuações de adultério ou à falta de decoro que lhe 

envolviam, mas a acusação de aberração ou masculinização que estava em jogo. Se o 

hermafrodita era pensado como um misto de dois sexos, uma anomalia que habitaria um 

estranho lugar entre o masculino e o feminino, tal acusação, portanto, lhe concedia uma dose 

de masculinidade, pouco bem-vinda naquele contexto. Talvez isso tenha contribuído para que 

Nísia experimentasse “um forte mal-estar físico” desde o seu retorno ao Brasil, ao qual faria 

inúmeras referências526.  

Possivelmente em razão da polêmica, Nísia tenha decidido se retirar por uns 

tempos da cidade, buscando o ar puro da montanha e o distanciamento dos rumores. Ela conta 

ao amigo Duvernoy, em agosto de 1852, que: “J’ai dévancé votre bon conseil, mon excellent 

ami, en me retirant de la ville pour quelque temps en allant habiter une de plus de nos 

délicieuses montagnes, où ma santé s’est un peu remise” [Eu levei a sério seu bom conselho, 

meu excelente amigo, me retirando da cidade por algum tempo e indo habitar em uma das 

mais aprazíveis montanhas, onde minha saúde se restabeleceu um pouco]. Em obra posterior, 

em uma digressão autobiográfica, ela se refere à propriedade de uma casa de campo no Rio de 

                                                 
525 Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1852. Disponível em: www.memoria.bn.br 

Acesso: 15/11/2015. 
526 Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque 

Central - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, França. FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. 

Introdução e Notas de Peggy Sharpe- Valadares. São Paulo: Cortez Editora, 1989. 
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Janeiro527, na qual se experimentava o bem-estar provocado pelo ar da montanha. Lá, sentia-

se protegida das controvérsias de mau gosto.  

Nísia pode ter aproveitado a vida tranquila na montanha para colocar no papel ou 

sistematizar seu tratado sobre a educação das moças. O livro Opúsculo Humanitário 

apareceria no ano seguinte, na seção “Variedades” do Diário do Rio de Janeiro, entre 20 de 

abril e 24 de maio de 1853, sendo publicado apenas os 22 primeiros capítulos do livro, de 

forma anônima528. O exemplar do Opúsculo Humanitário que foi preservado nas bibliotecas 

data de 1853 do editor M.A. da Silva Lima e contém 62 artigos sobre a educação das 

mulheres, assinados apenas pelas iniciais “B.A.”529. A ausência de seu nome no livro e nos 

jornais, contudo, revela que, ao menos inicialmente, a recém-chegada escritora pretendia 

divulgar sua obra anonimamente, para talvez evitar os desgradáveis chistes da imprensa. 

Segundo o biógrafo de Nísia, Adauto da Câmara, o editor Silva Lima também transcreveu 

capítulos do livro em seu periódico político e noticioso O Liberal, entre os dias 7 de julho de 

1853 e 21 de maio do ano seguinte, quando a obra já havia sido impressa, sem notícias sobre 

como assinou530. No entanto, segundo a própria Nísia, em carta a Duvernoy, em agosto de 

1852, a obra já havia sido impressa: “par un Opuscule Humanitaire que je viens de publié”531 

[com um Opúsculo Humanitário que eu acabo de publicar], embora tal edição não tenha sido 

encontrada. Dúvidas a parte, o ano de seu retorno ao Brasil foi certamente a época em que 

escreveu a obra.  

No livro, Floresta dedica-se a estudar a situação da mulher em várias sociedades, 

das mais antigas até as contemporâneas, de modo a comprovar a tese de que as sociedades 

mais avançadas e civilizadas são justamente aquelas em que as mulheres experimentam um 

grau maior de “educação”, “emancipação” ou “liberdade”: “É uma verdade incontestável que 

a educação da mulher muita influência teve sobre a moralidade dos povos e o lugar que ela 

ocupa entre eles é o barômetro que indica o progresso de sua civilização”532. O texto difere de 

seus escritos educacionais anteriores por conter um novo enfoque nas funções domésticas das 

                                                 
527 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.161. 
528 E não os 20 primeiros como defendeu Adauto da Câmara e repetiram muitos estudiosos de Nísia Floresta 

posteriormente. CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. p.90. 
529SHARPE-VALADARES, Peggy. “Introdução”. In: FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Introdução e 

Notas de Peggy Sharpe- Valadares. São Paulo: Cortez Editora, 1989. 
530Não tive acesso ao jornal. Informação dada por Câmara. Cf. CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. p. 90. 
531 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
532 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit.p.12. 
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mulheres como esposa, e, particularmente como mãe. Seu novo argumento era de que o 

desempenho perfeito desses dois papéis femininos seria alcançado através da educação e teria 

um potencial transformador benéfico para a sociedade533. Nessa defesa da importância social 

da mulher, é possível perceber uma leitura particular que Floresta realiza do Positivismo de 

Comte, que elevava o papel social da mulher na esfera doméstica ao passo que a interditava 

qualquer participação na esfera pública534.  

Os primeiros capítulos são dedicados aos povos da antiguidade e, em seguida, a 

autora volta-se para as “três grandes nações da Europa moderna e os Estados Unidos em 

nossos dias”. Nessa parte inicial do livro, Nísia revela sua erudição e o conhecimento dos 

clássicos da história, bem como os cânones europeus e os autores consagrados de seu tempo. 

Ela não deixa de incluir, em sua vastíssima lista, as mulheres intelectuais e escritoras que 

contribuíram com o desenvolvimento de suas sociedades. Ela cita, por exemplo, autores 

clássicos do mundo greco-romano como Ovídio, Horácio, Heródoto, bem como as histórias 

míticas daquele período. Chega ainda a mencionar as sociedades asiáticas e o oriente antigo, 

passando pelas sociedades da idade média e os povos bárbaros do norte da Europa.  

A partir das nações contemporâneas, ela demonstra conhecer os nomes que se 

consideravam os mais notáveis da história do mundo europeu ocidental, naquela época. A 

título de exemplo, Floresta menciona Leibniz, Kant, Goethe e Humboldt na Alemanha; 

Voltaire, Chateaubriand, Montesquieu e Rousseau na França; e Bacon, Raleigh e Shakespeare 

na Grã-Bretanha. Ao tratar da situação de cada país, entretanto, ela não deixou de lado as 

escritoras mulheres, revelando seu conhecimento e leitura de autoras também “de seu sexo”. 

Ela cita, por exemplo, as famosas Madame de Staël e a inglesa Jane Austin, assim como as 

francesas do século XVIII, como Madame de Sevigné e Maintenon, e também autoras 

polêmicas como Wollstonecraft e George Sand, esta última, uma das mais célebres escritoras 

contemporâneas da época de Nísia e Adèle.  

Alguns livros mencionados por Floresta, em Opúsculo, parecem ter sido obras 

bem conhecidas da autora, pois, no curso da narrativa, faz questão de explicar e realizar sua 

interpretação pessoal da obra. Um exemplo disso é a citação que empreende de Lélia, obra de 

1839, escrita pela francesa George Sand. Nísia escreve sobre o texto, definindo-o como “a 

mais sublime de suas concepções, repousou compondo os seus seis dramas morais que 
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fizeram reviver a cena de Paris os símplices costumes rurais e perdoar à sua autora alguns de 

seus escritos, julgados, pelos severos moralistas, por demais livres”, no excerto, a escritora 

brasileira revela conhecer o texto em profundidade, assim como outros escritos polêmicos da 

autora, bem como a recepção negativa que receberam em meio a críticos moralistas535. 

George Sand tinha enorme prestígio na França e tornou-se símbolo para muitas literatas da 

época, embora suas escolhas pessoais, em que cultivou relações extramaritais publicamente, a 

tenham feito experimentar inúmeras demonstrações públicas de reprovação536. A autora de 

Opúsculo, entretanto, não se intimidou com a má fama de Sand, confessando ter lido inclusive 

os ditos textos controversos. Naquele momento, era comum que as artistas ou literatas fossem 

julgadas pelos comportamentos que desempenhavam no interior da vida familiar e a honra era 

determinante para o julgamento de suas obras537. 

Em Opúsculo Humanitário, ela também menciona o livro de uma outra escritora, 

que parece tê-la marcado profundamente. Quando discute a condição da mulher nos Estados 

Unidos, Nísia festeja “Mrs. Stowe”, “a célebre autora de A cabana do Pai Tomás”, a quem 

chama de “um verdadeiro tipo de americana e o mais perfeito modelo que se pode apresentar 

a todas as mulheres”. Um dos livros de maior sucesso da década de 1850 no mundo Atlântico, 

A cabana do Pai Tomás causou enorme impacto na autora brasileira, possivelmente quando 

ainda estava na Europa: “Essa obra pode ser considerada como um moderno Evangelho, em 

que todos os corações americanos deveriam ir beber as lições de Cristo, transmitidas pelo 

apóstolo feminino a quem Ele as inspirou”538. Comparado aos textos bíblicos, o romance 

sobre o escravo herói transformou fortemente a forma como Floresta enxergaria o mundo a 

sua volta. A leitura de tal obra moldou um novo olhar da autora para sua própria nação: 

Nós outros brasileiros, que lemos esse livro corando de opróbio que igualmente pesa 

sobre a nossa terra, nas reproduções daquelas cenas de horror que tão pateticamente 

descreve a insigne Stowe, deveríamos fazer nossos filhos decorar algumas de suas 

páginas mais salientes, a fim de podermos guardar a consoladora esperança de que 

as gerações futuras farão apagar, nos que lerem um dia a nossa história, a impressão 

dolorosa dos crimes cometidos pelas gerações presentes sobre a miséria da raça 

africana539.  

 

                                                 
535 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. p. 33. 
536 Carta de Caroline Berton a George Sand. Lettres Adressés par diverses personnes à George Sand. Ms Lov. 

E934; George Sand, Lettres Adressés à diverses personnes. Ms 912. Institut de France. Paris. 
537 KWON, Insook. “The New Women’s Movement in 1920s Korea: Rethinking the Relationship Between 

Imperialism and Women”. Gender & History. Vol.10, Issue 3, pp.381-405, Novembro 1998, pp.52-53 
538FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. p.42 
539 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. pp.42-43. 
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Floresta já defendera a liberdade como um conceito político abstrato em A 

lágrima de um Caeté, onde criticara rapidamente o tráfico interatlântico dos negros, que 

batizara de “crime atroz”, denunciando também a escravidão indígena. Para Matthews, essa é 

uma menção rara em textos indianistas brasileiros daquele momento, que opunham índios a 

negros, enquanto no texto de Floresta ambos são retratados como vítimas do dominador 

branco540. Ela também combatera o cativeiro de ignorância a que estavam submetidas as 

mulheres, em textos anteriores sobre a educação. Mas apenas em Opúsculo ela dedicaria uma 

boa parte da obra à condenação dos “crimes cometidos” contra os negros. A leitura que 

Floresta fez do livro da escritora americana parece ter funcionado como um divisor de águas 

em sua interpretação sobre a questão escrava, tanto pessoal como literariamente. A vida de 

provações e tristezas enfrentada pelo pobre Tom, escravo que experimenta o tráfico interno 

americano, parece ter feito a autora refletir intelectualmente, talvez pela primeira vez em sua 

vida, sobre os cativos que a cercavam desde a infância. A empatia que emergiu a partir desse 

texto foi uma experiência transformadora para a autora brasileira, como veremos.  

Ao citar a obra de Stowe, Nísia também demonstrava aos seus leitores sua 

capacidade de rápida atualização, e seu vivo interesse em acompanhar debates culturais e 

literários541, posto que, como dito, Uncle Tom’s Cabin viera a público entre 1851 e 1852, 

tendo sido traduzido para o francês quase imediatamente. Floresta pode ter lido a versão 

francesa na Europa, ou tão logo quando retornou ao Brasil, pois a tradução em língua 

portuguesa seria posterior à publicação do Opúsculo Humanitário542.  

Floresta explicitaria, ainda, as leituras de outros livros clássicos do período, como 

O gênio do Cristianismo de Chateaubriand, O Contrato social e Emílio, ambos de 

Rousseau543, oferecendo, em cada um desses casos, sua interpretação das obras. Mesmo que 

não tenha lido todos os autores que citou ao longo do texto, Nísia considerou importante 

demonstrar o conhecimento que tinha sobre eles, de modo a autorizar seu discurso e defender 

sua tese sobre a educação das mulheres. Com isso, pretendia ela própria contribuir com sua 

nação e tornar-se, quiçá, símbolo de sua sociedade, como conseguiram tantas escritoras antes 

dela. A temporada na Europa lhe propiciara o acesso a uma infinidade de títulos, os quais 

jamais sonhara conhecer enquanto vivia no Brasil. As citações desses autores revelam que ela 

                                                 
540 MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race … Op.Cit. p. 123. 
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aproveitou a temporada na Europa para frequentar bibliotecas e gabinetes de leituras e 

conhecer tantos livros quanto possível.  

Opúsculo..., no entanto, também se dedica a analisar o tema da educação no 

Brasil, denunciando a precariedade da situação daquele momento: “nenhuma lei geral 

tendente à investigação dos colégios particulares foi ainda promulgada pelo governo”. Além 

disso, ela constata que “nenhuma medida [foi] tomada para que o ensino da nossa mocidade 

seja convenientemente dirigido”544. Ela fornece números e estatísticas da situação no país, 

citando documentos oficiais e chamando atenção para a educação das meninas:  

Pelo Quadro Demonstrativo do Estado da Instrução Primária e Secundária das 

Províncias do Império e do Município da Corte, no ano de 1852, vê-se que a 

estatística dos alunos que frequentaram todas as aulas públicas monta a 55.000, 

número limitado para a nossa população, e que neste número apenas 8.443 alunas se 

compreendem545.  

 

Além de diagnosticar a situação educacional e a ínfima proporção de escolas para o sexo 

feminino, Floresta também se mostra capaz de fazer críticas bem fundamentadas, por ser 

conhecedora de outras realidades:  

Vivemos algum tempo na Europa e sabemos que as pessoas ali reputadas de letras e 

habilitadas para o magistério têm sempre em que se empreguem com mais ou menos 

vantagem. A ideia de deixarem o seu país para virem instruir a nossa mocidade 

jamais lhes ocorreu546. 

A autora destaca sua viagem ao velho continente para mostrar a autoridade de sua crítica, 

mostrando que os intelectuais europeus capacitados não deixariam o continente civilizado 

para vir lecionar no Brasil. Ela condena a falta de fiscalização do governo imperial que 

permite que qualquer pessoa possa exercer o magistério, mostrando-se profundamente irritada 

com os preceptores europeus que vinham ao país fazer a América e ganhar dinheiro educando 

a mocidade carioca: “Para o Brasil, o interesse material, e somente ele, conduz em geral o 

estrangeiro (...). Uma casa de educação entre nós é, em geral, uma especulação como qualquer 

outra” 547.  

Floresta discute também a educação da mocidade brasileira a partir da má 

influência que os escravos têm sobre seu desenvolvimento. Defende que as mães se dediquem 

integralmente à maternidade e à instrução dos filhos, evitando o emprego de cativos, que são 
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maus exemplos e fonte de contaminação moral e física. Sua opinião a respeito dos negros 

escravizados é paradoxal: julga-os inferiores, degenerados e viciosos, ao mesmo tempo em 

que lhes desresponsabiliza ao atribuir à instituição escrava a causa de tal rebaixamento físico 

e moral. Na verdade, essa era uma visão comum a muitos autores contemporâneos que 

discutiam o tema da escravidão.  

Sua leitura de Emílio de Rousseau serve de fundamentação para realizar a defesa 

do aleitamento materno, bem como argumentar que todos os cuidados da criança fossem 

atribuições da mãe548. Esse ideal parece ter sido reforçado a partir de sua experiência 

europeia, onde a presença escrava era praticamente inexistente, e de leituras que, desde as 

primeiras décadas do Oitocentos, reivindicavam o retorno da mulher ao lar, tendo na 

domesticidade o principal papel social destinado a elas, como mães e esposas. 

Nos capítulos posteriores à questão escrava, ela convida o leitor a imitar os 

europeus:  

Copiemos antes de tudo a educação que naqueles países [da Europa] se dá à 

mocidade. Imitemos principalmente os ingleses no respeito à religião, os alemães no 

hábito de pensar e no empenho de elevarem-se acima de todos os povos pelo estudo 

e pela reflexão, os franceses em seu espírito inventor e em suas generosas 

inspirações civilizadores: a todos, no gosto pelo trabalho e no desejo sempre 

progressivo de engrandecerem-se por seu engenho e atividade549. 

Mais do que nunca, a Europa se tornava o ideal de sociedade para Nísia Floresta, que 

desejava, ardentemente, colocar seu país rumo ao estágio de civilização daquelas nações. A 

imagem do continente europeu que expôs, em seu Opúsculo, era de um lugar em que a cultura 

e o conhecimento eram valorizados e onde as mulheres desfrutavam da liberdade para se 

educar. 

Diferente da Europa, no Brasil, a educação das moças era, segundo Floresta, 

voltada apenas para o casamento, em que imperava a indolência, os vícios, o desgoverno do 

tempo e a falta de método para realizar as tarefas domésticas. Feito o diagnóstico do estado 

em que se encontrava a instrução das meninas, Nísia também oferece soluções para melhorar 

a situação vigente. Defendendo o ideal de domesticidade, a autora advoga pela maternidade 

como uma das mais importantes funções sociais da mulher, dada sua capacidade 

transformadora de melhorar o futuro da nação, através da educação dos filhos. A obra dedica-

                                                 
548 Para um debate interessante sobre a questão do aleitamento materno em Nísia Floresta, Cf. LIDDELL, 

Charlotte. “Nature, Nurture and Nation: Nísia Floresta’s engagement in the breast-feeding debate in Brazil and 

France”. Feminist Review. 79, 2005, 69-82. 
549 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. p.101. 
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se especialmente à educação das meninas, que eram consideradas “mães em potencial”. 

Apesar da defesa da domesticidade, Nísia Floresta critica o casamento como única 

possibilidade de sobrevivência material das mulheres, reivindicando o trabalho digno e 

honrado para as pobres e a educação para as ricas, que deveriam estar aptas para o trabalho, 

caso ficassem viúvas, fossem abandonadas ou experimentassem a ruína financeira.  

A vivência na Europa abriu um universo de possibilidades para Nísia Floresta 

desenvolver suas habilidades de escrita e ousar como autora. A tradução e os textos 

moralizantes voltados para o universo do colégio deram lugar a obras de maior fôlego como o 

Opúsculo Humanitário550, o primeiro texto publicado depois da temporada na Europa. Nele, 

Nísia Floresta condensa uma série de novas preocupações literárias que emergiram também 

em obras posteriores, como a questão escrava e a comparação constante entre Brasil e as 

nações civilizadas do Atlântico Norte. Além disso, a partir dessa obra, Nísia passou a usufruir 

de uma nova autoridade enquanto escritora, enfatizando, com frequência, sua condição de 

viajante e de conhecedora da civilização europeia.  

Opúsculo Humanitário foi um texto amplamente difundido na imprensa da Corte. 

Um ano depois de ter sido publicada, a brochura era recomendada aos leitores do periódico A 

Ilustração Brasileira, em junho de 1854:  

Opúsculo Humanitário – a Sra. D. Nizia Flores [sic] Brasileira Augusta fez-nos a 

honra de remeter um exemplar de uma obra sua que saiu a luz com o título acima 

indicado. Com quanto não tenhamos tido tempo de lê-la por nos chegar justamente 

na ocasião em que entrava para o prelo a nossa última folha, basta-nos para garantia 

o nome da sua ilustre autora551. 

 

O excerto acima integrava a seção do jornal dedicada a comentar novas publicações literárias, 

vindas da Europa ou publicadas localmente. Segundo o autor do trecho, a própria Nísia se 

encarregara de remeter um exemplar para ser avaliado pelos jornalistas, o que demonstra seu 

esforço pessoal de distribuir sua obra, aqui e acolá, de modo a fazer-se autora conhecida e, 

agora, sua vontade de tornar pública a autoria de sua obra.  

Ainda em 1856, o livro continuaria a ser comentado na imprensa, dessa vez, dos 

dois lados do Atlântico. O português Luiz Felippe Leite escreveu um longo artigo em que 

aprecia a obra de Floresta, publicando-o primeiro em Lisboa e, posteriormente, republicando 

                                                 
550 FLORESTA, Nísia. Ibid, pp.1-160. 
551 “Opúsculo Humanitário”. A ilustração brasileira, Rio de Janeiro, Vol.1. N.5, Junho de 1854. p.23. Disponível 

em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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o mesmo artigo em três edições diferentes de O Brasil Ilustrado, uma folha literária da 

Corte552. Sob o título, “Portugal e Brasil – Opúsculo Humanitário por Brasileira Augusta – 

Rio de Janeiro 1854”, Leite inicia sua discussão comemorando o intercâmbio de livros entre 

Brasil e Portugal:  

O livro que o Brasil nos mandar, ainda mesmo que de cosmopolita não possa obter 

os foros, é aqui bem-vindo, e tanto como se entre nós fosse escrito. (...) Se de pena 

feminina houver saído a obra, além de todas as razões que já tínhamos para o 

festejar, acresce esta da novidade; pois que para as letras portuguesas ainda é, e será 

talvez por muito tempo, (...)553. 

 

O autor se mostrava particularmente contente com o fato de a obra ter sido escrita por uma 

mulher, o que segundo ele era um fenômeno raro em Portugal. O texto prossegue, 

apresentando a autora: “Começamos, portanto, esta revista pela rápida análise de um livrinho, 

que sob o título modesto de Opúsculo Humanitário, publicou em 1854, no Rio de Janeiro, a 

Sra. D. Nizia Floresta Brasileira Augusta” e denuncia sua modéstia excessiva: “Duas letras só 

pretendiam esconder naquela publicação o nome de sua autora. Para nós não era anônimo o 

escritor: não deverá sê-lo para ninguém, e diremos o porquê”. Leite festejava a autora devido 

à originalidade do tema ao qual se dedicou, mostrando que a interessante tese defendida por 

Floresta deveria constar nas discussões das academias literárias mundo afora. Além de 

informar o leitor do periódico sobre a hipótese do livro: “a ilustração do Brasil pela educação 

da mulher”, elogia também a forma como a autora o discute: “A autora não quebra lanças pela 

emancipação da mulher, mas conhece com lástima que não é a mulher o que devia ser: a 

primeira educadora de seus filhos, a mais útil amiga do homem”, exaltando sua parcimônia 

para tratar da questão. 

Leite a classifica como escritora moralista, elogiando, contudo, sua “virilidade”: 

“Algumas páginas são veementes; é a linguagem da mulher na sua fase mais varonil.”554 E 

justifica seu tom masculino ao dizer que isso se deve ao fato da “causa que advoga” ter “(...) 

tão poucas adesões verdadeiras ao seu favor!”. A crítica continua ainda nos números seguintes 

                                                 
552 Segundo Duarte, o artigo saíra antes, em Lisboa, no jornal A Ilustração Luso-brasileira, sendo a publicação 

no Brasil Illustrado uma republicação. Cf. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda 

edição, Op.Cit. pp.198-199. 
553 LEITE, Luiz Felippe. “Revista literária”. O Brasil Ilustrado, Rio de Janeiro, 31/05/1856. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
554 LEITE, Luiz Felippe. “Revista literária”. O Brasil Ilustrado, Rio de Janeiro, 13/06/1856. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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do jornal. No dia 13 de junho de 1856, por exemplo, o autor defende que “o escritor não tem 

sexo” e descreve, em minúcias, o livro para os leitores, continuando na edição seguinte555.  

Apesar do seu artigo elogioso e entusiasta da obra de Floresta, Leite não se deixa 

furtar da obrigação de falar sobre o “sexo” da autora, mas o faz, sobretudo, negando-o. Ele 

primeiro afirma que o argumento de Nísia é “varonil”, e que aliás deveria sê-lo, pois a causa 

que defendia tinha poucos adeptos e precisava de uma voz forte para ser ouvida e atrair 

partidários. No número seguinte, antecipa talvez leitores contrários ou críticos da autoria 

feminina, ao defender que o escritor era assim como os anjos, sem gênero, ou antes pertencia 

apenas ao gênero masculino, como a palavra “escritor” (ou “anjo”) nos sugere. Defendendo a 

autora, Leite a masculiniza diante do público leitor, mostrando como suas qualidades de 

escritora acabavam por torná-la, enfim, um bom autor. 

O artigo do Brasil Ilustrado revela o entusiasmo de Leite com a obra e o sucesso 

do romance, no Rio de Janeiro e em Lisboa. Por essa época, Nísia já havia retornado à 

Europa. Teria ela realizado alguma ação para divulgar seu texto em Portugal? Manteria 

alguma correspondência ou contato com o autor do artigo? Ou o sucesso da obra ocorrera 

espontaneamente? Quaisquer que tenham sido as razões do artigo escrito pelo jornalista 

lisboeta, a repercussão da obra evidencia que, na década de 1850, Nísia era figura 

relativamente conhecida como educadora, poetisa e também como autora do Opúsculo 

Humanitário em duas margens de um mesmo oceano. 

*** 

Desde que retornara ao Brasil, em 1852, Nísia se lamentava por ter deixado a 

Europa, como confessou ao amigo Duvernoy, expondo que ela e os filhos:  

(...) pensent toujours à Paris et à celle vie d’esprit que on ne trouve que là, celle vie 

que me faillait maintenant plus que jamais; et que votre aimable lettre et celle, que je 

reçois de ce foyer des grandes intelligences reveillent si vivement dans mon 

esprit556. [pensam sempre em Paris e naquela vida de espírito [intelectual] que lhe é 

particular, essa vida de que preciso agora mais do que nunca ; e que vossa amável 

carta e aquela, que recebo desse lar de grandes intelectos reanimam tão vivamente 

meu espírito]557. 

                                                 
555 LEITE, Luiz Felippe. “Revista literária”. O Brasil Ilustrado, Rio de Janeiro, 13/06/1856 e 30/06/1856. 

Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
556Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris.  
557 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
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Apesar das saudades da Europa, a brasileira retomou suas funções no Colégio 

Augusto. Nos dias 9 e 17 de janeiro de 1853, anunciou no Diário do Rio de Janeiro, em 

coluna paga, a reabertura das aulas “desta antiga e bem conhecida casa de educação de 

meninas”558. No Almanack, o anúncio da instituição, que havia estado ausente da edição de 

1852, voltou a constar em 1853, com o mesmo endereço559, o que se repetiu em 1854 e 1855. 

A partir de 1853, entretanto, ela não pagaria mais por anúncios maiores, nem mais divulgaria 

no Almanack o nome de sua instituição. Embora não tenhamos encontrado nenhuma 

informação a respeito da oferta de disciplinas de seu colégio nos anos 1850, é provável que 

Nísia tenha incluído as ciências naturais no currículo de suas alunas, algo que defendeu 

abertamente em seu Opúsculo Humanitário. A educadora critica o fato das ditas ciências não 

serem, costumeiramente, ensinadas às meninas, defendendo os benefícios dessas matérias 

para as brasileiras “E, nos [colégios] particulares, nenhuma aula existe de alguns dos ramos 

das ciências naturais, cujo estudo tão agradável e útil seria às mulheres que nascem, vivem e 

sentem no meio da nossa rica natureza tropical”560. Esse excerto pode servir de prova de que 

Nísia havia incluído as novas matérias no programa de aulas do Colégio Augusto, tirando 

proveito de seus aprendizados adquiridos no além-mar. Mostra também seu desejo de difundir 

seu diferencial em ensinar a matéria, que, em sua opinião, divergia das demais escolas, pois 

nelas não existia “nenhuma aula” sobre o assunto. Como vimos na parte I, havia sim algumas 

escolas de meninas que ensinavam muitos ramos das ciências naturais e físicas e sobre as 

quais a diretora tinha conhecimento. Essa ideia do ineditismo de seu ensino exposto por 

Floresta seria incorporada por quase toda a bibliografia que se dedicou ao estudo de sua vida e 

obra, como veremos adiante. 

Quando retornaram da Europa, o filho Augusto entrou na academia militar, 

enquanto Lívia orfertava aulas particulares, além de ajudar a mãe nas funções da escola. 

Possivelmente, assim que voltou, Lívia tenha se habilitado formalmente para o ensino, como 

havia feito Adèle Toussaint, pois, em 1856, o Almanack traz o seguinte anúncio: “Lívia 

Augusta de Faria Rocha (...) habilitada para dirigir colégio de instrução primária e lecionar a 

língua francesa”, fornecendo o mesmo endereço do Colégio Augusto. O estudo, entretanto, 

                                                 
558 “Anúncios”. Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 09 /01/1853 e 17/01/1853. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
559 Almanak Administrativo, Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Edição10. 1853. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
560FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. p.86-87. 
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continuou parte de sua rotina, como orgulhosamente informou a mãe ao amigo: “cette enfant 

bien Aimée [Lívia], qui fait des délices de ma vie pour son excellent caractère, se livre à 

l’étude de plus en plus” [essa criança tão bem Amada [Lívia], que traz deleites à minha vida 

pelo seu excelente caráter, se dedica cada vez mais ao estudo]561.  

Os filhos beiravam a idade da emancipação, embora Nísia gostasse de enfatizar 

sua importância no seio da família. Ela relata ao amigo Duvernoy suas atribuições de mãe e 

de filha, que a obrigavam a viajar com frequência ao Rio de Janeiro, interrompendo seu retiro 

na montanha:  

(...) mais je suis forcée à revenir souvant en ville où ma vielle mère toujours infirme 

a besoin de mes soins et mon fils que y étudie à l’academie militaire pour être reçu 

ingenieur, réclame des temps en temps la surveillance d’une mère que lui a ténu a la 

fois lieu de père et d’une mère562. [(…) mas eu sou forçada a retornar 

constantemente à cidade onde minha velha mãe ainda enferma precisa de meus 

cuidados e meu filho que lá estuda, na academia militar, para tornar-se engenheiro, 

reclama de tempos em tempos a supervisão de uma mãe que ocupou-lhe ao mesmo 

tempo o lugar de pai e de uma mãe] 

 

Ao falar que era pai e mãe de seu filho, Nísia demonstrava sua responsabilidade como arrimo 

e chefe de família, que aliás, costumava sempre destacar em várias oportunidades em diversos 

textos, e, ao mencionar os cuidados com a mãe, enfatizava sua devoção filial. 

A escola, os cuidados com D. Antonia e os demais afazeres de Nísia não foram 

suficientes para ela se readaptar à velha rotina. Ela conta a Duvernoy que pretendia voltar a 

Europa em alguns anos, talvez antecipando que a mãe, pelo seu estado e idade, não duraria 

muito: “Je n’ai point encore abandonée l’espoir de retourner en France et le 55 m’y verra 

peut-être, du moins il me faut nourrir cet espoir. C’est lui qui constitue une partie de ma vie 

intellectuelle”563[Ainda não abandonei a esperança de retornar à França e o 55 me verá talvez, 

ao menos é preciso nutrir essa esperança, é ela que constitui uma parte da minha vida 

intelectual]. A temporada no Rio de Janeiro foi alimentada, então, por essa “esperança” de 

voltar novamente à vida intelectual da margem oposta do Atlântico, que tanto lhe aprazia.  

                                                 
561Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
562Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
563Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
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Nísia sentia falta da vida intelectual e da conversação que experimentara na 

Europa, uma ausência que passou a estranhar quando voltou ao Rio de Janeiro. Uma queixa 

semelhante a que faria Adèle em suas memórias: “Embora o brasileiro seja muito inteligente, 

ignora ainda, (ou pelo menos ignorava há dez anos) o que é a conversação. Lia pouco. As 

questões filosóficas não o interessavam muito nessa época, e ele jamais levantava as questões 

religiosas”564. Adèle estranhou, como Nísia estranharia em seu retorno, “essa falta absoluta de 

conversação”. Sem o ambiente parisiense, a vida tornava-se vazia para a viúva de longa data 

com dois filhos bem crescidos e uma mãe enferma que vivia seus últimos dias. Os cuidados 

com D. Antonia e os afazeres da escola preenchiam seu tempo, mas a vida se tornava sem 

graça desde o período de viagens e descobertas intelectuais pela Europa565.  

A despeito das saudades, o ano de 1855 seria, para Nísia, um momento de intensa 

atividade como escritora, talvez devido à diminuição de suas atividades na escola. Na edição 

do Almanack de 1856, referente ao ano anterior, o nome de Nísia não mais aparece entre as 

professoras, nem entre os estabelecimentos de ensino da Corte. Isso nos faz supor que em 

1855 ela tenha encerrado sua carreira de quase duas décadas de docência566. Todavia, o 

colégio continuou funcionado, pois em janeiro de 1856 ainda anunciava a retomada das aulas, 

funcionando no mesmo endereço, mas sem menção ao nome da diretora567. Talvez Lívia, uma 

vez “habilitada para a direção de instituição de instrução primária”, tenha assumido uma boa 

parte das obrigações que antes eram da mãe, de modo a propiciar a Nísia o tempo livre para os 

trabalhos da pena e para os cuidados com a enferma. A professora poderia sentir-se cansada 

da sala de aula, decepcionada com o magistério ou com desejo de se dedicar apenas à escrita. 

Sua provável retirada das funções da escola podia ser também indício da mesma folga 

econômica que a levara a perambular dois anos e meio pela Europa. 

Em um relato de viagem posterior, publicado em 1857, Floresta narraria o 

encontro com uma professora italiana, fazendo uma digressão autobiográfica sobre sua 

experiência com o magistério: “Fez-me lembrar uma professora cujo coração e espírito 

harmonizavam-se para instruir a juventude; apenas, limitava-se a ministrar lições entre os 

                                                 
564 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.168. 
565Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque 

Central - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
566 Em 1856, aparece na seção “Colégio de meninas” apenas o nome de Lívia, como professora de francês e 

habilitada a direção de escola, mas sem nenhuma referência a um colégio específico. Almanak Administrativo, 

Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro. Edição 13, 1856. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394b&pasta=ano%20184&pesq= Acesso: 10/06/2015. 
567 Correio Mercantil e Instrutivo, Político, Universal, Rio de Janeiro, 05/01/1856. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
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muros de um estabelecimento”568. Sem mencionar diretamente seu nome e a instituição, como 

aliás era praxe em suas digressões autobiográficas, Nísia Floresta lamenta o desprezo dos seus 

compatriotas com o ensino: “num país onde não se compreende ainda toda a relevância de 

uma educação geral, que forme ao mesmo tempo o moral e o físico”569. O descontentamento 

com a docência era atribuído à ignorância e à negligência das famílias e da sociedade que se 

recusavam a fornecer uma educação completa para as meninas. Ao fim do encontro com a 

professora italiana, Nísia se descrevia como “decepcionada com as suas esperanças de vinte 

anos de devotamento e trabalho”570. O desinteresse ocorrera depois de seu retorno da Europa, 

quando sua empolgação foi recebida com piadas difamatórias contra sua figura pública. 

Em 1855, D. Antonia, então com 75 anos, vivia acamada. É possível que as 

vigílias ao lado da mãe enferma tenham contribuído para sua dedicação à escrita e a leitura, 

como aliás fizeram muitas outras mulheres escritoras de seu tempo que, como ela, tiveram 

que cuidar dos enfermos da família571. Apenas no primeiro semestre desse ano de 1855, Nísia 

publicou duas crônicas na imprensa, tendo escrito ainda outros textos que seriam publicados 

no ano seguinte. 

Na missiva de 2 de março de 1855, ela escreveu a Duvernoy sobre a chegada de 

Castilho, o grande escritor romântico português, ao Rio de Janeiro. Segundo Nísia, ele vinha 

oferecer um curso em uma de “nossas escolas científicas”572, ao qual ela se faria presente na 

companhia dos filhos573. O autor português havia escrito o Método Português Castilho em 

1846, uma metodologia de leitura polêmica, mas que havia lhe rendido um posto no Conselho 

Superior de Instrução Pública de Portugal. Em 1855, Castilho veio ao Brasil divulgar a obra, 

que já alcançava a quarta edição, sendo “acaloradamente recebido por D. Pedro II”574. Nísia e 

os filhos também devem ter matado as saudades dos cursos parisienses, prestigiando o escritor 

no Rio de Janeiro. 

                                                 
568 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.162. 
569 FLORESTA, Nísia. Ibid, 162. 
570FLORESTA, Nísia. Ibid, 162. 
571 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Elles ont conquis le monde: Op.Cit. pp.25-99. 
572 Minha tradução. Carta do dia 2 de março de 1855. Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por 
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Em julho daquele ano, Nísia escreveria um poema em sua homenagem, no exato 

dia da partida de Castilho para Portugal. Os versos vieram a público apenas no ano seguinte, 

em 30 de abril de 1856, no Brasil Ilustrado, sob a alcunha de “B. Augusta”. Na poesia, ela 

despede-se do “distinto literato e grande poeta Antonio Feliciano de Castilho”: “Por sobre as 

vagas do Janeiro undoso/ Lá se vai deslizando o lenho altivo,/ Que a seu bordo conduz o 

Bardo exímio/ Ó cantor Português dos dias nossos”. O poema mostra ainda a gratidão do 

Brasil com o ilustre português, talvez se referindo ao aprendizado de seus ensinamentos no 

curso que ofertou: “A quem mor gratidão deve o Brasil”575. Em carta a Duvernoy, ela revela 

que a presença de Castilho despertou ainda mais as saudades e as lembranças da Europa e do 

amigo, com quem havia realizado cursos na Europa. 

Em 14 março de 1855, Nísia publicou na primeira edição de O Brasil Ilustrado a 

crônica “Páginas de uma vida obscura”, assinada pelas suas iniciais “B.A.”, as mesmas do 

Opúsculo Humanitário. O texto seria publicado em sete números consecutivos do jornal, 

finalizando no dia 30 de junho, sempre assinado pelas mesmas iniciais576. Na propaganda 

paga do novo periódico anunciada no Jornal do Comércio, os textos da primeira edição do 

Brasil Ilustrado seriam, contudo, mencionados ao lado do nome de seus autores e “Páginas de 

uma vida obscura” foi atribuído à “Sra Nize [sic] Floresta Brasileira Augusta”, revelando 

publicamente sua autoria, que, no momento da publicação, ela preferiu esconder nas duas 

misterioras iniciais577.  

A narrativa ficcional de “Páginas...” conta a história do protagonista Domingos, 

um escravo africano que vivenciou o tráfico atlântico para experimentar no Brasil as agruras 

cotidianas do cativeiro. A construção da personagem de Domingos tem forte inspiração no 

romance de Stowe e compartilha com a personagem da autora americana a mesma bondade, o 

mesmo cristianismo e a mesma resignação. Algo explicitamente demonstrado em sua 

narrativa: 

O branco estendeu a mão ao negro às portas da eternidade, onde ia em breve baixar, 

não o descuidoso St. Claire deixando o mártir Tom exposto aos horrores do cativeiro 

de bárbaro senhor, mas sim o Tom brasileiro, cuja vida de mais duras provanças ou 

                                                 
575 “Um improviso”. O Brasil Illustrado, Rio de Janeiro, 30 de abril 1855. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
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577 “O Brazil Illustrado, publicação literária”, Jornal do Comercio, Rio de Janeiro, 14/03/1855, p. 3. “O Brazil 
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antes de mais extraordinária fidelidade do que foi a do seu contemporâneo da União, 

interessaria ao leitor se fosse escrita pela insigne pena de Mrs. Stowe578. 

 

Comparando Domingos, o Tom brasileiro, ao Tom americano, Nísia aproxima os dois textos e 

reverencia mais uma vez o texto que parece ter transformado sua percepção da instituição 

escrava. Assim como o romance de Stowe, Nísia toca em várias temáticas como a separação 

de famílias, os castigos físicos, o tráfico doméstico, a imoralidade do cativeiro e a 

humanidade do escravo. Assim como em Opúsculo Humanitário, Nísia novamente revelaria 

ter-se inspirado na história de Tomás. Ao assinar “B.A.” nas duas obras em que criticou 

enfaticamente a escravidão, fosse pela má influência de tal instituição no seio da família por 

meio dos escravos domésticos, fosse pela crueldade de maus senhores, Nísia Floresta parecia 

querer contribuir para o debate latente no período acerca do futuro da escravidão brasileira 

com o fim do tráfico, mas preferia realizar sua participação anonimamente, ou ao menos, de 

maneira mais tímida. 

Assim que encerrou a publicação de “Páginas de uma vida obscura”, Nísia 

publicou mais uma crônica, no número seguinte de 15 julho de 1855, intitulada “Passeio ao 

aqueduto da Carioca”579. Dessa vez, foi menos acanhada, assinando “B. Augusta”, dando mais 

pistas ao leitor sobre sua identidade. A trama inicia-se com o convite feito pelo narrador a um 

viajante estrangeiro para realizar um passeio pelo Rio de Janeiro, convidando-o a conhecer os 

subúrbios cariocas e a se maravilhar com sua natureza, ao mesmo tempo em que critica a falta 

de civilização da cidade, que se devia à precariedade de seu estado sanitário e à presença 

escrava. Nesse texto, há, assim como em “Páginas...” e em Opúsculo..., uma digressão em que 

lamenta a brutalidade e injustiça da escravidão dos negros.  

No período entre março e julho de 1855, Nísia contribuiu quinzenalmente para a 

imprensa, com duas crônicas longas, além de ter frequentado o curso com o literato português 

Antonio Castilho. Sua participação ativa no periódico O Brasil Ilustrado, do qual faziam parte 

muitos autores, a maioria de homens580, pode revelar sua respeitabilidade como escritora e 

certa aceitação na imprensa carioca dos anos 1850. Em todos os anúncios feitos no Jornal do 

Comércio sobre o Brasil Ilustrado, ela é sempre a única mulher a assinar sua produção.  

                                                 
578 FLORESTA, Nísia. “Páginas de uma vida obscura”. Inéditos e dispersos de Nísia Floresta. Organização de 

Constância Lima Duarte. Natal: EDUFRN, 2009. (Coleção Estudos Norte-Rio-Grandenses), p. 81. 
579 O Brasil Illustrado, Rio de Janeiro, 15/07/1855. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
580 No caso do Brasil Illustrado, nenhuma outra mulher assina os textos publicados no periódico, ao menos não 

durante o período em que Nísia Floresta publica. 
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Seus escritos publicados desde 1852 revelam um novo olhar sobre o país. A partir 

de seu retorno, seus textos passam a incluir comparações constantes com a Europa, na qual ela 

defende, de forma recorrente, a ideia de que o Brasil precisaria entrar no rumo da civilização e 

copiar o que os europeus têm de melhor. A escravidão, que passou a ser tematizada em sua 

obra, se tornou sinal de incivilidade e atraso dos brasileiros. Ao mesmo tempo, a natureza 

local se transformou em uma de suas principais temáticas, tornando-se o lugar de exaltação 

romântica da nação, por excelência. Ao retornar da Europa, a escritora trouxe na mala um 

olhar europeu sobre o próprio país, e com ele passou a censurar antigos costumes, velhas 

paisagens e os mesmos habitantes de outrora. 

No segundo semestre, a carreira de escritora foi bruscamente interrompida. A 

saúde da mãe piorara e no dia 17 de agosto, às 7:30 da noite, “os sinos da igreja de São José”, 

que ficavam a uma quadra da residência de Nísia, “anunciavam o Santo Viático que boa 

católica tinha pedido”, ou seja, o cortejo para oferecer a extrema-unção581. Dias depois de 

ungida582, D. Antonia faleceu aos 75 anos de idade. O “Obituário” da cidade diz que a viúva 

“natural do Rio Grande do Norte” faleceu no dia 26, em consequência de uma pneumonia583. 

Nísia, porém, lembraria sempre em suas obras posteriores584 o dia 25 como a data em que “O 

Senhor (...) quebrou os laços que a prendiam às afeições terrestres”585. No fim de agosto, o 

Correio Mercantil traz um anúncio de “Nizia Floresta Brasileira Augusta, [do] Dr. José 

Henrique de Medeiros e [de] Augusto Américo de Faria Rocha” em agradecimento aos que 

participaram do enterro de D. Antonia:  

(...)confessam sua mais profunda gratidão a todas as pessoas que e dignaram 

acompanhar, ao cemitério de S. João Batista, o corpo de sua muito prezada mãe, 

sogra e avó, D. Antonia Clara Freire; e lhes participam que no dia 31 do corrente, as 

                                                 
581 Ver parte 1 da tese. 
582 Adèle Toussaint escreve sobre o Viático que julgou “uma coisa lúgubre”: “O padre, levando o Cristo, é 

acompanhado por dois meninos de coro, um dos quais faz soar uma campainha de minuto a minuto. À medida 

que o santo Sacramento passa, todos os habitantes prosternam-se e a maior parte, sobretudo os negrinhos, o 

segue com círios cantando os salmos da redenção. Toda essa gente, lançando gritos lúgubres, acompanha o padre 

até a porta do agonizante, que por certo mais de uma vez deve acabar-se de pavor”. TOUSSAINT-SAMSON, 

Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.166. Sobre o viático, Cf. em REIS, João José. “O cotidiano da morte 

no Brasil oitocentista”. In: ALENCASTRO, L.F.; NOVAIS, F. (orgs.). História da vida privada: Império: a 

corte e a modernidade nacional 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.105. 
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Acesso: 01/06/2015.  
584 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. FLORESTA, Nísia. 

Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. 
585 “Pranto filial”. O Brasil Ilustrado, Rio de Janeiro, 31/03/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital 

Acesso: 01/06/2015. 
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9h da manhã, será celebrada uma missa, em sufrágio da alma da falecida, na 

capelinha do mesmo cemitério586. 

 

O que chama atenção no excerto acima é o fato de Nísia Floresta está presente ao lado dos 

dois homens da família, e o fato de o mesmo anúncio ter excluído os nomes das duas Lívias e 

da irmã, Francisca Clara. O mais comum nesses avisos é que as mulheres fossem apenas 

citadas como “irmã”, “esposa”, “filha” ou “neta” de alguém, raramente sendo nomeadas. Ao 

compor o anúncio ao lado do filho e do cunhado, Nísia aparecia na imprensa já como figura 

pública, diretora de escola e escritora reconhecida, capaz de transpor os limites usuais do 

recato e anonimato impostos ao seu gênero.  

A morte da mãe motivou a escritora a expressar sua imensa tristeza na crônica 

“Pranto filial”, escrita em dezembro daquele ano e publicada em 1856. No início do texto, a 

narradora explica, então, seu sofrimento: “Vós sabeis quanto eu a amava, quanto minha 

existência estava ligada à sua, quão necessária me era a sua presença na passagem desse Mar 

Vermelho para descansar na Terra prometida”587. No curso da narrativa, ela explica que pediu 

a Deus uma forma para se consolar, ao que foi prontamente atendida:  

Mas eis que o sonho funesto de uma virgem se realiza! A cólera-morbus sopra seu 

hálito mortífero em nossa linda atmosfera. E desce feroz sobre as vítimas que 

designa torturar-lhes as entranhas, desfigurando-lhes as feições antes de fazê-las 

passar ao domínio da morte!588 

 

Com a chegada da epidemia de Cólera ao Rio de Janeiro, segundo seu “Pranto 

Filial”, a narradora decidiu atenuar o luto pela morte da mãe, através da caridade:  

O grito de dor geral ecoa-me no coração confrangido de dor! O espírito de caridade 

reanima-me as forças quase exaustas (...) arranquei-me a meu leito de agonia, 

invoquei a tua memória, ó minha mãe, e mostrei-me aparentemente calma nesse 

mundo caricato que eu havia abandonado, e onde agora no exercício da caridade 

buscava atenuar a saudade que me deixaste!589 

 

A narrativa poética de “Pranto filial” mostra a necessidade da narradora de ocupar o tempo, 

antes dedicado aos cuidados da mãe. Assim, passadas as obrigações fúnebres e as missas em 

                                                 
586 Correio mercantil, Rio de Janeiro, 30/08/1855. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015.  
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589 B.A. Ibid, p. 90. 
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sufrágio da alma da falecida, Nísia iniciou suas atividades na enfermaria, onde trabalhava o 

cunhado, provavelmente já em meados de setembro.  

No início de outubro de 1855, a seção “Notícias diversas” do Correio Mercantil, 

divulga os trabalhos da enfermaria da rua da Quitanda com a rua do Cano, na qual “os 

enfermos têm sido tratados com toda a sua caridade e desvelo, quer pelos médicos, quer pelas 

enfermeiras”, dentre as quais constava o nome da escritora: “ontem aí se achava ajudando as 

irmãs de caridade a Sra. Nizia Floresta (...)590. A enfermaria era a de “Nossa Senhora da 

Conceição”, da qual Henrique de Medeiros era um dos sócios. No dia 30 de outubro, mais um 

cliente agradecia publicamente no Correio Mercantil os esforços empregados para salvar seu 

escravo Antonio, que se achava completamente reestabelecido. José da Silva Melo também 

agradeceu a equipe da enfermaria, nomeando apenas “D. Nizia Floresta Brasileira Augusta”, 

bem como os médicos. No dia 11 de novembro, Joaquim Antonio Pereira também era grato 

aos seus “benfeitores”, nomeando entre outros médicos o senhor “J. Henrique de Medeiros”, 

cunhado de Nísia, e citando as irmãs de caridade, mas agradecendo principalmente Nísia: 

“(...) graças aos cuidados dos mesmos senhores e senhoras irmãs de Caridade, e com 

especialidade da Illma. Sra. D. Niza [sic] Floresta Brasileira Augusta, se acham restabelecido 

meu irmão e o Sr. Castro”. No dia 15 de novembro, foi a vez de Antonio de Freitas Guimarães 

realizar uma “homenagem pública de louvor aos sentimentos caritativos de seus hábeis 

facultativos, e particularmente da Sra. Nizia Brasileira Floresta Augusta”, que segundo ele: 

“empregou o maior desvelo em salvar a enferma de uma morte quase certa (...)”. A enferma 

era a escrava do grato homem. No dia 21 e 22 de novembro, novamente surgem esses 

anúncios de agradecimento à equipe da enfermaria citada. No dia 21, Nísia é novamente a 

única senhora citada e apenas no dia 22, outras duas mulheres, “Maria e Melance”, são citadas 

sem os sobrenomes, ao lado de “D. Nizia Floresta Brasileira Augusta”591.  

O que essas numerosas expressões de agradecimento nos mostram é que a 

escritora não tinha problemas em tornar pública suas atividades caritativas, nem fazer constar 

seu nome na imprensa, como podem muito bem ter evitado as “outras irmãs de caridade”, que 

preferiram o anonimato do gesto. Em todos os artigos, embora terceiros o tenham escrito, é 

curioso como todos repetem o longuíssimo e curioso nome da autora. Isso pode ser uma 
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sugestão de que Nísia, além de esmerada enfermeira, desvelada inclusive com enfermos 

escravizados, podia trabalhar também para se fazer notada.  

Com a morte de D. Antonia, Floresta se vê desprovida de uma importante função 

social de sua vida: o cuidado dos mais velhos e enfermos. Em seu “Pranto Filial” ela mostra 

como o desaparecimento da mãe lhe trouxe um enorme vazio:  

Vi-te morrer... desaparecer para sempre a meus olhos já cansados de lacrimosas 

vigílias, e separada para sempre do teu seio, as faculdades de minha alma não me 

abandonaram ainda!!! Chamarei a isto coragem? Resignação? Filosofia? Oh! não; 

nada disto tenho, quando olho em torno de mim e comtemplo o vácuo imensurável 

que deixaste em minha vida de tão duras provanças! Ao mistério de minha 

organização somente devem meus filhos o eu respirar ainda sobre a terra que 

deixaste!592. 

 

Se o passamento de D. Antonia a liberava do dever filial, ela percebia nos filhos a única razão 

para viver. Na vida real, contudo, Floresta via as obrigações da maternidade se esvaírem, com 

a vida adulta de Lívia e Augusto.  

Os filhos estavam cada vez mais independentes e tomavam caminhos que bem 

poderiam fugir de seu controle. No caso de Augusto, o plano inicial de torná-lo engenheiro 

frustrou-se. Augusto Américo chegou a ser habilitado em aritmética nos exames para o ensino 

de matemáticas na escola militar em maio de 1855. Mas parece ter se dedicado mesmo ao 

novo cargo de “primeiro secretário” que assumiu no “Club recreio marítimo”593, passados 

apenas 6 dias da prova de matemática. Foi um secretário ativo nos meses seguintes, sempre 

anunciando as atividades do clube na imprensa carioca. Talvez sua dedicação tenha sido 

excessiva, pois, em outubro daquele ano, o Correio Mercantil, do dia 19, publicava na seção 

“Ministério da Guerra”, que o voluntário “Augusto Américo de Faria Rocha”, “aluno do 

1ºano”, havia “perdido o ano letivo por faltas”. Podemos supor o profundo desgosto de Nísia, 

ao ver o seu filho varão ser reprovado em razão do abandono da instituição de ensino superior 

que frequentava, sendo ela educadora e tão dedicada ao estudo, e que muito havia sonhado 

com a possibilidade de se formar, como os homens, em um estabelecimento de educação 

superior.  

Augusto Américo parece ter encontrado na sociabilidade do clube algo mais 

interessante do que a vida moral e de trabalho austero ensinado exaustivamente pela mãe. Ele 

preferia a sociabilidade das festas ao trabalho árduo do estudo. Ao que parece, ele via na 
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possibilidade de realizar um bom casamento, algo mais lucrativo do que as dificuldades de 

uma profissão liberal como a de engenheiro. Em 1856, Nísia escreveria um texto sobre a 

prostituição, quando já estava em Paris. Sob o título de “O abismo sob as flores da 

civilização”, no qual revela seus temores em relação ao filho, ainda muito jovem e, por isso, 

presa fácil dos vícios da mocidade594:  

Esta pena que deseja vos servir de obstáculo à beira do precipício, está embebida nas 

lágrimas de uma mãe, que tremia a cada passo que seu filho dileto dava nesse jardim 

de enganosas delícias que vós, em vossa simples inexperiência, ou na sonolência dos 

nobres sentidos da alma, chamais de prazeres da juventude595. 

 

No final de 1856, Augusto já se achava casado com a filha de um comendador que fazia parte 

do mesmo clube recreativo. Engrácia Garcia era uma rica herdeira de terras e escravos do 

município de Cabo Frio. Lívia, no entanto, não trilharia o mesmo caminho. 

Ao contrário do irmão, a filha de Nísia não deve ter encontrado uma sociabilidade 

que lhe conviesse no Rio de Janeiro. Ela, como a maioria das mulheres, vivia a maior parte de 

seu tempo na reclusão doméstica, ofertando aulas em sua residência, onde também funcionava 

o colégio, e dedicando-se ao estudo. Era possível que, como a mãe e a tia, Lívia frequentasse 

ainda a irmandade de São José596, próximo a sua casa, e pudesse eventualmente assistir às 

missas na mais distante Igreja de São Francisco de Paula. Ela chegava aos 26 anos, sem casar. 

Numa carta trocada entre sua mãe e Duvernoy, há a sugestão de que Lívia tenha vivido uma 

grande decepção597. Os estudos a escudavam de uma enorme tristeza, que bem poderia ser 

uma decepção amorosa ou uma insatisfação com o lugar da mulher na sociedade brasileira, 

que via no casamento o destino único da vida feminina. 

A situação da escritora brasileira, naquele momento, nos fazia lembrar de Ida 

Pffeifer - cujo necrológio abre a segunda parte - que esperou a viuvez e os filhos crescerem 

para se aventurar mundo afora. Nísia e Ida compartilharam com dezenas de viajantes da 

mesma época, além da saia e da “crinolina”, uma série de outras características. Em meados 

                                                 
594 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Cintilações de uma alma brasileira. Florianópolis: 
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do século XIX, mulheres de todo o mundo se lançaram aos mares, diligências e expressos 

para percorrer o mundo por motivos variados. As mulheres sempre viajaram, mas as 

contemporâneas de Nísia compartilharam, de certo modo, uma série de atitudes em relação à 

viagem e à condição da mulher que muito nos informa sobre seus anseios e suas 

possibilidades. Essas viajantes de meados do Oitocentos, assim com Nísia, Adèle e Ida, 

evitaram romper relações com a família ou esquecer suas obrigações “femininas” com o lar e 

os parentes598.  

Foi o que fez Nísia Floresta. No dia 10 de abril de 1856, ela e a filha embarcaram 

no paquete Cádix para a Europa, dessa vez sem a companhia masculina de Augusto 

Américo599. A viagem aconteceu pouco menos de oito meses depois da morte de D. Antonia 

Freire e o cumprimento da “missão” de Nísia com a mãe e com o filho que seguia então seu 

próprio destino600. Lívia juntou-se à mãe. A viagem, sem dúvida, a livraria da temível 

denominação de “solteirona” e a alijaria das pressões sociais relativas à sua condição de 

mulher culta e sozinha, uma vez que ela se distanciaria do universo da família, optando pelo 

anonimato de estrangeira. Essa não seria, contudo, uma viagem, mas, antes uma mudança 

definitiva para o continente europeu, no qual elas não parariam de viajar.  

Muitas viajantes do período esperaram o momento certo para partir601, como Nísia 

Floresta que aguardou a morte da mãe e a emancipação do filho, ou Ida, que esperou a viuvez 

e a emancipação dos rebentos. Outras, como Isabella Bird, solteira e doente, se lançaram em 

aventuras pela Califórnia seguindo a prescrição do médico depois de completar 40 anos. 

Marianne North cuidou do pai até sua morte e também com 40 anos decidiu partir pelo mundo 

para desenhar e pintar borboletas, um hobby adquirido nos anos que passou à cabeceira do 

pai. Mary Kingsley partiu aos 30 anos, depois de ter cuidado da mãe, melancólica e doente, 

cuja morte a liberou para percorrer os confins da África, sobre os quais havia lido durante os 

serões ao lado da enferma. Como Nísia, essas mulheres esperaram, com paciência, que as 

amarras sociais as libertassem para as viagens: um luto, a morte dos pais, do marido, a 

emancipação dos filhos, ou o fim da pressão social em relação à maternidade e ao casamento 

                                                 
598 MOUCHARD, Christel. Aventurières en crinoline. Op.Cit. pp.7-8. 
599 “Rio de Janeiro: Crônica Diária”, Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 10/04/1856. “Movimento do 

Porto”. Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 11/04/1856. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
600 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
601 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Elles ont conquis le monde: Op.Cit. pp.25-99. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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com a vinda da maturidade. Há, também, outras que viajaram mais novas como a filha de 

Nísia, ou a holandensa Alexine Tinne, que viajou ao Egito, acompanhada pela mãe, em busca 

de aventura e fugindo, provavelmente, das convenções sociais do casamento e da 

maternidade602. 

 

7. Adèle e Nísia nos espaços da Corte  

Desde 1852, quando Nísia voltou da Europa, as duas escritoras viveram no Rio de 

Janeiro e ambas escreveram sobre a cidade que as acolheu na vida adulta. Adèle permaneceu 

aí desde sua chegada, em 1849, tendo partido apenas por um mês à fazenda São José, no 

interior da província. Nísia vivia no Rio de Janeiro desde 1837, quando deixou o sul do país. 

Passou dois anos na Europa e retornou à Corte, retirando-se, esporadicamente, para o 

subúrbio nos arredores do Rio.  

Na primeira metade da década de 1850, ambas colaboraram com a imprensa, 

sendo leitoras assíduas de periódicos da Corte. As duas deviam ser leitoras do Jornal das 

Senhoras, a folha que saudou Nísia em sua chegada, em fevereiro de 1852, e na qual Adèle 

publicou a homenagem “À Joanna Noronha”, em setembro do ano seguinte. Além disso, 

Floresta e Toussaint publicaram na imprensa carioca: a francesa, no periódico francófono 

Courrier du Brésil, e a brasileira, na folha literária O Brasil Ilustrado, além do Diário do Rio 

de Janeiro e de O Liberal. 

No segundo semestre de 1855, ambas experimentaram o luto, pois Adèle perdeu a 

filha, e Nísia, a mãe. A diferença de idade entre as duas escritoras (Adèle era 10 anos mais 

nova) e de nacionalidade não deve ter impedido que as duas mães e professoras tenham 

frequentado as mesmas festas, alguma peça teatral, cerimônias religiosas ou encontros 

educacionais. Nísia e a filha, bem como Adèle e o marido, trabalharam como professores 

particulares e também em escolas da cidade. É possível ainda que elas tenham se conhecido 

nos bastidores da imprensa ou dos exames de habilitação para a instrução pública. Em um 

momento em que o Rio de Janeiro não tinha tantos letrados e escritores e, menos ainda, 

escritoras, é improvável que o encontro ou, ao menos, o conhecimento de uma sobre a outra 

não tenha ocorrido. 

                                                 
602 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Ibid, pp.25-99. 
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Além da possibilidade de frequentarem os mesmos círculos e eventos sociais, 

Nísia e Adèle compartilharam também certos espaços da cidade. A brasileira vivera durante 

todo esse período em sua residência que ficava entre a “Travessa do Paço, 23” e a “Rua de D. 

Manoel, 20”, um imóvel que tinha saída para as duas ruas, onde também funcionava o 

Colégio Augusto. Perto dali, frequentava a Matriz de São José, onde existia a irmandade da 

qual fazia parte e que distava menos de 300 metros de sua residência. Eventualmente, podia se 

dirigir à Igreja de São Francisco de Paula, onde encomendaram a missa de ação de graça pela 

recuperação de Joaquim Pinto Brasil e, depois, em sufrágio da alma de D. Antonia, que ficava 

a pouco mais de um quilômetro de sua casa e ao lado da escola militar, onde estudava 

Augusto.  

Os Toussaint, por seu turno, respiravam o Teatro S. Pedro, onde Jules tinha 

ensaios e se apresentava quase diariamente, e perto de onde também ficava o endereço 

alugado pelo casal para oferecer suas lições: “Belas Artes, 1”. Tal teatro localizava-se 

justamente ao lado da escola militar e da Igreja de São Francisco de Paula, ambas 

frequentadas pela família de Nísia. Quando chegou à Corte, o casal francês vivera bem 

próximo ao endereço da escritora brasileira, na Rua do Rosário, 96, onde Adèle caíra enferma 

em sua chegada, mesmo período em que Nísia viajava pela Europa. Mas dali logo se retirou 

para um subúrbio mais afastado, temendo, talvez, a atmosfera supostamente pestilenta 

daquela rua e do hospício que lhe dividia o muro. O casal viveu primeiro na freguesia da 

Glória e depois se mudou para a região do Catete. Entre o teatro e a casa de Nísia, ficava 

também a enfermaria, na qual trabalhava seu cunhado, e onde voluntariou durante a epidemia 

de cólera de 1855. Portanto, a vida das duas acontecia, salvo a moradia de Adèle que distava 

em torno de 3,5 km da casa de Nísia, entre ruas e travessas que não teriam mais de 1500 

metros de distância603. Podemos imaginar que um encontro entre elas seria inevitável.  

Contudo, nenhum indício de um contato entre as duas chegou até nós, mas suas 

vidas e seus textos ofereceram e oferecem muitos encontros entre si que nos permitem refletir 

sobre as possibilidades e os limites da escrita e da experiência de mulheres, que são, de uma 

só vez, mães, escritoras e viajantes. No relato de Adèle Toussaint sobre o Brasil, emerge uma 

forte dose de estranhamento da “parisiense” com os trópicos. Nísia Floresta, por sua vez, ao 

retornar da Europa, escreveu textos nos quais parecia se sentir forasteira em sua própria casa, 

                                                 
603 GOTTO, Edward. Plan of the city of Rio de Janeiro [cartográfico]. London: Robert J. Cook, 1871. Disponível 

em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart326448/cart326448.pdf Acesso: 25/06/2015. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart326448/cart326448.pdf
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compartilhando com Adèle o mesmo olhar estrangeiro, que apesar de ser de fora foi capaz de 

tecer mais empatia com as escravas do que Nísia jamais pôde.  

Suas visões sobre a cidade foram criadas a partir da leitura e de imagens 

veiculadas naquele contexto, com as quais compartilhavam também características e/ou 

confrontavam ideias sobre a nação, seus habitantes e costumes. Nesse diálogo, elas 

constituíram suas interpretações sobre a sociedade brasileira e, ao fazê-lo, reafirmaram-se 

enquanto autoras e refletiram sobre o lugar que ocupavam naquela sociedade, assim como 

pensaram também sobre o lugar de outros indivíduos. Mesmo que elas nunca tivessem se 

encontrado ou se correspondido no período em que ambas viveram no Rio de Janeiro, suas 

experiências legaram, através de seus textos, senão um encontro, ao menos um diálogo 

literário proveitoso para se pensar a escrita e autoria de mulheres, bem como a vivência de 

senhoras letradas, fossem estrangeiras ou brasileiras, no Rio de Janeiro do Oitocentos.  

 

8. Diálogos sobre o Rio de Janeiro  

A cidade do Rio de Janeiro era um dos destinos obrigatórios de escritores 

interessados em produzir textos sobre o espaço ou a paisagem brasileira ao longo do século 

XIX. À primeira vista, essas literaturas de viagem parecem ser um estilo literário produzido 

por europeus, homens na maioria, que se deslocaram ao continente americano para descrever 

e traduzir a diferença para o público leitor da Europa, curioso em obter informações sobre 

terras distantes. Nomes como Humboldt, Debret, Rugendas, Ferdinand Denis ou St. Hilaire 

obtiveram enorme sucesso nos dois lados do Atlântico e conformaram estilos que se tornaram 

modelos para outros autores604. Eles compunham uma nova “consciência planetária”, termo 

cunhado por Mary Louise Pratt para explicar a ampliação dos horizontes do planeta, a partir 

de um olhar eurocêntrico, que se iniciou em meados do século XVIII, com as explorações 

científicas. No entanto, quando abrimos os jornais de meados do século XIX, percebemos 

rapidamente que a literatura de viagem não era exclusividade de Europeus, nem se dedicava 

apenas a tematizar o continente americano, muito menos que era exclusivo de autores 

homens.  

Ao contrário, a literatura de viagem, ou mesmo, crônicas e poesias sobre uma 

determinada região ou lugar tornaram-se frequentes no período e passaram a ser também 

                                                 
604 PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes: Op.Cit, pp.15-37. 
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produzidas localmente para o consumo cotidiano nos periódicos da época. Textos sobre a 

cidade do Rio de Janeiro e seus arredores podiam ser encontrados em quase todos os jornais 

do período. Como, por exemplo, o artigo publicado no periódico A Rosa Brasileira, folha 

destinado ao “belo sexo”, no dia 8 de maio de 1853, de autoria de “D. Asevedo: 

O Rio de Janeiro é uma das virgens do Brasil, é mesmo bela como uma virgem, que 

começa a adornar-se com as flores do seu jardim. Assentada sobre a sua formosa 

baía, que não pode ter igual, está constantemente a mirar-se nas águas refletidoras do 

céu da América605. 

 

No excerto, o narrador compara o Rio de Janeiro a uma jovem donzela que se olha nas águas 

cristalinas da baía. Essa imagem de feminilidade de elementos da natureza carioca seria uma 

das características de algumas das prosas que tinham, na cidade, a protagonista da trama. O 

artigo completo ovaciona a cidade e sua natureza, demonstrando a superioridade da paisagem 

em relação a outras partes do mundo, como a Europa, detentora das maravilhas da civilização 

criadas pelo homem, mas órfã das magnificências naturais providas por Deus ao Brasil606. 

 Uns mais informativos, outros mais romantizados, tais relatos costumavam 

descrever ou recriar a natureza e o espaço urbano, seus habitantes e costumes, comumente 

repetindo a ideia de oposição entre civilização, obra do homem, e a natureza, obra de Deus. 

Assim como textos sobre o Brasil, os jornais cariocas também estampavam artigos 

estrangeiros, que abordavam uma grande diversidade nos destinos escolhidos, nas 

nacionalidades e no gênero dos autores. Um exemplo disso é o artigo de Mademoiselle 

Hortense Arago para o Courrier du Brésil, de 15 de setembro de 1854, sobre uma viagem à 

Inglaterra:  

La mer s’applanit, les mouvements du paquebot sont moins saccadés; je commence 

à comprendre que le mal de mer à sa naissance et son agonie!... (...) nous sommes 

arrivés à Folkestone, nous foulon le sol britannique. Dieu! Que les voyages ont 

d’attrait et que la mer est belle à étudier! Encore un chemin de fer, (...), encore des 

tunnels immenses (...). Je suis à Londres, laissez-moi me recueillir, je vois trop à la 

fois, pour bien voir. [O mar se acalmou, os movimentos do paquete são menos 

intensos; eu começo a compreender os enjôos do mar desde sua nascença e sua 

agonia!... (...) nós chegamos à Folkestone e pisamos em solo britântico. Deus! Como 

as viagens são atrativas e como o mar é belo para estudá-lo! Ainda um caminho de 

                                                 
605 D. de Asevedo. “Rio de Janeiro, fragmento”. A Rosa Brasileira, Jornal dos domingos dedicado ao bello sexo. 

Rio de Janeiro. 08/05/1853. Rio de Janeiro. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
606 O texto completo foi publicado no periódico A Rosa Brasileira, jornal dedicado às mulheres, mas escrito por 

homens, que traziam textos melosos sobre o amor romântico, frivolidades e crônicas sobre os bailes e as toilettes 

da moda. Cf. A Rosa Brasileira, Jornal dos domingos dedicado ao bello sexo. Rio de Janeiro. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
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ferro, (...), ainda túneis imensos (...). Eu estou em Londres, deixe-me me recolher, eu 

vi demais para uma vez só, para bem ver] 607. 

 

Descrevendo as situações vivenciadas e suas impressões do lugar, em seu artigo, a escritora 

faz comparações entre países, exprime ideias pré-concebidas ou mesmo oferece aos seus 

leitores e leitoras um novo olhar sobre a velha Inglaterra. Ao invés de um gênero literário 

homogêneo, esses textos se caracterizavam por uma imensa diversidade e pelo constante 

diálogo com outras obras ficcionais, jornalísticas ou mesmo pictóricas608. 

Os mais famosos relatos de viagem sobre o Brasil no século XIX foram 

produzidos por estrangeiros, que relatavam suas experiências de além-mar, com mais 

frequência, para seus compatriotas que ficaram dentro das fronteiras do país de origem609. A 

abertura dos Portos em 1808 e a missão francesa no Brasil em 1815 estimularam muitos 

estrangeiros, cientistas e artistas a produzir relatos sobre os mais diversos aspectos do lugar. 

Essas obras retornavam, com frequência, ao Brasil, vindas nos navios desde a Europa, sob 

encomenda de livreiros, ou podiam ser também traduzidas para o português e aqui 

republicadas610.  

Adèle Toussaint foi herdeira dessa tradição iniciada por seus compatriotas no 

início do XIX611. Em seu relato, a narrativa é feita em primeira pessoa e o narrador, também 

personagem e testemunha, tem seu gênero feminino bem marcado e reflete o cuidado de 

discutir temas importantes e recorrentes em outras literaturas de viagem sobre o Brasil, como 

a paisagem urbana, a degradação sanitária, a escravidão, a natureza brasileira, o orgulho dos 

locais, as festas, os rituais, entre outros612. Se antes de conhecer o Brasil, as descrições de 

paisagens não haviam tomado parte em seus escritos, tão logo chegou ao país, Adèle 

encantou-se com as belezas naturais do lugar, fazendo disso tema de sua prosa, como muitos 

outros escritores viajantes haviam feito, antes dela.  

                                                 
607 Courrier du Brésil, Rio de Janeiro. 15/09/1854. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
608 PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes: Op.Cit, pp.1-14. 
609 SANDLIER, Darlene. Brazil Imagined: 1500 to the Present. Austin: University of Texas Press, 2008. Kindle 

edition.  
610 LEÃO, Andrea Borges. “Nós e os franceses: Gilberto Freyre à prova de Adèle Toussaint-Samson”. Varia. 

Vol.18 (3), 2014, pp.625-647. 
611 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Op.Cit. 
612 SUSSEKIND, Flora. Apud: MAUAD, Ana Maria. “Imagem e auto-imagem do Império”. In: 

ALENCASTRO, L.F.; NOVAIS, F. (orgs.). História da vida privada: Império: a corte e a modernidade 

nacional 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.187. 
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Além dos autores estrangeiros, muitos escritores nacionais também descreveram 

sua nação, utilizando-se de retórica semelhante à desses relatos de viagem. Mais do que isso, 

a natureza brasileira tornou-se tema caro aos autores românticos, que a elegeram como um 

elemento unificador da nação. Em 1822, com a independência política, muitos escritores 

buscaram construir uma identidade nacional para o país nascente e a natureza foi um elemento 

importante para desenvolver temáticas ufanistas613.  

Em realidade, esse era um fenômeno não apenas brasileiro, mas também latino-

americano. Em 1807, a publicação da obra de Alexander von Humboldt sobre o novo mundo 

e sua natureza teve, junto com outros textos, um grande impacto nos círculos intelectuais de 

todo o continente. Na era das independências, a visão romântica e idealizada da natureza 

americana, desenvolvida pelo autor alemão, serviu de substrato aos escritores locais, que 

utilizaram os elementos naturais para pensar e constituir as identidades nacionais e o 

sentimento de pertencimento latino-americano em muitos países do continente614.  

Bebendo nessa tradição, Nísia Floresta escreveu e publicou, em julho de 1855 

“Passeio ao Aqueduto da Carioca”, uma crônica em que o espaço urbano e os subúrbios do 

Rio de Janeiro formam o enredo da narrativa. O longo nome que Nísia criou para si após a 

morte do pai já revelava seu entusiasmo pelo Brasil e sua natureza615. Em textos anteriores da 

década de 1840, Nísia havia produzido descrições de belas paisagens naturais, como as de 

Porto Alegre, na novela Fany, ou mencionado elementos da natureza idealizados em A 

lágrima de um Caeté. Nesses textos, a natureza nacional foi descrita literariamente, mas os 

versos ou a prosa contavam uma outra história. Em “Passeio ao aqueduto da Carioca”, 

contudo, a cidade do Rio de Janeiro e as paisagens de seus arredores são o eixo central do 

enredo, em que a narradora aprecia os subúrbios cariocas, ao mesmo tempo em que realiza 

uma crítica social importante da cidade e de seus moradores. Tanto a admiração com o 

cenário como a percepção das mazelas podem ter resultado de sua vivência na Europa, de 

onde trouxe novas ideias sobre sua velha morada. 

                                                 
613 SANDLIER, Darlene. Brazil Imagined: Op.Cit. Kindle edition. Posição 31 a 126. TABAK, Fani Miranda. 

“Natureza e Identidade nacional em autoras oitocentistas”. In: FLORES, Conceição (Org.). Mulheres e 

literatura: ensaios. Natal: EDUNP, 2013, pp. 355-362. 
614 GERBI. Antonello. O novo mundo: a história de uma polêmica. (tradução Bernardo Joffily). São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

615 Scatena tem uma parte do seu livro dedicado ao estudo das percepções de Floresta sobre a natureza, mas ela 

analisa os textos de viagens, posteriores à crônica “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Cf. SCATENA, Stella 

Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. pp.156-163. 
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As descrições de Adèle e a crônica de Nísia tematizam a natureza com diferentes 

propósitos. A escritora francesa, por exemplo, ao encerrar a travessia atlântica, apresenta aos 

leitores as novas terras que estava prestes a conhecer:  

Enfim, eis o Brasil, que surge com suas matas de bananeiras e de palmeiras. 

Começa-se a distinguir a cadeia de montanhas chamada Gigante, que de fato 

representa bastante bem um homem de estatura colossal estendido em todo seu 

comprimento, e cujo perfil assemelha-se ao de Luís XVI. A que se chama Pão 

d’Assucar [sic] é a montanha que forma o pé do Gigante. Ela guarda a entrada da 

baía do Rio de Janeiro”616.  

 

Do mesmo ponto da baía, Nísia inicia a narrativa de “Passeio ao aqueduto da 

Carioca”, quando o/a narrador/a convida um estrangeiro a conhecer o Rio de Janeiro:  

Ó tu, estrangeiro, que pela primeira vez saúdas o gigante postado à entrada do nosso 

magnifico porto, e te extasias à vista da imponente natureza, que se desenrola em 

quadros variados sob o radiante sol do nosso trópico, desferindo seus deslumbrantes 

raios sobre os verdejantes cimos das montanhas vizinhas, e as soberbosas águas da 

altiva Guanabara, cujas ondas beijam meigamente a orla das duas cidades irmãs que 

ciosa separa (...)617. 

 

Nos dois excertos, encontramos o mesmo gigante deitado, as montanhas 

emoldurando a vista, o sol para uma, o verde para outra, de modo a formar o cenário da 

famosa Guanabara. A descrição da chegada, com ênfase em sua natureza era uma tônica de 

muitos textos sobre a cidade do Rio, assim como tema frequente na pintura de paisagem do 

meado do século618, como demonstram as obras de Marguerite Tollemache [fig.1] e de J.B. 

Debret [fig. 2].  

 

                                                 
616TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro, Op.Cit. p. 71. 
617 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e Dispersos 

Op.Cit. p.33.  
618 PENJON, Jacqueline. “Une intellectuelle française à Rio”. In: Op.Cit. pp.145-160. 
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TOLLEMACHE, Marguerite. “Vista das montanhas do Rio de Janeiro, 1855”619 [Figura 1]. 

 

 

DEBRET, J.B. O gigante deitado, 1816-1831620 [Figura 2]. 

 

Essas imagens permeavam o imaginário de viajantes mesmo antes deles enxergarem a 

paisagem real, pois a vista da baía havia sido tema de versos, prosas e pinturas desde o início 

da colonização621. As narrativas literárias de Nísia e Adèle, bem como essas pinturas 

contemporâneas, compartilham a ideia de uma natureza que se sobrepõe à civilização 

representada pela cidade do Rio de Janeiro.  

Em “Passeio...” a narradora destaca o poder da natureza representada pela cadeia 

de montanhas em comparação com a cidade: “Passa avante, se não queres perder uma só das 

impressões agradáveis que te inspirou o grandioso aspecto dessas cordilheiras de montanhas, 

e das populosas cidades, ocultando-se por entre aquelas”622. Assim como na narrativa de 

Nísia, a imagem de Tollemache sintetiza visualmente essa mesma ideia. A tela é pintada 

desde a entrada da baía e enquanto o mar e a cadeia de montanhas se destacam na paisagem, a 

cidade nada mais é do que uma fina linha branca entre o oceano e as serras verdes [figura 1]. 

O diálogo entre literatura e pintura mostra um ambiente artístico propício ao deslumbramento 

com a paisagem carioca. 

Nesse sentido, tanto na crônica de Floresta, como no relato de Toussaint, as 

autoras mostram a natureza local como um paraíso terrestre, cujas características são 

superiores aos maiores feitos da civilização europeia. Adèle relembra que “diante de uma 

                                                 
619 FERREZ, Gilberto. Iconografia do Rio de Janeiro. Catálogo Analítico, volume II. Rio de Janeiro: Casa Jorge, 

2001, pp.204-205. 
620 DEBRET, J.B. Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, Tome II. Paris: Firmin Didot Frères, 1835. 

Disponível em: http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/00624520 Acesso: 05/10/2015. 
621 SANDLIER, Darlene. Brazil Imagined: Op.Cit. 
622 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e Dispersos 

de Nísia Floresta. Op.Cit. pp.33. 
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natureza tão grande, nossas sociedades, ditas civilizadas, parecem bem pouca coisa! Ali, toda 

coisa humana desaparece, e não nos devemos lembrar mais que de Deus”623. Em outra 

passagem, demonstra seu encantamento pelo caráter idílico do lugar: 

Um céu puro e de um azul soberbo acima de sua cabeça, um sol ardente que doura 

toda a paisagem, martins-pescadores mergulhando à sua volta e alçando vôo na 

maior velocidade com o peixe no bico, o mar azul e calmo como um lago, uma leve 

brisa que vem refrescá-lo, soprando ora do alto mar e ora da terra, eis o que 

mergulha, à sua chegada, em uma espécie de beatitude e de êxtase; fica-se 

literalmente deslumbrado624. 

 

Assim como Adèle, Nísia também destaca a mesma superioridade dos elementos 

naturais nativos, comparando-os à natureza europeia, por exemplo: 

Se és dos frígidos climas do Norte, onde as laranjeiras florescem anãs encerradas nas 

estufas à custa de imenso trabalho do homem, compara aquela vegetação artificial 

com a desta multidão de laranjeiras verdejantes, sem cultura nenhuma, que começam 

da parte externa deste muro ao través do despenhadeiro que por aí vai até o vale625. 

 

Os elementos e as belezas naturais são a expressão, nos escritos das duas autoras, da 

superioridade natural do Brasil.  

Tanto Uma Parisiense no Brasil como “Passeio ao Aqueduto da Carioca” 

compartilham descrições dos mesmos cenários naturais, das mesmas vistas. A exaltação da 

natureza brasileira elege, nas duas autoras, pontos privilegiados para sua descrição. Adèle 

Toussaint conta que na chegada à Corte foi constantemente sugerida a visitar o Corcovado e, 

por isso, este foi o primeiro destino escolhido para um passeio. Na subida da montanha, ela se 

admira com a vista da cidade desde o alto: “A seus pés, estende-se a magnífica baía do Rio de 

Janeiro (...) Vê-se, de um lado, a cidade toda multicolorida, depois, bem ao longe, o alto 

mar”626. Do alto também, Nísia convida seus leitores a vislumbrar a mesma vista em “Passeio 

ao Aqueduto da Carioca”:  

Em seu princípio revela já o interesse que dela resultará ao público, e a atenção que 

excitará do estrangeiro, por aqui passando um dia, para subir ao cimo do Corcovado 

e extasiar-se, abrangendo dali quanto pode a fraca vista do homem, o arrebatador e 

estupendo quadro, que jamais mão de artista conseguirá reproduzir em toda a 

plenitude!  

                                                 
623 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.88. 
624 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.73. 
625 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit. p.41. 
626 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit, p.88. 
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No texto de Nísia o passeio com o estrangeiro inicia-se com a chegada à baía, seguida pela 

rápida descida ao porto, e a pronta subida ao morro de Santa Teresa, onde inicia-se o passeio 

pelo Aqueduto da Carioca, que termina no reservatório “mãe d’água”: “Sigamos, porém, o 

nosso passeio subindo a calçada que o vulgo denomina ladeira de Santa Tereza”, de cima 

convida o estrangeiro a admirar as paisagens: “Contempla o quadro que começa a desdobrar-

se à nossa esquerda. É aquele porto onde fundeaste saudando a antiga terra dos Tamoios: a 

floresta de mastros que ele encerra revela para logo a grandeza do nosso comércio”627. Na 

descrição do passeio ao Corcovado, Adèle evoca o mesmo trajeto. “Começa-se a subida pela 

montanha de Santa Teresa (...). Volte-se então e admire! A seus pés, estende-se a magnífica 

baía do Rio de Janeiro, com suas embarcações de todos os países, suas montanhas tão 

pitorescamente recortadas, suas ilhotas verdes, (...)”628. Algumas sequências idênticas dos 

relatos e a apreciação de paisagens nos revelam que não apenas Adèle, mas também Nísia, em 

sua crônica ficcional, descrevem com verossimilhança um passeio habitual, realizado por 

cariocas e turistas com destino ao cume do Corcovado. Visitantes locais e estrangeiros 

seguiam o percurso turístico mais famoso do Rio de Janeiro no período, descrito 

exaustivamente por diversos viajantes e pintados pelas mãos de muitos artistas.  

 Nos dois textos, as autoras se dirigem a estrangeiros, mas o fazem por motivos 

diferentes. Nísia convida um forasteiro a se encantar com as belezas de seu país. O olhar 

estrangeiro sobre o Brasil tornou-se uma característica de seus escritos. Mas, em realidade, a 

autora não parece escrever para um público leitor estrangeiro. O texto se constrói mais como 

uma provocação aos habitantes da terra, que ignoravam as maravilhas de sua cidade ao cultuar 

apenas o que vinha da Europa. No final de “Passeio ao aqueduto...” ela explicita a moral da 

história por meio de uma conversa que a narradora enceta com o forasteiro. Ela critica a falta 

de hábito dos locais, que preferiam o sedentarismo ao salutar e higiênico passeio pela 

natureza. No caso de Adèle, ao contrário, ela procura, em seu relato, traduzir aquilo que vê 

para os que nunca estiveram no país: “Ali, o europeu pode ter uma ideia daquelas belas 

florestas virgens”. Seu público leitor mais direto é o francês. 

As duas escritoras produziram descrições nas quais é possível perceber 

semelhanças na exaltação das belezas naturais do lugar, na apreciação de panoramas similares 

e nas descrições dos lugares conhecidos durante o passeio ao Corcovado, ambas inspiradas 

pelos mais notáveis viajantes europeus, de quem tanto Nísia quanto Adèle são leitoras, como 

                                                 
627 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit. p.35. 
628 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.88. 
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veremos. Contudo, se as autoras descrevem os cenários naturais da cidade como um lugar 

paradisíaco, suas narrativas também trazem diferenças cruciais. Cada uma desenvolveu 

interpretações idiossincráticas daquilo que enxergou ou imaginou ficcionalmente. 

Na obra de Adèle Toussaint, por exemplo, a natureza tem, por vezes, um caráter 

exótico: 

(...)ali, cada talo de relva é habitado, cada árvore, cada folha esconde um mundo; 

vemo-nos sós e, no entanto, sentimos que uma multidão de seres agita-se à nossa 

volta. (...)fiquei em êxtase diante daquela natureza selvagem e gigantesca, que me 

inspirava a uma só vez terror e admiração629.  

 

Ao mesmo tempo em que compara as paisagens naturais a um paraíso terrestre, a narrativa de 

Adèle retoma em seus textos a dimensão do “maravilhoso” e do sublime, presente em diversas 

crônicas de viajantes europeus sobre o novo mundo. A natureza brasileira, pois, se revela 

como traiçoeira para a francesa que se aventura nos trópicos. Ao delinear as belas florestas, a 

narradora ressalta os perigos da fauna dos trópicos, dirigindo-se a um estrangeiro, que devia 

ser europeu: 

 [M]as a natureza é pérfida aqui, desconfie! O veneno oculta sobre as mais belas 

flores e sob as frutas mais saborosas: alguma cobra de picada mortal talvez rasteje 

sob essa relva de que tem a cor; um escorpião está ali, à sua espera para causar uma 

ferida sem remédio. Lembre-se de que está no Brasil, desconfie estrangeiro, e 

continue subindo! 

  

O medo dos mistérios da selva devia ser um dado da realidade da vida da autora, que o 

retoma, em várias passagens do texto, como quando realizou a viagem à fazenda: “Pensei 

então nas cobras, nas onças, e assustei-me de me encontrar viajando à noite”630.  

Se o medo das selvas do continente permeava o imaginário de europeus desde o 

início da colonização, Adèle Toussaint utilizou suas passagens sobre os perigos vivenciados 

para apimentar seu relato sobre o Brasil, buscando atrair o interesse de leitores europeus e 

constituindo-se enquanto protagonista ousada de aventuras na América. Primeiro, Adèle sabia 

que o público francês se habituara a relatos dramáticos e inverossímeis sobre a natureza 

americana, inclusive conta que um dos editores sugeriu, ao seu relato, o título de “Um drama 

nas florestas virgens”631, de modo a torná-lo vendável. Apesar de ter recusado a proposta, ela 

pode ter se valido do conselho para enfatizar as passagens de suas anotações em que uma 

                                                 
629 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p. 92. 
630 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.137. 
631 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “Prólogo”. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.48.  



181 

 

certa emoção poderia ser destacada, pensando, talvez, em atrair o interesse de seu público 

leitor. Segundo, ao enfatizar as passagens sobre os perigos enfrentados, a autora revela 

também o desejo de se autorizar diante do público como alguém que viveu aventuras in loco:  

A todo instante, tínhamos de subir pequenas montanhas, por caminhos tão estreitos 

que, tendo encontrado outros cavaleiros que cruzavam conosco, tivemos que colar 

nossos cavalos ao rochedo para lhes dar passagem, e, uma outra vez, tendo-me 

encontrado, ao contrário, do lado do precipício, confesso que tive certo temor, pois 

um único movimento do cavalo me teria precipitado no barranco632. 

 

A cavalgada em penhascos ou a travessia de um rio, montada em cavalo, são 

exemplos das aventuras da parisiense nos trópicos que tornavam as descrições mais 

emocionantes: “Os cavalos, para cortar a corrente, que era muito rápida em certo trecho, iam 

sempre de lado, e eu tinha a impressão de que a margem oposta fugia em vez de se aproximar 

de nós”. Mas diz ao leitor ter guardado desses momentos “uma agradável lembrança”: “fico 

feliz de ter passado por aquelas pequenas emoções e de ter contemplado tão esplêndidas 

paisagens”633. Ao leitor, ela garantia certa emoção, a si, uma dose de autoridade como 

viajante aventureira. 

De certa forma, a exoticidade de seu texto está, ao menos em parte, relacionada à 

sua condição de estrangeira, destacada no título da obra em que se define como “uma 

parisiense” e que, ainda, se dirige primeiramente aos seus conterrâneos. Embora as traduções 

posteriores de sua obra ampliem seu público para os leitores de português e inglês634, Adèle 

parece exaltar as características “exóticas do lugar” a um público europeu ansioso por relatos 

emocionantes sobre lugares distantes635.  

Em contrapartida, na narrativa de “Passeio...”, a natureza jamais oferece perigo 

aos excursionistas. Não há nenhuma menção às paisagens naturais como algo exótico ou 

selvagem, como era comum nas narrativas de estrangeiros sobre o Brasil. O que a narrativa de 

Nísia descreve é, ao contrário, um ambiente natural domesticado, romântico e idealizado. Em 

vez de um lugar selvagem, as florestas virgens são nada mais que subúrbios calmos e belos 

que propiciam ao turista a contemplação romântica, em que nenhum perigo natural, ou da 

civilização, é capaz de perturbar aqueles que se entregam ao deleite de apreciar a paisagem:  

                                                 
632 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p. 113. 
633 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p. 130. 
634 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. A Parisian in Brazil. Translaled from the French of Madame. Toussaint-

Samson, by Emma Toussaint. Boston: James H. Earle, 1891. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense 

no Brasil. Rio de Janeiro: Typographia de J. Villeneuve, 1883. 
635 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “Prólogo”. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Op.Cit. pp. 43-51. 
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Prossigamos costeando a montanha por sobre, ou pela base do aqueduto, ao som das 

águas que lá dentro murmuram docemente, e do melodioso canto dos pássaros 

pousados nos ramos das árvores que sombreiam a estrada. Que deliciosas paragens! 

Que meiga e encantadora solidão!636  

 

No caso de Nísia, embora a interlocução de suas crônicas dialogue com um 

suposto estrangeiro, um turista que vem ao Rio de Janeiro para conhecer suas paisagens, o 

público imediato do texto é o leitor do Brasil Ilustrado, brasileiros ou estrangeiros que viviam 

na Corte. Deste modo, a autora enfatiza as qualidades naturais da cidade sob a perspectiva da 

exaltação romântica e nacionalista do espaço. Enquanto brasileira, Nísia utilizava o elogio da 

nação como uma de suas temáticas fundamentais, que ela procurava, com frequência, difundir 

entre seus conterrâneos, sobretudo depois de sua viagem à Europa.  

Os subúrbios, além de servirem como lugar de contemplação, são ainda 

ressaltados na narrativa de Nísia como um lugar propenso à elevação moral dos viajantes em 

contraposição à cidade como lugar de vícios. De certo modo, essa ideia se relaciona ao gênero 

da autora. Nísia se esforça, em muitas de suas obras, para construir uma imagem de mulher 

honrada, mãe dedicada e viúva apaixonada pela memória do marido falecido. A natureza é, 

portanto, o lugar em que as saudades dos mortos e o amor pela família e pela moral podem ter 

vazão. No caso de “Passeio ao aqueduto da Carioca”, a narrativa não apresenta flexões de 

gênero, mas os leitores contemporâneos à obra poderiam inferir “B. Augusta”, como um 

pseudônimo feminino.  

Mesmo que o relato de Adèle Toussaint se inspirasse em outras narrativas de 

viagem, ela, como Nísia, também bebeu na tradição de autores românticos nacionais, o que se 

evidencia tanto em suas descrições idealizadas da natureza, como na tradução que 

empreendeu do poema de Gonçalves Dias. No anexo de Uma Parisiense no Brasil, publicado 

em Paris, ela traduziu “Canção de Exílio”, uma das obras consideradas como fundadoras do 

romantismo brasileiro, em que a narrativa expressa a superioridade da natureza do país. Sobre 

o autor, ela escreve: “Tem alguns poetas, porém, dos quais os melhores são Gonçalves Dias e 

de Magalhães. É principalmente a graça que domina no caráter de sua poesia”637. Informa a 

viajante, revelando ser conhecedora da literatura nacional. 

Nísia Floresta e Adèle Toussaint escreveram sobre o Rio de Janeiro na década de 

1850, momento que se consagrou na memória política do século XIX como uma época de 

                                                 
636 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit. p.38. 
637 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Op.Cit. p.172. 



183 

 

apogeu do Segundo Reinado brasileiro. O fim do turbulento período regencial, do perigo da 

intervenção inglesa e das disputas políticas acirradas da década de 1840, fez os anos 1850 e 

1860 serem lembrados como décadas de paz e prosperidade devido, entre outras coisas, à 

criação de gabinetes de conciliação e ao fim do tráfico transatlântico de escravos638. Desde 

seu início, o reinado de D. Pedro II tinha a preocupação de construir uma imagem oficial do 

império que contribuísse para sua popularidade. O país recém-independente buscava, assim, 

um modelo de nação que sustentasse a ideia de “civilização nos trópicos”. Já na década de 

1840, intelectuais, escritores e artistas fundaram o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), com a proteção do jovem imperador. Esse estabelecimento contribuiu para a 

construção de um discurso oficial sobre o Brasil, o qual privilegiava as representações 

românticas da natureza brasileira639. 

 As obras de literatura de viagem produzidas no meado do século XIX sobre o 

Brasil dialogaram, em alguma medida, com esse paradigma romântico difundido, 

principalmente, pelos membros do IHGB. Autores locais e estrangeiros tematizaram a 

natureza brasileira, a ideia de “civilização nos trópicos”, seu atraso em relação ao “mundo 

europeu”, os interessantes ou reprováveis habitantes e seus costumes locais. Suas 

interpretações sobre o lugar brasileiro foram feitas, invariavelmente, a partir de um olhar que 

idealizava a vida europeia e seus costumes julgados como mais avançados e civilizados.  

É esse contexto político e artístico que Adèle Toussaint encontrou ao desembarcar 

no Rio de Janeiro e sobre o qual ela escreveria suas memórias, publicadas no final da década 

de 1870. Também foi nesse cenário que Nísia publicou sua série de crônicas “Passeio ao 

aqueduto da Carioca” na imprensa carioca. A exaltação da natureza brasileira e das belezas 

naturais e construídas do Rio de Janeiro constituiu-se como um mote dessas escritoras, cujas 

interpretações da cidade revelam um diálogo importante entre si e com autores 

contemporâneos, nacionais ou estrangeiros.  

*** 

“Passeio ao Aqueduto da Carioca” combina a idealização dos elementos naturais 

do Rio de Janeiro com uma forte crítica ao caráter ‘incivilizado’ da sociedade carioca. Ao 

desembarcar no porto em companhia do interlocutor, o viajante estrangeiro, a narradora 

convida-o a se afastar da cidade: “Apressa-te em deixar o recinto onde está assentada a 

                                                 
638 CHALHOUB, Sidney. História Contada: capítulos de história social da literatura brasileira. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1998, p.103. 
639 SCHWARTZ, Lilia. “O Brasil Imperial de D. Pedro II”. Op.Cit, p.1. 
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orgulhosa rainha da América meridional trajando pomposas galas, mas tão profundamente 

descuidosa do seu estado sanitário”640. A crítica social de Nísia apresenta-se como um 

ingrediente que contrabalanceia a exaltação dos elementos naturais na narrativa.  

Também Adèle Toussaint tem lembranças infelizes da precariedade da vida 

urbana na Corte. Ela retoma seu passado parisiense de conforto e higiene para enfatizar a falta 

de estrutura e a insalubridade da cidade. Lembremos de sua descrição da Rua do Rosário, 

onde adoeceu de febre amarela. Como aquela passagem, a francesa destacaria muitas outras 

em que revela a decepção com o estado sanitário da cidade. Assim que desceu do navio que a 

trouxe da França pela primeira vez, imediatamente após ter apreciado o belo cenário da baía e 

a vista da cidade, Adèle observou que: “Aquelas praias, que de longe nos pareciam tão belas e 

tão perfumadas, eram o receptáculo de imundícies da cidade”, chamando-as de “vaso infecto, 

onde detritos de toda espécie apodrecem exalando emanações nauseabundas”641. Em várias 

situações em que descreve o cenário urbano do Rio de Janeiro, a autora parisiense se assusta 

com tanta sujeira, lembrando o leitor da limpeza a qual estava habituada na França: “Ai que 

rua para os parisienses, habituados a todo conforto e a todo luxo de nossa capital!”. Em 

contrapartida, a limpeza das cidades europeias seria uma surpresa agradável para Nísia, 

demonstrada em seus textos posteriores sobre as viagens que realizaria pela Alemanha e 

Itália642. 

Em “Passeio ao aqueduto da Carioca”, a culpa da precariedade da vida urbana 

recai sobre o passado colonial:  

Não te demores também em nossas ruas procurando os nossos monumentos. Ainda 

os não possuímos; fomos colônia portuguesa. (...) porque no Brasil, donde se 

extraíam copiosos tesouros para levantar soberbos edifícios em sua metrópole, não 

valia a pena construir obras de mor importância643.  

 

Mas ao responsabilizar os colonizadores, a autora marca uma diferença importante em relação 

a muitos escritores românticos do período, que, ao contrário, buscavam construir um passado 

colonial conciliatório para a nova nação644. 

                                                 
640 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit.p.33. 
641 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.74. 
642 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. pp.46, 183. FLORESTA, Nísia. Três anos 

na Itália seguidos de uma viagem à Grécia. In: LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. Op.Cit. pp.19, 32. 
643 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. DUARTE, Constância Lima (org.). Op.Cit. pp.33-44. 
644 TABAK, Fani Miranda. “Natureza e Identidade nacional em autoras oitocentistas”. Op.Cit. pp. 355-362. 
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No entanto, a narradora também culpabiliza os próprios habitantes do Rio de 

Janeiro pelo estado em que se encontra a cidade:  

E depois que nos constituímos nação independente, a grande população da rica 

capital deste vasto império, por demais dilettanti e de bom tom prefere despender 

grossas somas para ouvir lindas cantoras, multiplicar os bailes e outras distrações 

públicas, a concorrer para expurgar as nossas ruas dos tigres que as infestam!645.  

 

Preocupada apenas com o entretenimento, as elites locais não se importam com a situação 

precária da cidade, que se verifica na presença dos “tigres”, elementos incivilizados do meio 

urbano. Os carregadores de dejetos humanos, escravos chamados de tigres, são eleitos por 

Nísia como símbolo do atraso e da insalubridade da cidade. Contudo, ela atribui a 

responsabilidade da cena às autoridades públicas e à elite brasileira que apenas se 

preocupavam com as festas e pompas, e o lazer dos teatros e óperas, em vez de prezar pela 

higiene do espaço público. No texto de Floresta, a sujeira, a falta de estrutura urbana e a 

presença negra são evidências da falta de civilização nos trópicos. De fato, o saneamento do 

Rio de Janeiro não se iniciaria antes de 1860, e enquanto isso os tigres reinavam ali e em 

várias cidades do Império, capturando o olhar de pintores e viajantes646. 

Em Uma parisiense no Brasil, Adèle observa a incivilidade do Rio de Janeiro não 

apenas na precariedade do espaço urbano, mas também na inferioridade de costumes dos seus 

habitantes. A presença negra no Rio de Janeiro é assunto recorrente nas páginas escritas pela 

francesa, que se diz surpresa com a quantidade de cativos nas ruas da cidade. Como ela, 

muitos viajantes constataram a grande quantidade de negros no Rio de Janeiro que tinha, em 

1849, mais da metade de sua população escrava647. A ênfase em temáticas da raça e 

escravidão parecia ser uma forma de Adèle abordar o caráter exótico do Brasil e suas 

descrições têm o objetivo de alimentar a curiosidade de seus leitores europeus, pouco 

familiarizados com uma sociedade escravista, como a brasileira dos anos 1850.  

Adèle relata com frequência a presença escrava e negra nas paisagens da Corte, 

revelando um estranhamento que é um misto de admiração e repulsa. Escrevendo 

primeiramente para o público não brasileiro, a autora se preocupa em detalhar as diferenças 

físicas desses habitantes particulares e as atividades que desempanhavam. Diversamente dos 

                                                 
645 Grifos meus. B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit. p. 33. 
646ALENCASTRO, L.F. “Vida privada e ordem privada no Império”. In: ALENCASTRO, L.F.; NOVAIS, F. 

(orgs.). História da vida privada: Império: a corte e a modernidade nacional 2. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1997, p.67. 
647 Censo do Rio de Janeiro. Introdução de Thomas Hollow. Disponível em: 

www.brnuede.com/bhds/bhd50/thrj.pdf Accesso: 28/10/2013. 
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textos de Nísia, a narrativa de Adèle é consciente de que o trabalho escravo a permite 

desfrutar da paisagem do Rio de Janeiro, como na seguinte passagem: “Enquanto eles remam 

para conduzir-nos a terra, deem uma olhada comigo naquela esplêndida baía, orlada de todos 

os lados por montanhas cobertas da mais luxuriante vegetação”648. A narradora destaca, em 

inúmeras passagens, que o trabalho realizado pelos negros remadores é o que lhes possibilita 

o tempo livre para o lazer ou o deleite da paisagem. Ao descrever a subida ao Corcovado, por 

exemplo, a viajante francesa não apenas percebe, mas também descreve os escravos e 

escravas que faziam parte do séquito de visitantes:  

Nossa pequena caravana compunha-se de dezesseis pessoas sem contar os negros 

que nos acompanhavam, carregando na cabeça grandes cestos contendo as provisões 

de boca. Quanto às negras, estavam encarregadas das crianças, que participam de 

todas as festas e são levadas ao teatro, a tal ponto se tem confiança nos escravos para 

as vigiar649.  

 

Adèle ressalta a ideia de que o trabalho escravo era um requisito para o lazer dos visitantes 

livres. E se surpreende com a confiança que os pais depositavam nas cativas encarregadas de 

cuidar dos filhos pequenos. Tal percepção da escravidão é uma característica importante de 

seu texto, em comparação com o de Nísia Floresta, em que as descrições e passeios não 

percebiam o trabalho dos cativos como algo digno de menção.  

Na obra de Nísia, durante a subida ao Corcovado ou ao longo de todo o passeio, a 

narrativa não menciona o trabalho escravo como uma condição para que o viajante consiga 

desfrutar da visita. As menções aos escravos neste texto não se pautam por uma relação de 

dependência entre o narrador e os cativos, eles são antes parte da paisagem urbana. Em parte, 

isso se deve ao fato de a narrativa de “Passeio...” não estar preocupada com uma descrição 

verossímil daquilo que vê a narradora, mas antes com uma exaltação romântica da paisagem. 

Entretanto, essa ausência da percepção do trabalho escravo também poderia se relacionar com 

sua invisibilidade para alguém, que como Nísia, estava habituada a ele, desde a mais tenra 

infância.  

A escravidão, entretanto, passou a fazer parte do seu horizonte de escritora desde 

o seu retorno da Europa, quiçá porque ali vivenciara uma sociedade em que a instituição 

escrava estava ausente. No seu retorno, o cativeiro passou a ser exaustivamente notado em 

quase todos os textos que escreveu na década de 1850. Em “Passeio ao aqueduto...”, além da 

                                                 
648TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.73. 
649 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.87. 
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rápida menção aos tigres, o escravo emerge na narrativa como uma digressão condenatória da 

crueldade da escravidão. Ao observar o panorama da cidade: “Estamos na volta formada pela 

primeira caixa d’água, repousemos nos assentos que ela oferece ao passeador fatigado, ou 

atraído pelo poético sussurrar das águas que neste ponto se despenham pela pequena ladeira 

por onde segue o aqueduto”650, enquanto descansa ao lado do estrangeiro, a narradora escuta 

um lamento: “Mas que melancólicos acentos vêm singularmente contrastar com a suave 

harmonia desta natureza? Ah! que se me cerra o coração de certo!”. Ela explica que é o 

escravo, trabalhador da pedreira, que se lamenta:  

Vês lá à nossa esquerda aquele escarpado rochedo? É do alto dele que desce essa 

voz triste e lamentosa do infeliz escravo, quase exausto de forças, obrigado ao 

trabalho de cavouqueiro debaixo dos raios de um sol abrasador e sobre a pedra 

ardente que na sua velhice é condenado a desprender do rochedo
651

. 

 

Não obstante a idealização da cena, o texto é espacialmente preciso, e do lugar em que estão, 

narradora e estrangeiro, era mesmo possível observar os trabalhos de negros na pedreira da 

Glória, descrita e representada por Rugendas nos anos 1830 [Figura 3].  

 

 

 

                                                 
650 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit. p.38. 
651 B. AUGUSTA. Ibid, pp.38-39. 
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RUGENDAS, Johann Moritz. Vista da montanha do Corcovado e do subúrbio do Catete, 1827-1835652. 

[Figura 3] 

O lamento do cativo, ela transcreve em versos rimados, nos quais o negro conta 

do passado feliz na África: “Feliz na minha cabana,/Sombreada de palmeiras,/Eu vivia em 

terras d’África/ Minhas terras tão fagueiras”; do trabalho excessivo e os maus tratos 

infindáveis: “Desde então só estas vozes /Escuto de humanidade:/ Trabalha, trabalha, negro;/ 

O chicote, e a Eternidade!/ Já curvado sob os anos/ Oh! meu Deus forças me dá!/T rabalha, 

trabalha, negro;/ A morte te espera lá!”. Conclui com pesar ao constatar que essa parcela da 

humanidade é destinada até o fim aos penosos trabalhos braçais e assim encerra sua digressão 

contra a desumanidade do cativeiro. A narradora clama pela “regeneração dessa infeliz raça”, 

condenada a jornadas extenuantes e indignas, além de criticar os “maus senhores”, que são 

responsáveis por tal crueldade.  

Tanto Nísia como Adèle observam a falta de civilização da cidade do Rio de 

Janeiro, que se expressa na degradação sanitária do lugar e também na tensão racial da 

paisagem urbana com a presença negra e escrava. Elas condenam o cativeiro e elaboram 

visões depreciativas da “raça”, descrevem suas atividades ou se mostram simpáticas à sorte 

deles. As duas escritoras, contudo, compartilham um olhar sobre a escravidão que revela um 

                                                 
652 RUGENDAS, Johann Moritz. Malerische Reise in Brasilien. Paris: Engelmann, 1835. Facsimile edition 

Stuttgart: Daco-Verlag Blase, 1986. 
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diálogo com ideias e imagens do cativeiro que circulavam no Brasil, bem como em outras 

partes do Atlântico.  

9. Visões do cativeiro 

No dia 18 de maio de 1856, o Courrier du Brésil reproduzia na sessão “cotidiano” 

(Fait divers) um artigo da Revista Commercial de Santos. O fato ocorrera dias antes durante a 

liquidação de bens do senhor Francisco José Ribeiro Rato: 

Parmi les traficants qui assistaient à l’encan, dit la Revista, un particulièrement se 

faisait remarquer par un extérieur annonçant un de ces individus qui ont perdu tout 

sentiment. Cet homme, d’un air envieux, s’adressant à une négresse enceinte qui 

pleurait son malheureux sort et à laquelle s’accrochait un petit mulâtre, son enfant, 

lui dit: “Veux-tu me servir?”. La négresse put à peine lui répondre par des paroles 

entrecoupées de sanglots, qu’étant créole de Santos où elle avait ses enfants, elle ne 

voulait pas être vendue pour les engenhos serra acima. “Tu ne veux pas? Répliqua 

avec un cynisme satanique, le traficant, eh bien! Je vais te montrer si tu as une 

volonté, d’ùt-il m’en coûter trois contes de reis”, puis s’adressant au public: - que 

personne n’enchérisse, car cette créature sera à moi, coûte que coûte! Un silence 

d’effroi accuillit ces paroles. La négresse fut mise en vente, le traficant couvrant 

toutes les enchères, elle lui fut adjugée au priz de 1:905$000. Son désir diabolique se 

trouvait satisfait. Alors il se dirigea de nouveau avec son sourire sardonique vers la 

malheureuse négresse: “Ne te l’avais-je pas dit, maintenant tu es à moi. Pends-toi si 

tu veux, voilà l’argent pour acheter une corde! Passe par ici et partons ensemble! ” 

Le peuple tressaillit!653.  

[“Entre os traficantes que assistiam ao leilão, (...) um, em particular, se fez remarcar 

por um exterior que anunciava um desses indivíduos que perderam todo o 

sentimento. Este homem, (...) se dirigiu a uma negra grávida que chorava sua 

desgraçada sorte e em quem se encostava seu filho, um mulatinho. O traficante a 

interpela: “Você quer me servir?” A negra pôde apenas lhe responder com palavras 

entrecortadas por soluços, que sendo criola de Santos, onde ela tinha filhos, não 

queria ser vendida para os engenhos serra acima. “Tu não queres? Replicou com um 

cinismo satânico, o traficante. Está bem! Eu vou te mostrar se tu tendes vontades, 

nem que me custe três contos de réis”. Depois se dirigindo ao público: “- que 

ninguém se atreva, porque essa criatura será minha, custe o que custar!” Um silêncio 

gélido seguiu suas palavras. A negra foi colocada à venda, o traficante cobriu todos 

os lances. Seu desejo diabólico fora satisfeito. Em seguida, ele se dirigiu de novo à 

infeliz negra, com seu sorriso sádico: “Eu não te disse? Agora eres minha! 

Enforque-se se quiser, aqui está o dinheiro para comprar uma corda (...) O povo, em 

silêncio, estremeceu!”]. 

 

A cena corriqueira e cotidiana de um leilão de cativos assume, naquele caso, feições de 

tragédia grega. O narrador, logo no início, anuncia o fim macabro da história real com toque 

de ficção: “entre os traficantes que assistiam ao leilão (...) um em particular se fez remarcar 

por um exterior que anunciava um desses indivíduos que perdeu todo o sentimento”654. 

                                                 
653 “Fait Divers”. Courrier du Brésil, Rio de Janeiro, 18/05/1856. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DOCREADER/docreader.aspx?BIB=709719. Acesso: 03/04/2014. 
654 Courrier du Brésil.Rio de Janeiro, 18/05/1856. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DOCREADER/docreader.aspx?BIB=709719. Acesso: 03/04/2014. 

http://memoria.bn.br/DOCREADER/docreader.aspx?BIB=709719
http://memoria.bn.br/DOCREADER/docreader.aspx?BIB=709719
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Apresentado o vilão, anuncia-se a tragédia. A vítima é uma jovem mulher grávida, mãe de 

uma pobre criança, que chora e soluça “sua desgraça”. Nas imagens da escravidão, nenhuma 

poderia ser mais tocante e indefesa do que essa. É, pois, essa a vítima das crueldades do vil 

traficante que lhe ameaça ante uma plateia impassível.  

A cena real descrita com feições romanescas pelo jornalista da revista de Santos 

toca em uma das temáticas fundamentais de movimentos contrários à escravidão no mundo 

Atlântico na década de 1850. O tema da destruição de famílias, apartadas pela venda de seus 

membros, sobretudo a separação entre mãe e filho, que dentre todos os laços familiares era o 

mais inconteste, tornou-se o expoente maior da retórica dos discursos contrários ao 

cativeiro655. Nesse sentido, a imagem “feminina” da mãe escrava é mobilizada de modo a 

humanizá-la e trazer o debate sobre o cativeiro para o campo das emoções e da empatia com o 

público, semelhante às estratégias narrativas desenvolvidas pela literatura ficcional, 

particularmente, nas páginas dos romances656.  

A pressão internacional liderada pelos ingleses, que ecoava em todo o Atlântico 

os anseios de um mundo sem escravidão657, levou a lei de proibição do comércio 

transatlântico de escravos que pôs fim à entrada legal de novos africanos no Brasil, em 1850. 

Se a derrota quanto ao tráfico fora irrevogável, as elites proprietárias trabalharam até o fim do 

segundo reinado para que seu domínio sobre os cativos fosse um direito permanente e 

indiscutível658. O comércio interno de escravos passou a suprir as demandas de produtores de 

café do oeste paulista que estavam em franca expansão659 e as cenas como a da jovem mãe se 

repetiram com ainda mais frequência. Naquela época, a maior parte da sociedade brasileira 

tinha enorme dificuldade em vislumbrar um horizonte sem escravos que lhe servissem 

gratuitamente, por toda a vida e, de preferência, com a subserviência esperada. 

Embora a abolição do cativeiro fosse um assunto delicado e, por isso, pouco 

discutido na maioria dos periódicos brasileiros nos anos 1850, a escravidão em si, ao 

contrário, inundava diariamente as páginas de quase todos os jornais do período. Muitos 

deles, se não eram exatamente contrários à instituição escrava, se mostravam como 

                                                 
655 MIDGLEY, Clare. Women Against Slavery: Op.Cit. pp.119-152. 
656 HUNT, Lynn. A invenção dos Direitos Humanos. Uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 

pp.35-69. 
657 MIDGLEY, Clare. Women Against Slavery: the British Campaigns, Op.Cit. pp.119-152. 
658 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012, pp.13-31. 
659 SLENES, Robert. “The Brazilian internal slave trade, 1850-1888. Regional economies, slave experience, and 

the politics of a peculiar market”. In: JOHNSON, Walter (org.). The Chattel Principle: Internal Slave Trade in 

the Americas. New Haven e Londres: Yale University Press, 2004, pp.325-370. 



191 

 

incansáveis oponentes dos horrores cotidianos que ela produzia, ou, ainda, de “seus 

excessos”. Eles estampavam cenas dramáticas do cotidiano da venda de escravos, como o 

caso da mãe no leilão, e a consequente separação de famílias; agressões cruéis e castigos 

físicos desmedidos como punição de crimes banais; ou mesmo atos desesperados de escravos 

que recorriam a agressões ou ao suicídio para escapar do cativeiro. As críticas à crueldade da 

escravidão e observações mais gerais sobre a vida dos cativos faziam parte de discursos que 

extrapolavam os limites da nação e dos gêneros literários no meado do oitocentos660.  

Em seus escritos da década de 1850, Adèle Toussaint e Nísia Floresta também 

escreveram sobre a instituição escrava. A despeito das diferenças de estilo literário, período 

de publicação e nacionalidade das autoras, suas visões do cativeiro no Brasil mostram 

aproximações fundamentais, em parte pelo olhar de gênero que lançam sobre a questão. As 

autoras evitaram agrupar os escravos em categorias homogêneas, preferindo destacar suas 

complexidades, étnicas inclusive, construindo-os enquanto indivíduos que vivenciaram a 

escravidão de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, elas representaram o cativeiro e suas 

vítimas a partir da premissa que toma por diversa a experiência de homens e mulheres 

escravizados. Essa divisão entre escravos e escravas permeava os escritos das autoras e 

compunham também os discursos anti-escravidão ou contra os excessos de senhores e 

traficantes que inviabilizava a própria continuidade da instituição escrava. Em muitos textos 

do período, é possível perceber um movimento profícuo entre literatura e imprensa, formado 

por uma dose de ficcionalização da vida representada nos jornais e pela verossimilhança das 

imagens literárias criadas pelos romancistas e poetas661. 

*** 

A imagem do leilão e a consequente separação de famílias chamou a atenção de 

Adèle Toussaint assim que chegou ao Brasil. Ela descreveu como “[e]sse espetáculo da 

escravidão foi, durante os primeiros anos de minha estadia no Brasil, um dos suplícios de 

minha vida, e não contribuiu pouco para que pensasse morrer de nostalgia”, relembra 

melancolicamente. Ela conta que “revoltava-se (...) quando (...) passava diante de um 

daqueles leilões”, em que via “pobres negros, em cima de uma mesa, [serem] leiloados e 

                                                 
660 THERENTY, Marie-Eve. “Pour une histoire litteráire de la presse au XIXe siècle”. Revue d'histoire littéraire 

de la France. N. 3, pp. 625-635, 2003. THERENTY, Marie-Eve. “Vies drôles et ‘scalps de puce’: des 

microformes dans les quotidiens à la delle Époque”. Études françaises, v. 44, n. 3, pp. 57-67, 2008. 
661 THERENTY, Marie-Eve. “Pour une histoire litteráire de la presse au XIXe siècle”. Revue d'histoire littéraire 

de la France. 2003, n° 3, p. 625-635.THERENTY, Marie-Eve. “Vies drôles et ‘scalps de puce’: des microformes 

dans les quotidiens à la delle Époque”. Études françaises, vol. 44, n° 3, 2008, p. 57-67. 
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examinados nos dentes e nas pernas como cavalos ou mulas”662. O tratamento animalesco 

dado aos homens negros escravizados chocou a sensibilidade da parisiense recém-chegada ao 

Brasil, constatando que muito da barbárie dos trópicos brasileiros advinha do que ela julgou 

nefasta instituição. Nos anos 1880, quando publicou as memórias, a imagem retórica do 

“mercado de carne humana” e os horrores da venda de pessoas como animais já haviam sido 

exaustivamente denunciados por movimentos contrários àquela instituição. No entanto, Adèle 

Toussaint transporta para as suas memórias dos anos 1850 os desconfortos que as cenas do 

cativeiro traziam à sua sensibilidade europeia, mostrando empatia e compaixão pelos 

escravos. 

A mesma compaixão emerge tanto em seu tratado sobre a educação das meninas 

quanto nas crônicas ficcionais de Nísia Floresta. Em Opúsculo Humanitário, a autora lembra 

aos leitores da humanidade desses indivíduos e a existência de suas famílias “a quem se 

oprime de trabalho e de maus tratos, negando-se-lhe até a liberdade de refletir, existem mães, 

filhos, irmãos, etc., que sofrem em silêncio sem outra defesa que suas lágrimas (...)”663. Dois 

anos depois, em “Passeio ao aqueduto da Carioca”, a autora trata rapidamente do mesmo 

tema, colocando nos versos de lamento do trabalhador escravizado a ideia de separação: “Lá 

[em África] deixei mulher e filhos (...)/ para um mau senhor seguir”. Por fim, em “Páginas de 

uma vida obscura”, o tema da destruição de famílias escravas emerge através da história de 

um companheiro de infortúnio de Domingos, um escravo que confessa ao herói seus 

sofrimentos: “Eu tinha mulher e filhos; venderam-nos quando menos o pensava a diferentes 

senhores. Minhas lágrimas, minhas súplicas só me obtiveram maiores rigores”664. 

No desenrolar da trama, também o próprio Domingos vê sua amada ser levada 

para paragens desconhecidas, o que o mergulha em profunda tristeza: “Maria partiu e 

Domingos ignorou mesmo para onde! Esmagado por esse golpe, o coração do escravo 

encontrou em sua resignação cristã uma égide contra o desespero prestes a assaltá-lo, quando 

a sorte daquela que amava lhe foi conhecida”665. Anos mais tarde, o escravo Domingos veria, 

ainda, a mãe de seu filho ser vendida e separada da criança: 

 Uma santa missão chamou o senhor de Domingos ao estrangeiro e longínquo país. 

Em sua longa ausência a dedicação do sublime negro para com a parte da família, a 

cujo serviço ficava, não desmentiu jamais, apesar da cruel provança pela qual passou 

ele vendo vender a mãe de seu filho durante aquela ausência! O primeiro a 

                                                 
662 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.98. 
663 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op. Cit. p. 161. 
664 FLORESTA, Nísia. “Páginas de uma vida obscura”. Op.Cit. pp.62-63. 
665 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.68. 
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reconhecer os seus defeitos, ele havia não obstante esperado que ela [a mãe] não 

seria mais condenada à tristíssima alternativa de percorrer novos cativeiros 

arrancando-se-lhe o filhinho!666.  

 

Apesar dos percalços, o escravo herói não perde suas qualidades e as agruras do 

cativeiro não deturpam seu caráter superior e nobre, que o transforma em escravo idealizado a 

partir dos padrões da classe proprietária: passivo, obediente, dedicado, subserviente e, 

principalmente, cristão667. A narrativa nisiana convida o leitor a identificar-se com a sorte dos 

negros e a humanizá-los por meio de um sentimento de empatia, que apresenta um forte 

componente religioso. A religiosidade de Domingos reforçaria sua humanidade de modo a 

criar um vínculo entre as personagens negras escravizadas e o público leitor livre e branco, 

enfatizando a irmandade de todos os cristãos. Contudo, a narrativa não defende o fim da 

escravidão, antes luta pela humanização do cativeiro, através de bons senhores em oposição 

aos maus668.  

Como Matthews apontou669, Nísia Floresta se contrapõe à ideia corrente no 

período de que os negros seriam incapazes de formar famílias ou criar laços afetivos sólidos, 

argumento utilizado, com frequência, para justificar a escravidão670. Nos anos 1850, a crítica a 

essa retórica tinha ainda pouca força no cenário brasileiro, mas desde o fim do tráfico 

atlântico já havia discursos públicos contrários à separação de famílias como o feito por Nísia. 

No Brasil, durante a década de 1850, houve, por duas vezes, discussões de um projeto de lei 

contra a separação de casais escravizados671, que só se tornaria lei no final dos anos 1860672. 

                                                 
666FLORESTA, Nísia. Ibid, pp. 33-44.  
667 Para uma análise literária aprofundada e muito pertinente de “Páginas de uma vida obscura” Cf. DUARTE, 
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Decreto 1.695, 15/09/1869. Artigo 4° da Lei Nº 2040, 28/09/1871. 
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Floresta demonstra na narrativa de “Páginas...” que era viajada e absorvia 

rapidamente influências externas. “Páginas de uma vida obscura” foi publicado dois anos 

depois da primeira edição do romance A cabana do Pai Tomás da escritora americana Harriet 

B. Stowe, que obteve enorme sucesso e repercussão673. Em sua obra, Ann Douglas defendeu 

que o romance americano teve como principais causas a luta contra a destruição da alma e da 

família causadas pela escravidão674. A denúncia contra a separação de mães e filhos encontrou 

eco no público leitor feminino transformando essas questões em bandeira de luta675, com as 

quais Nísia, sem dúvida, teve contato enquanto perambulou pela Europa e reproduziu em sua 

crônica.  

A narrativa de Harriet Stowe reproduziu a tensão do mundo social da escravidão 

através da vida da personagem Tom, um escravo cristão, vítima impassível dos padecimentos 

do cativeiro. O tema do leilão de escravos é assim representado na ocasião da venda de Tom:  

Subitamente, [Tomás] viu aproximar-se, por entre as turbas, um homem gordo, 

musculoso e atarracado, a cabeça redonda eriçada de cabelos avermelhados. Trazia a 

camisa desabotoada deixando à mostra o peito cabeludo e mascava um rôlo [sic] de 

fumo, cujo suco expelia, de vez em quando, com fôrça [sic], pela boca rasgada, de 

dentes enegrecidos e lábios grossos. As mãos eram enormes, peludas e sardentas, 

guarnecidas de unhas muito sujas e compridas. Tomás logo que o viu, sentiu por êle 

[sic] horror e repugnância. O homem examinou, sem cerimônia, cada um dos pretos. 

Chegou-se a Tomás, abriu-lhe a bôca [sic], apalpou-lhe os músculos dos braços676 

(grifos meus).  

Semelhante à descrição de Adèle, na obra de Stowe, o herói passa pela humilhante cena de 

venda, sendo visto, tocado e avaliado como um animal de carga. E o vilão do romance é 

também um traficante e senhor de cativos, cuja descrição física sugere seu caráter infame, em 

um movimento semelhante ao que seria utilizado pelo jornalista do artigo da revista de 

Santos. As cenas de A Cabana do Pai Tomás parecem ter servido como um reservatório de 

imagens literárias e situações dramatizáveis que deram o tom da ficcionalização de situações 
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cotidianas. Ou ainda, o romance de Stowe pode ter se apropriado de uma retórica cotidiana da 

imprensa ou de biografias de ex-escravos para criar a trama e as personagens de seu romance.  

A venda de Tom o precipita em uma série de acontecimentos que se assemelham à 

uma descida aos infernos. Nesse percurso, a história mostra as provações do pobre escravo e, 

à sua volta, uma série de histórias secundárias, tão trágicas quanto a dele, em que a separação 

familiar, os leilões e, ainda, a imoralidade da escravidão emergem como pano de fundo da 

trajetória do protagonista. A narrativa da obra-prima de Harriet B. Stowe, que não por acaso 

era esposa de pastor protestante, tem forte cunho religioso personificado, sobretudo, nas 

características cristãs de Tom. Ela explicita em sua narrativa o hediondo uso de jovens 

mulheres para o serviço íntimo dos senhores. O que era prática cotidiana da escravidão passa 

a ser representada como um crime para as leitoras e leitores de A Cabana do Pai Tomás. No 

excerto adiante, o senhor e vilão da história compra uma escrava para o “uso” de um de seus 

feitores:  

Sambo, tornou Legree, falando a um outro negro, que se esforçava para chamar-lhe 

a atenção: -Você lembra do que lhe prometi? Pois aí está a mulher que comprei pra 

você, é sua – acrescentou, empurrando para o lado dele uma jovem mulata. –Oh! 

Senhor! Eu deixei meu marido em Nova Orléans –protestou a escrava, - E o que é 

que eu tenho com isso? Nada de reclamações! Aqui, o que não faltam são 

maridos677.  

 

A interpretação da escravidão como uma instituição anticristã e imoral tornou-se uma grande 

bandeira do movimento de mulheres abolicionistas, particularmente, nos Estados Unidos e na 

Inglaterra678 e o trabalho de Stowe contribuiu visivelmente para isso. 

Embora o romance americano tenha tido enorme impacto nos discursos contrários 

à escravidão, quando A cabana do Pai Tomás veio a público, já existiam muitas 

autobiografias e biografias de ex-escravos e ex-escravas publicadas em diversas partes do 

Atlântico, que tinham o propósito de angariar a empatia de leitores para a causa da abolição. 

Algumas dessas obras tornaram-se famosas e, no caso das narrativas de mulheres libertas, a 

questão da exploração de gênero que viveram ganhou destaque. Talvez a mais célebre 

autobiografia a tratar a escravidão do ponto de vista feminino tenha sido a de Mary Prince, 

publicada sob o título de The History of Mary Prince, A West Indian Slave, Related by 
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678 MIDGLEY, Clare. Women against Slavery: Op.Cit. pp.119-152. 



196 

 

Herself, de 1831679. Em seu texto, nenhuma separação fictícia de famílias escravas havia sido 

contada, mas a sua própria história, com cores, datas, nomes e sobrenomes que visavam 

convencer os leitores da veracidade do seu depoimento.  

Outras muitas mulheres também se aventuraram pelo universo editorial. Sojourner 

Truth, uma ex-escrava americana, preferiu calar em seu relato, “por motivos de delicadeza”, a 

exploração íntima que vivenciou nos anos de cativeiro. Em 1850, contudo, Harriet Jacobs 

dediciu expor em sua autobiografia as explorações sexuais vivenciadas enquanto foi 

escrava680. Dois anos antes, portanto, do romance de Stowe, que, sem dúvida, inspirou-se 

nesses relatos para criar na ficção suas personagens. No mundo anglo-saxão, essas histórias de 

exploração sexual polemizaram o debate de muitos movimentos abolicionistas, ora 

demonstrando solidariedade às vítimas do cativeiro, ora lhes responsabilizando pelas 

violências sofridas681. No Brasil dos anos 1850, contudo, o debate tomaria outras formas. 

Nas descrições dos leilões presenciados no Brasil dos anos 1850, Adèle Toussaint 

também denuncia a exploração sexual das escravas. Se, na notícia da imprensa sobre a jovem 

grávida arrematada pelo traficante sádico, a descrição grotesca sugere claramente o destino de 

sofrimento que teria a vítima nas mãos do carrasco, a ideia de violação sexual, todavia, fica no 

terreno do não dito. Na narrativa de Adèle, no entanto, a denúncia é pungente. Ela conta que 

sua indignação era ainda maior quando via, nos tais leilões, uma jovem mulata ser: “entregue 

ao fazendeiro que a reservava a seu serviço íntimo, enquanto seu negrinho era algumas vezes 

vendido a um outro senhor”682. E relata que “diante de todas essas cenas de barbárie, meu 

coração indignava-se, cóleras generosas inflamavam-se em mim, e eu era obrigada a conter-

me para não gritar a todos aqueles homens que faziam comércio de carne humana: 

“carrascos! (...)”683. Como a plateia do traficante malévolo, contudo, Adèle Toussaint via-se 

calada e impassível diante da “barbárie” da venda nefasta de humanos como animais e mais 

ainda, de jovens mulheres como escravas sexuais. Sua indignação com os “homens” 

responsáveis por aquele comércio evidencia, ao menos nesse excerto, uma solidariedade de 
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gênero com as cativas, capaz de transpor fronteiras de classe, raça e nacionalidade, para 

responsabilizar o “sexo forte” pelos horrores dos quais as mulheres eram as maiores vítimas. 

Sua reflexão era ousada para os anos 1850 no Brasil, no entanto, as memórias só 

vieram a público décadas depois, quando as ditas “imoralidades” do cativeiro e a exploração 

sexual era já a grande bandeira de movimentos abolicionistas mundo afora e muitas 

autobiografias de ex-escravas já denunciavam as particularidades do cativeiro das 

mulheres684. Parte considerável dessas denúncias reiteradas por Adèle Toussaint em suas 

memórias podem refletir de alguma maneira o sucesso do romance de Stowe em projetar de 

forma explícita imagens literárias ou não-ficcionais e verossímeis de exploração íntima das 

cativas nas páginas de A cabana do Pai Tomás.  

A narrativa de Páginas de uma vida obscura, embora fortemente inspirada no 

texto de Stowe, se furta em tocar diretamente na questão da exploração sexual das cativas. O 

leitor contemporâneo à publicação da obra, contudo, poderia supor que essa seria uma das 

aflições pelas quais passou a mãe do filho de Domingos. Assim a narradora a descreve:  

Era uma alma fraca que não havia podido, como a do nobre negro, permanecer 

intacta da abjeção a que geralmente conduz um longo cativeiro. Vendida por muitas 

vezes a diferentes senhores (...), a pobre escrava havia percorrido toda a escala dos 

sofrimentos que nas almas medíocres degenera quase sempre em vil torpor e em 

abnegação de todos os sentimentos de dignidade pessoal.  

  

A autora se cala, mas talvez tenha deixado ao leitor a possibilidade de concluir que os 

sofrimentos da escrava fossem de uma outra ordem, se comparados aos percalços da vida do 

varão Domingos. Contudo, a adesão à obra de Stowe, por Floresta, é parcial, e, no caso de 

“Páginas”, ela não chega a advogar, como a escritora americana, a abolição.  

Se Floresta evitou o tema do “uso recreativo” das escravas na crônica, no 

Opúsculo Humanitário, de anos antes, o tema aparece, ainda que de uma outra forma. A 

sugestão da relação sexual entre escravas e senhores emerge mais como fruto da lascívia das 

negras, do que do poder dos senhores: “Aos tristes inevitáveis resultados do constante viver 

dos meninos em contato com escravos reúnem-se outros escolhos não menos funestos à sua 

educação, sendo um dos mais revoltantes o pouco respeito havido entre nós para com a 

inocência”. Não obstante, a escritora reconhece que o exemplo é dado pelos pais: “uma 

conduta desregrada dada por alguns pais a seus filhos”. Para falar diretamente das relações 
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sexuais entre senhores e escravas, a autora o faz por meio das palavras do Dr. Rendu, a quem 

cita:  

Les jeunes Brésiliens sont souvant pervertis presque au sortir de l’enfance; outre 

l’exemple de leurs pères qu’ils ont sous les yeux, garçons et filles, maîtres et 

esclaves passent ensemble la plus grande partie de la journée à demi vêtus; la 

chaleur du climat hâte le moment de la puberté”685 [Os jovens brasileiros são quase 

constantemente pervertidos ao saírem da infância; ao lado do exemplo dos pais que 

os têm sob os olhos, garotos e garotas, mestres e escravos passam juntos a maior 

parte do dia semi-nus; o calor do clima apressa a chegada da puberdade].  

 

Utilizando o raciocínio do francês, Nísia menciona explicitamente o contato íntimo entre 

senhores e escravas, embora não sugira a vitimização das cativas. Ao contrário, são os jovens 

meninos inocentes que são vítimas do mau exemplo dado pelos seus pais, insinuando que para 

as escravas tais relações, ainda que assimétricas, eram desprovidas do seu caráter violento. A 

exploração sexual das escravas era uma prática disseminada em quase todas as sociedades 

escravistas do século XIX686. No caso do Brasil, muito menores eram, no entanto, os 

discursos que explicitavam publicamente o destino que as escravas podiam ter nas mãos de 

senhores, ao longo dos anos 1850687.  

Nísia Floresta se cala a respeito da imoralidade maior do cativeiro, mas não deixa 

de condenar uma outra exploração de gênero vivida pelas escravas domésticas. Em seu 

Opúsculo, ela critica o emprego de amas de leite, e não apenas porque advoga o aleitamento 

materno e considera as escravas como viciosas, mas também porque o emprego de amas-de-

leite é um trabalho desumano, que implica na separação entre a escrava e seu filho recém-

nascido, tema que também aparece na obra americana. Nísia julga as amas como pertencentes 

à “infeliz raça, desmoralizada pelo cativeiro e condenada à educação do chicote”. E censura a 

ingratidão das famílias com essas mulheres, que depois de desempenhar o papel da mãe, 

alimentando seus filhos, vêem-se alugadas ou vendidas:  

Não é raro ver ela [a menina] (com horror o dizemos) infligir o mais cruel 

tratamento à própria ama que a amamentou, a qual é alguma vez indiferentemente 

vendida ou alugada como um fardo inútil, apenas acaba de ser-lhe necessária. Esta 
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revoltante ingratidão é um dos mais detestáveis exemplos dados à menina, que, 

tendo um dia de ser mãe, o transmite por seu turno a seus filhos688. 

 

Na passagem acima, o olhar da escravidão é feito a partir da educação das meninas, a 

principal preocupação do texto. Contudo, a autora revela uma empatia com as pobres amas de 

leite escravizadas, de quem reconhece a humanidade e a maternidade. Nísia se mostra 

simpática a sua causa, revelando uma relativa solidariedade de gênero com as escravas.  

Em muitos de seus escritos da década de 1850, Floresta costuma justificar os 

vícios dos escravos como resultado da exploração do cativeiro: “Não se refletindo que o 

embrutecimento dos escravos, privados de toda a educação moral e religiosa, deve escusá-los 

de grande número de suas faltas”. Ela também procurava criar no leitor a capacidade de 

empatia com o escravo, mostrando seu eu interior: “muitos senhores, não querendo 

reconhecer que, sob o invólucro grosseiro do preto bate muita vez um coração nobre, 

generoso e capaz das maiores virtudes que honram a humanidade”. Se a autora do Opúsculo 

demonstra empatia pelos negros, também afirma sua benevolência com as escravas e denuncia 

a lição de ingratidão ensinada às crianças, que vêem desde cedo suas amas sofrerem maus 

tratos. E condena um hábito extremamente disseminado, no Brasil da época, em que o número 

de crianças amamentadas pelas próprias mães, sobretudo nas classes sociais mais elevadas, 

era praticamente nulo, sendo o aluguel de amas-de-leite um evento tão comum quanto 

rentável689. Além disso, Nísia denuncia ainda as práticas cruéis de senhoras brancas com seus 

escravos690, um tema caro na literatura brasileira do século XIX691. 

Tambem Adèle Toussaint registrou em seu relato a presença de uma senhora má, 

que passava os dias a açoitar seus pobres cativos:  

Tínhamos como vizinha, na rua do Rosário, no andar superior, uma (...) [senhora] 

espanhola que tinha a seu serviço três ou quatro escravos. Todo dia, cenas horríveis 

aconteciam acima de nossas cabeças. Pela mais leve omissão, pela menor falta de 

um deles, a espanhola os chicoteava ou dava-lhes golpes de palmatórias, e ouvíamos 

as pobres negras lançarem-se a seus pés, gritando: “perdão, senhora!” Mas a 

implacável patroa jamais se deixava enternecer, e dava sem piedade o número de 

golpes que julgara dever dar692.  
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Adèle conta que aquelas cenas lhe faziam “um mal horrível” e que um dia decidiu protestar, 

indo até a porta da vizinha para lhe chamar de: “Carrasco!”. No final das contas, contudo, ela 

conclui que seu ato havia sido em vão, porque apesar de não mais ouvir as criaturas gritarem, 

descobriu que a patroa dali em diante decidira amordaçá-los antes de castigá-los. Toussaint, 

como muitos viajantes, registrou a violência exercida pelas mulheres contra seus escravos 

domésticos, sobretudo, contra as cativas, retomando uma imagem antiga das habitantes do 

Rio como mulheres sem refinamento e próximas do estado de natureza, dada a violência que 

exerciam cotidianamente. Sua decepção com as cenas da escravidão também não a impediu 

de empregar escravos em sua residência, como faziam quase todos os brasileiros na época. 

A imagem da senhora má fez parte do imaginário literário sobre as proprietárias 

de escravos por quase todo o século XIX e, segundo Suely Gomes da Costa, ela emergiu de 

relatos de viajantes que criticaram os costumes das brasileiras e sua gestualidade, enfatizando 

particularmente a violência que exerciam contra os escravos693. No romance Celeste, escrito 

por Maria Benedita Bormann, em 1892, a autora continuava a representar a mãe da 

protagonista como uma senhora branca perversa, que gostava de açoitar a bondosa ama de sua 

filha para aliviar as frustrações de seu casamento694. A crueldade das mulheres com os cativos 

era um tema presente também em outras partes do mundo escravista. Na Índia muçulmana, 

tornaram-se notórios, no meado do oitocentos, casos de maus-tratos e mortes de escravas por 

senhoras. As senhoras da região de Madras, na Índia, ganharam uma fama semelhante à das 

brasileiras695.  

Se Toussaint olhava para as senhoras, prestava muita atenção também às cativas. 

Ela foi uma observadora perspicaz dos aspectos femininos da condição escrava. Ao descrever 

o momento do parto, Adèle conta, com espanto, a falta de coragem das escravas e de seu 

sofrimento com a dor que sentiam:  

Assisti várias vezes ao parto daquelas infelizes. Não se deve crer que, criadas 

rudemente como o são, tenham mais coragem naqueles momentos do que nós 

brancas; de modo algum. (...) perguntei-me mais de uma vez como acontecia que 

aquelas criaturas, expostas a todas as intempéries das estações, que recebiam 

chicotadas e sofriam todas as privações, se mostrassem tão fracas diante das dores 

da maternidade696. 
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Sendo sujeitas às piores tormentas, Adèle se surpreende com a falta de coragem 

que as parturientes cativas tinham para enfrentar a dor do nascimento dos filhos. De certa 

forma, a autora parece reforçar um estereótipo que distanciava mulheres brancas das negras, 

ou livres das escravas, pois estas deveriam sofrer menos por estarem habituadas à dor. Em 

seguida, a escritora explica ao seu público leitor francês, pouco familiarizado com a 

escravidão, o porquê de as escravas terem menos coragem que as europeias na hora do parto:  

(...) quando colocamos um filho no mundo, o que nos sustenta em nossas dores é a 

ideia daquele pequeno ser que logo vamos apertar contra o peito, que amaremos, que 

educaremos; mas aquelas pobres escravas, de onde podem tirar coragem para 

levantar seu moral? Dão-se conta de que o filho que vai nascer delas está destinado à 

escravidão (...) de que lhes será tirado depois do nascimento (...). [a escrava em 

geral] não reclama sua vinda, e muitas, ao contrário, desejam-lhe a morte. Aí está o 

que a escravidão produz697. 

 Ao explicar o motivo da fraqueza das parturientes cativas, Adèle se coloca na mente das 

negras para buscar entender como elas podiam sentir a mesma dor e os mesmos temores que 

as mulheres de sua condição. Do ponto de vista da autora, apenas o desapego que as cativas 

tinham em relação à maternidade explicaria sua falta de coragem diante das tais dores do 

parto.  

O raciocínio parece bem óbvio: os filhos das escravas são, comumente, fruto de 

violações, pois a mãe escrava “não reclama sua vinda” ou desejaria sua morte. Além disso, o 

resultado de colocar uma nova criança no mundo é destiná-la à escravidão, triste alento para 

as mães que, além de sofrer com a sua condição de cativa, passarão ainda a amargar a tristeza 

de ver o filho nessa situação. Pior do que isso, a mãe escrava poderia ser separada dos 

rebentos com as vendas corriqueiras deles. A descrição de Adèle Toussaint parte de um 

pressuposto de separação fundamental entre mulheres brancas livres e escravas negras. A 

justificativa da diferença é a “rudeza” da vida da escrava. O segundo movimento da narrativa, 

no entanto, é o da empatia e até mesmo da simpatia pelas mulheres que pareciam, em um 

primeiro momento, tão distantes dela. Suas explicações sobre a maternidade escrava acabam 

por concluir que a diferença entre as mulheres é situacional e ocasionada pelos malefícios da 

escravidão. 

Em outros momentos, as cativas do Rio de Janeiro compõem a paisagem exótica 

da cidade e Adèle as descreve com cuidado, baseando-se em diversos relatos de viajantes 

sobre as ditas negras:  

                                                 
697 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.122. 
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Ao longo de toda a rua, nos degraus das igrejas ou à porta das lojas, estão 

acocoradas grandes negras Minas (os Minas são originários da província de Mina, 

na África ocidental) ornadas de seus mais belos enfeites; uma fina blusa, guarnecida 

de renda, mal esconde o seu colo, e uma saia de musselina branca, com babados, 

posta sobre uma outra cor vistosa, formam todo seu traje; elas têm os pés nus, numa 

espécie de chinelas com saltos altos (...) seus pescoço e seus braços estão carregados 

de colares de ouro (...)698. 

 

No excerto, observa os detalhes de sua vestimenta, reveladora de certa sensualidade de seus 

corpos, além de demonstrar o conhecimento das origens diversas e diferenças étnicas que 

compunham a massa de cativos no Rio de Janeiro. A autora admira, ainda, sua elegância: “o 

que tem de pouco vulgar é o andar. Elas caminham de cabeça erguida. O busto muito saliente, 

a cintura arqueada, os braços em equilíbrio (...)”. Sua beleza também prende a atenção da 

francesa:  

Seus pés e suas mãos são pequenos, os pulsos e tornozelos são finos; têm a cintura 

bem-feita e muito arqueada e seu andar, de um passo desembaraçado, é sempre 

acompanhado de um movimento de quadris bem provocante, embora marcado por 

certa altivez, como o da espanhola699. 

 

As descrições elogiosas são misturadas a um olhar preconceituoso sobre as 

mesmas, julgadas mais feias que as europeias:  

Muitos homens acham belas essas negras; quanto a mim, confesso que a lã crespa 

que lhes serve de cabeleira, sua testa baixa e côncava, seus olhos injetados de 

sangue, sua enorme boca de lábios bestiais, de dentes separados como os das feras, 

assim como seu nariz achatado, nunca me pareceram constituir mais que um tipo 

bastante feio700.  

 

Não obstante a revolta com o vil tratamento dado aos escravos, Adèle não se furtou de 

descrever os negros com adjetivos que lhes inferiorizavam, compartilhando, aliás, uma visão 

bem comum no período, inclusive entre os abolicionistas mais ferrenhos, admiradores de 

padrões europeus de beleza e comportamento. A revolta contra a instituição escrava não a 

impediu de ter opiniões bem derrogatórias dos negros, e particularmente das negras. No 

excerto acima, a imagem das escravas é animalizada e Adèle as imputa o adjetivo de bestial. 

Além das feições, também seus comportamentos lhes inferiorizam: “Nada mais devasso que 

essas negras Minas: são elas que depravam e envenenam a juventude do Rio de Janeiro” e  

                                                 
698 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.80. 
699 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.82 
700 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.82. 
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Quando essas criaturas são desejadas, não se precisa mais que lhes fazer um sinal, e 

elas o seguem. Algumas tive em minha casa que, terminando seu serviço 

desapareciam à noite para entregar-se a esse belo comércio e achavam muito 

estranho que as repreendesse por isso. Respondiam simplesmente: ‘É preciso que eu 

vá ganhar com que comprar uma peça de renda!701.  

 

À depreciação física, segue-se a moral e, como Nísia, Adèle remete à viciosidade da vida das 

mulheres cativas, mas parece conceber uma diferença biológica evidenciada pelo cheiro, pela 

feitura e consequente prática lasciva. A autonomia das escravas estava sempre marcada pelas 

restrições de gênero e as ideias sobre a moral das mulheres702. 

Em Opúsculo Humanitário, Nísia alertaria as famílias sobre o perigo da 

“contaminação” oriundo do emprego de escravos domésticos. Ao discorrer sobre as vantagens 

de enviar as meninas aos colégios, a autora defende que uma delas é: “a de não se achar [a 

criança] tão em contato com os escravos, cláusula essencialmente necessária para o bom 

resultado da educação”. Os malefícios do contato, denuncia a escritora, inicia-se com o 

emprego das amas de leite: “filhos pendentes do seio de míseras africanas, que passam, muita 

vez, do açoite, na casa de Correção ou nas dos próprios senhores, ao berço do inocente para 

oferecer-lhe seu leite?”703, o mesmo líquido que ela denominaria “impuro” e capaz de 

contaminar “o físico e o moral”. Mas reconhece que a imoralidade escrava emana, 

principalmente, do cativeiro. A negatividade do contato continua quando as meninas se 

tornam maiores:  

grande parte destes [brasileiros] vê ainda sem repugnância seus filhos nos braços de 

desmoralizadas escravas ou, por elas acompanhadas, irem de uma a outra parte na 

habitação e fora dela. Quanta vez temos tido ocasião de ver e lamentar essas 

criaturinhas [meninas] impregnadas do hábito contagioso das más companhias 

[escravas] (...)704.  

 

O Opúsculo de Nísia não é explícito em relação a qual imoralidade das meninas, mas 

podemos supor que ela falava do perigo da desonra da falta de decoro e de reclusão 

necessários às meninas. Seu relato é, então, marcado por um dualismo que constata a 

inferioridade física e moral dos negros, mas reconhece que tal rebaixamento é um efeito do 

cativeiro a que são submetidos, negando, portanto, uma determinação biológica explícita para 

a diferença.  

                                                 
701 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.84-85. 
702 MACHADO, Maria Helena. “Corpo, gênero e identidade no limiar da Abolição: a história de Benedicta 

Maria Albina da Ilha ou Ovídia, escrava (Sudeste, 1880)”. Afro-Ásia (42). Salvador-BA, 2010, p.168. 
703 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. p. 93. 
704 FLORESTA, Nísia. Ibid, pp. 95-96. 
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Na crônica sobre Domingos, contudo, ela justifica a inferioridade biológica dos 

africanos e descendentes, mas não relaciona a inferioridade física à moral:  

Homens que acreditais que a cor, esse característico da degeneração das raças 

humanas devido a influencias atmosféricas deve influir nos sentimentos do coração, 

nas inspirações da alma, e ser excluída da consideração da sociedade: atentai para 

esse eloquente quadro em que o negro se apresenta virtuoso705.  

 

Argumento ousado para o período em que a degeneração e inferioridade física e moral dos 

negros era um discurso hegemônico bem disseminado. 

As visões das autoras oscilavam entre um extremo e outro, mostrando uma forma 

paradoxal de se pensar os escravos e o cativeiro, paradoxo que pertencia a sua própria época. 

Se as duas autoras condenavam os horrores da escravidão, demonstraram empatia pelos 

escravos e, particularmente, pelas cativas, elas também revelariam nos textos da ou sobre a 

década de 1850 uma visão extremamente negativa dos negros. Eles foram considerados 

degenerados, feios, sujos, moralmente viciados, hipersexualizados, inferiores e animalizados. 

Ao mesmo tempo, Nísia e Adèle também os defenderam e justificaram seu estado de miséria 

e vício como resultado da escravização ao qual estavam submetidos, perdoando suas faltas. 

Elas lançaram olhares complacentes, solidários e benevolentes às suas dores, mostrando 

compartilhar a contradição de muitos contemporâneos em relação aos escravos e ao 

cativeiro706.  

Através da história de Domingos, no lamento do escravo na Pedreira da Glória ou 

nas passagens de seu tratado sobre a educação das meninas no Brasil, Nísia jamais defendeu 

explicitamente a abolição707. Ao contrário, ela condenou a escravidão pela sua desumanidade 

e criticou os maus senhores, que exploravam desmedidamente os cativos708. Domingos serviu 

até o fim dos seus dias, teve prazer em servir e nunca lhe foi dado nada em troca pelo seu 

“bom senhor”. O escravo da pedreira lamentou que trabalharia de forma extenuante até sua 

morte e no tratado de educação, ela advogou a retirada dos escravos de dentro da casa da 

família brasileira, mas não dos campos e plantações. Ao final, ela parece ter advogado pela 

extinção de maus senhores e pela humanização da escravidão709, possivelmente porque o fim 

                                                 
705 FLORESTA, Nísia. “Páginas de uma vida obscura”. Op.Cit. p. 55. 
706 Como o exemplo de José Bonifácio por exemplo. Cf. CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: Op.Cit. 

pp.42-43. 
707 MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race … Op.Cit.p.130. 
708 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda edição, Op.Cit. pp.133. 
709 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda edição, Op.Cit. p.139  
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do tráfico e a impossibilidade de importar novos cativos poderia por um fim à instituição 

escrava.  

Adèle Toussaint condenou os tratamentos brutais destinados aos negros e julgou a 

escravidão como uma característica incivilizada do Brasil, mas justificou que essa era a única 

forma de trabalho possível, naquele momento, diante do clima tórrido dos trópicos. Defendeu 

o Imperador da responsabilidade de manter o cativeiro, pintando-o como um bom senhor: 

“seus escravos são tratados com muita brandura”. O imperador não conseguiu mudar o estado 

de coisas, pois segundo Adèle ele  

(...) não podia em um dia muda os costumes do país; precisava fechar os olhos ao 

tráfico de negros, pois apenas eles eram capazes de suportar os trabalhos de cultura 

sob aquele sol de fogo. Haviam sido feitos muitos esforços para trazer colonos de 

todos os países para substituir lentamente os negros; mas os franceses mal resistiam 

alguns meses; os ingleses, que pretendiam continuar em seu regime de gim, logo 

morriam congestionados; os chineses, raça preguiçosa e deteriorada, não davam 

nenhum bom resultado710. 

 

Ao justificar a existência da escravidão no Brasil, Adèle a faz pela adaptabilidade dos negros 

ao clima e a falta de braços livres capazes de trabalhar nos trópicos. E perdoa o governante 

supremo do país, ressaltando sua humanidade com os cativos. O curioso é que a 

sistematização de sua obra foi bem posterior ao período em que viveu no Rio de Janeiro, e 

mesmo assim, continuava a defender a dependência do país e de seu “bondoso imperador” do 

trabalho escravo711. 

 Ao discutirem a questão, Nísia e Adèle buscaram participar do debate público 

sobre a escravidão, posicionando-se diante de uma grande polêmica do Atlântico. No Brasil 

dos anos 1850, a abolição do cativeiro não estava na ordem do dia e as descrições de 

separações de famílias pela venda de escravos e da exploração sexual das mulheres cativas 

poderiam ter um sentido diverso das lutas anti-escravidão. Essas manifestações, ao contrário, 

sugerem a humanização da instituição escrava, com o intuito mesmo de prolongar a 

manutenção do cativeiro através da reprodução interna do número de escravos, em um cenário 

posterior à abolição do tráfico atlântico. A crueldade da separação de famílias, em especial de 

mães e filhos, não seria apenas maléfica para os próprios indivíduos escravizados, mas 

                                                 
710 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.99. 
711 Ana Maria Mauad discute em seu texto a auto-imagem difundida pelo próprio imperador e comprada por 

muitos de seus biógrafos contemporâneos. Ele construiu para si a imagem de bom velhinho dedicado à ciência e 

à família. Cf. MAUAD, Ana Maria. “Imagem e auto-imagem do Império”. Op.Cit. pp.181-232. 
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poderia afetar a reprodutibilidade do número de cativos e a própria existência da escravidão, 

posto que a importação de negros da África estava fora de questão712.  

A partir da leitura desses textos literários e jornalísticos, em que as escravas são 

constituídas como vítimas indefensáveis das maiores atrocidades, percebe-se também uma 

preocupação com a manutenção do cativeiro. As duas autoras contribuem e dialogam com um 

arcabouço de imagens literárias sobre a escravidão, em particular sobre as escravas, e tecem 

interpretações de gênero sobre a experiência de mulheres no cativeiro, diferenciando-a por 

vezes da dos homens. Esse olhar de gênero seria, também, lançado para outras mulheres, 

livres como elas, e com quem compartilhavam os espaços da cidade do Rio de Janeiro. 

10. Observando as cariocas 

Muitos viajantes do século XIX descreveram as mulheres brasileiras de classes 

altas como reclusas, supersticiosas, indolentes, cruéis senhoras de escravos e inteiramente 

submetidas ao domínio patriarcal de pais, maridos ou filhos. Segundo Miriam Moreira Leite, 

o registro dos costumes das mulheres brasileiras por viajantes estrangeiros foi algo comum à 

maioria dos relatos de viagem feito por estrangeiros que vieram ao país. O lugar da mulher 

naquela sociedade, embora passasse desapercebido para os locais, despertou muito interesse 

nos que vinham de fora, acostumados com hábitos diferentes do que ali encontraram713. 

Dentre eles, os relatos da inglesa Maria Graham714, preceptora da princesa Maria da Glória, 

tornaram-se famosos e disseminaram muitas dessas ideias que foram repetidas, reelaboradas 

ou contestadas em outras obras ao longo do Oitocentos715.  

Charles Expilly, por exemplo, narra a história de Cecília, uma jovem cujo noivado 

fora desfeito às vésperas do altar por ordem do pai do noivo, e que acreditava piamente que 

seu casamento, que acabou por se realizar, com o amado esposo havia ocorrido graças à 

intervenção da padroeira, em decorrência de um pedido seu:  

Ajoelhada diante do altar Cecília escrevia. Pouco depois, levantou a cabeça, pegou 

entre os dedos a folha ainda úmida sobre a qual acabava de expandir sua alma. 

Aproximou o papel da chama da vela. Depois da consumação, recolheu as cinzas em 

                                                 
712 MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race … Op.Cit. pp. 134, 145. 
713LEITE, Míriam Moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro Século XIX. São Paulo: Hucitec, EDUSP, 

1984, p. 19. 
714 GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 

1821, 1822 e 1823 (1956). http://www.brasiliana.com.br/obras/diario-de-uma-viagem-ao-brasil-e-de-uma-

estada-nesse-pais-durante-parte-dos-anos-de-1821-1822-e-1823/pagina/121 

Acesso: 15/07/2015. 
715 LEITE, Míriam Moreira. “A documentação da literatura de viagem”. A condição feminina no Rio de Janeiro 

Século XIX. Op.Cit., pp.17-34. 
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um pires encarnado. –Agora ela vai enviar a carta à padroeira, murmurou a senhora 

aos meus ouvidos716. 

 

Para o autor, o ato da jovem que pedia de volta o amado era visto como a mais 

tola superstição, sobre a qual ele faz piada: “Eis por que, repitamo-lo, há no Brasil tão pouca 

pressa em construírem-se vias férreas. Para que aproximar distancias em terra, quando se está 

em comunicação frequente com as estrelas, e quando se pode, à vontade, fazer repartir um 

expresso para o céu?”717. Ele, contudo, não seria o único. 

Sobre as damas brasileiras, os viajantes D.P.Kidder e J.C. Fletcher escreveram em 

1851 como elas: 

 (...)não têm uma base de conhecimentos variados para tornar agradável e instrutiva 

a sua palestra; mas tagarelam insignificâncias de modo sempre agradável, exceto 

pelo alto tom de sua voz, que eu suponho venha das ordens frequentes que dão aos 

congos e moçambiques718.  

 

Algo que Expilly concordaria, com seu tom habitual de galhofa: “Hoje, ainda, a educação de 

uma brasileira está completa, desde que saiba ler e escrever corretamente, manejar o chicote, 

fazer doces e cantar acompanhando-se ao piano (...)”, conclui a exposição caricata da falta de 

educação das brasileiras. 

Nísia Floresta e Adèle Toussaint compartilharam essas ideias sobre as brasileiras 

brancas e ricas, ao mesmo tempo em que criaram também uma imagem mais complexa da 

questão. No retrato de suas compatriotas que Nísia construiu em seu Opúsculo Humanitário, 

ela fundamentou seus argumentos nesses textos de viajantes europeus “Assim recorreremos 

aos viajantes estrangeiros que consagraram alguns de seus escritos à narração, por vezes 

alterada, do caráter e costumes das brasileiras”719, mas oferece ao leitor sua interpretação 

própria sobre a questão da condição das mulheres no Brasil. Também Adèle Toussaint retoma 

muitas dessas ideias disseminadas a respeito das brasileiras, mostrando, todavia, o outro lado 

da questão.  

                                                 
716 EXPILLY, Charles. Mulheres e costumes do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1935, p.168-

169. 
717 EXPILLY, Charles. Ibid, p.168-169. 
718 KIDDER, D.P.; FLETCHER, J.C. “Preparo das mães”. LEITE, Míriam Moreira. A condição feminina no Rio 

de Janeiro Século XIX. Op.Cit. p.72. 
719 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário... Op.Cit. p.47. 
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Adèle Toussaint escreveu em diversas passagens de Uma Parisiense no Brasil 

720sobre a famigerada reclusão que a maioria dos viajantes estrangeiros observavam nas 

mulheres brasileiras de alta classe. Sobre o período em que viveu no Brasil nos anos 1850, ela 

descreveu: “Como as brasileiras jamais saíam às ruas naquela época” e que viviam 

“encerradas por seus esposos no fundo de suas casas, no meio dos filhos e dos escravos, não 

saindo nunca senão acompanhadas, para ir à missa ou às procissões (...)”, o que era mais 

comum ainda na região interiorana do país: “(...) quando se chega a uma fazenda, nunca se 

avista a senhora”. Nesses excertos, ela desconsiderava como brasileira as mulheres pobres e 

negras que ganhavam suas vidas trabalhando nos espaços públicos de todo o Brasil. Segundo 

Sandra Graham, até a década de 1850, os brasileiros, em geral, compartilhavam a ideia de que 

a rua e a casa eram esferas sociais distintas e a da necessidade que se impunha às mulheres de 

boa posição social de se restringirem ao espaço da casa e da família. Elas só deveriam sair às 

ruas acompanhadas pelas criadas “cuja presença estendia o manto protetor do lar ao mundo lá 

fora!”, o que mudaria progressivamente a partir da década de 1860721. Adèle confirma esse 

costume em seu relato. 

Além da reclusão, Adèle enfatizaria ainda a submissão e dependência das 

brasileiras em relação aos maridos:  

Quando o brasileiro volta da rua, reencontra no lar uma esposa submissa, que ele 

trata como criança mimada, trazendo-lhe vestidos, joias e enfeites de toda espécie; 

mas essa mulher não é por ele associada nem aos seus negócios, nem às suas 

preocupações, nem aos seus pensamentos. 

 

E continua com uma ideia bem corrente em outros viajantes: “É uma boneca, que ele enfeita 

eventualmente e que, na realidade, não passa da primeira escrava da casa”722. A comparação 

da esposa branca de família proprietária justificava-se diante da infantilidade e ausência de 

direitos a que as mulheres, assim como os escravos, estavam submetidas. 

Também Floresta tem a mesma visão negativa da situação das mulheres em seu 

país e denúncia que: “[n]ada porém, ou quase nada temos visto fazer-se para remover os 

obstáculos que retardam os progressos da educação das nossas mulheres, a fim de que elas 

                                                 
720 Para uma análise das observações de Adèle Toussaint sobre outras mulheres e escravas, Cf. HAHNER, June 

Edith. “Adèle Toussaint-Samson, A Parisien in a Slavocrat Society”. Women through Women’s Eyes. Latin 

American Women in Nineteenth-Century Travel Accounts. Wilmington: Scholarly Resources Press, 1998, pp.81-

102. 
721 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro.1860-1910. 

São Paulo: Companhia das Letras,1992, pp.30-31. 
722 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p. 154. 
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possam vencer as trevas que lhes obscurecem a inteligência, e conhecer as doçuras infinitas da 

vida intelectual (...)”723, falando das mulheres de posição social privilegiada. A escritora 

mostra o pensamento corrente entre os brasileiros sobre a educação das meninas, o que 

revelaria ideia semelhante àquela de Adèle: “tratando das cadeiras públicas de ensino 

primário, dizia ele [um presidente de província de Minas Gerais] que “deve-se ensinar às 

meninas tudo quanto convém que saiba uma mulher, que tem de ser criada de si e de seu 

marido”724. Além da situação de cativa em que se encontravam as brasileiras, Nísia destaca 

sua indolência, cultivada desde a infância:  

Em vez dos jogos de exercício, dos passeios campestres e de pequenos agradáveis 

trabalhos de uma utilidade real para a infância, acostumam-na a uma indolente 

languidez que a faz por vezes contrair males precoces, a depender inteiramente, 

ainda nas coisas mais fáceis, do auxílio das escravas, sem as quais a mulher 

brasileira assim habituada nada pode nem sabe fazer725.  

 

Floresta seria uma grande militante dos exercícios físicos para as mulheres de modo a evitar o 

envelhecimento, a obesidade e a perda de vitalidade precoce das companheiras de seu sexo. 

Essa prescrição se contrapunha ao ideal de reclusão discutido por Graham e disseminado na 

cultura brasileira da década de 1850. 

Em “Passeio ao aqueduto da Carioca”, ela repete semelhante denúncia:  

Uma parte das nossas mulheres continua estacionada na vida caseira, exposta às 

enfermidades que ela acarreta, e passa a vida em indolente indiferença, ou entregue 

ao trabalho, que a falta de método torna árduo e muitas vezes sem proveito real; a 

outra prefere ostentar os seus encantos, ou a elegância do seu trajar, nos 

empoeirados bairros prediletos da multidão, a vir respirar o ar vivificador destas 

montanhas sob as verdes abóbadas naturais que se prolongam pelas engraçadas 

curvas que formam o aqueduto. Lá seguem-nas os galanteadores, os poetas, e até os 

nossos sábios!726 

 

Floresta critica os dois tipos de mulheres que reconhece no Rio de Janeiro: aquelas que 

permanecem trancafiadas em casa na preguiça ou no trabalho desordenado, mas sempre longe 

da rua, e aquelas mulheres dadas as frivolidades do lazer e da rua. Criticando uma e outra, 

Nísia se contrapunha aos dois destinos comuns possíveis às mulheres de sua condição social 

no Rio de Janeiro. 

                                                 
723 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário... Op.Cit. p.44. 
724FLORESTA, Nísia. Ibid, p.82. 
725 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.117. 
726 B. AUGUSTA. “Passeio ao aqueduto da Carioca”. Op.Cit. pp.43-44. 
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As duas autoras também constataram a falta de oportunidades das brasileiras que, 

de acordo com elas, uma vez casadas, tinham no casamento a principal possibilidade de 

sobrevivência material. Adèle Toussaint relata o encontro e diálogo com a esposa de um 

administrador de uma fazenda, onde pousou por uma noite. A mulher lhe narrou as 

atrocidades cometidas pelo marido: “[ele me] força a receber essas criaturas [belas mulatas] 

até em minha cama; e é lá, debaixo dos meus olhos, que lhes dá suas carícias”. Segundo ela, 

era-lhe impossível escapar ao suplício: “Quando me recuso a isso, ele me bate e suas amantes 

me insultam”. Adèle, que se diz chocada com o relato, a aconselha a por um fim na situação, 

mas encontra o espanto da esposa:  

Abandonar meu marido! Fez ela, e como viveria? (...) Não sei ganhar dinheiro; e 

meus filhos? (...)- Isso é bom para as francesas, disse ela enfim, que sabem ganhar 

seu pão, mas nós, a quem não se ensinou nada, somos obrigadas a ser como criadas 

de nossos maridos727.  

 

Novamente, a ignorância, a submissão e a imagem de mulheres como “escravas” dos esposos 

é reapresentada através da voz de uma brasileira no relato de Adèle sobre o Brasil.  

De modo semelhante, Nísia denuncia, em seu Opúsculo, os mesmos perigos das 

brasileiras que fora do casamento encontram o desemparo: “esperando do marido todas as 

suas comodidades e a satisfação de todos os seus caprichos, direito que julga 

indisputavelmente firmado constituindo-se simples mãe de seus filhos”728. Para defender sua 

ideia, Nísia Floresta conta a história de um caso notório de uma dama da sociedade carioca:  

Um exemplo bem eloquente desta verdade acaba de se apresentar a infeliz esposa e 

mãe de cinco filhos, de um alto funcionário, homem ilustrado, magistrado integro e 

afetuoso pai(...). Educada no meio da grandeza e amada depois por esse homem, a 

filha de um dos primeiros cortesãos de seu tempo devia por sem dúvida crer-se 

segura daquele direito, desde que o desposou e lhe deu cinco filhos. Volveu o 

tempo... e a pobre mãe, que nunca tinha deixado de ser esposa fiel, pereceu 

abandonada e miseravelmente em uma pequena casa da mesma cidade, onde o 

esposo e seus próprio filhos, ostentando o luxo e a consideração da alta sociedade, 

só lhe apareceram em seus últimos dias para tornar-lhe mais dolorosa a hora do 

passamento729.  

 

A narrativa da triste senhora que morre no abandono serve como argumento para enfatizar a 

necessidade das mulheres se educarem e terem uma profissão de modo a enfrentar os 

percalços da vida como a viuvez, o abandono ou a ruína financeira da família. Enfatizando 

                                                 
727 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. pp.142-143. 
728 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.124. 
729 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. pp.125-126. 
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que a pobreza da mãe poderia representar também a miséria dos filhos menores, pondo em 

risco a descendência da família.  

Ao descrever essas situações de opressão, submissão, violência de mulheres 

reclusas, preguiçosas, ignorantes e infantis, as duas escritoras desnudam outras motivações, 

que por vezes, se referiam aos seus posicionamentos como autoras. Adèle Toussaint utiliza as 

passagens sobre as mulheres brasileiras para se auto afirmar enquanto francesa, ou mais 

especificamente como “parisiense”, que para ela era acompanhado de adjetivos como livre, 

autônoma, independente do marido, profissionalizada e educada, retomando um lugar-comum 

de muitos e muitas viajantes vindos da Europa antes dela730.  

Mais uma vez no diálogo com a mulher do administrador, Adèle lhe sugere uma 

mudança de vida: “Pois bem faça como quiser, mas quando tiver sofrido o bastante e sentir 

que esgotou suas forças, lembre-se da francesa que passou uma noite na fazenda e vá procura-

la, ela lhe dará os meios de viver de seu trabalho”. Para depois se congratular de sua boa ação: 

“bem vi que acabava de iluminar aquela alma e de abrir-lhe novos horizontes”. Quando a 

esposa do administrador o abandonou e procurou Adèle para empregar-se, a autora conclui 

que “meu objetivo fora alcançado, eu desenvolvera em sua alma o sentimento de dignidade 

humana, e ensinara-a a trabalhar para viver, reabilitara-a moralmente e a curara fisicamente. 

A senhora Maria jamais me pôde esquecer, estou certa disso”731. Assim, a escritora encerra 

satisfeita a história de Maria, mostrando ao leitor a clara diferença entre ela, francesa, e as 

outras brasileiras, além de enfatizar sua capacidade de ilustrar o caminho de outras mulheres 

que viviam nas trevas de costumes arcaicos. Enquanto descrevia cada um dos defeitos das 

locais, Adèle inferia suas qualidades opostas em uma retórica que retomava o par opositor 

civilização e barbárie.  

Nísia Floresta, mesmo sendo brasileira, não se furtou de utilizar uma estratégia 

semelhante, tanto em seus escritos públicos como nos privados. Ela reconheceu em seu 

tratado sobre a educação das mulheres que a opinião estrangeira sobre as mulheres de seu país 

era bem verdadeira: “conquanto tais análises, por severas, nos revoltem, temos a consciência 

de que são merecidas”732. Em seguida conta uma história que sucedeu com uma diretora de 

escola de meninas no Brasil: “Uma menina de 6 anos frequentava como externa aquele 

colégio (...) ela captava a simpatia de todos e inspirava profundo interesse a diretora”, que os 

                                                 
730 , Mary Louise. Imperial Eyes: Op.Cit. pp.69-85. 
731 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil, Op.Cit. pp.143-144. 
732 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit, p.100.  
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conhecedores da obra de Nísia poderiam supor que fora vivida por ela própria733, enquanto 

exercia o magistério na Corte: 

(...) vendo-a respirar com dificuldade sempre que entrava para as classes, tinha o 

cuidado de afrouxar-lhe o espartilho que lhe oprimia o peito a tal ponto. Por vezes 

ponderou à mãe da inocente supliciada as funestas consequências que podiam 

resultar de lhe comprimir assim os tenros órgãos.  

 

A história conclui-se com o fim trágico: “Apenas entrou em sua classe, a diretora viu-a 

vacilar, querendo sentar-se... Era já tarde! A pobrezinha, soltando um doloroso ai, tinha 

expirado, vítima da vaidade de sua mãe”. A escritora relata com revolta que aproveitou o 

ensejo para trabalhar a questão com suas alunas que tristemente presenciaram a cena:  

A ocasião pareceu oportuna à diretora para tentar uma reforma no espírito de suas 

alunas, abalado profundamente à vista daquela triste florzinha, ceifada (...) 

prematuramente pelo fatal abuso de uma moda, a quem (...) se sacrifica entre nós a 

saúde das meninas,  

 

segundo Nísia para apenas “tornar a filha notável pelo artifício do corpo”734. Ainda que 

indiretamente, Nísia construía-se como diferente da maioria de suas compatriotas, 

aprisionadas pela ignorância e pelas frivolidades do mundo feminino. Diferente de Adèle, que 

obtivera o sucesso em mudar o destino de Maria, contudo, Nísia enfatiza mais o seu fracasso 

em educar bem as meninas, cujas famílias insistiam em desmanchar o seu trabalho.  

 A escritora brasileira buscava se diferenciar das demais mulheres à sua volta, mas 

isso não se deu apenas em seus escritos publicados. Nos parcos documentos pessoais que 

legou, ela marca a mesma diferença intelectual e material entre si e as outras mulheres de seu 

país. Em carta à George Louis Duvernoy, Nísia comentou sobre sua amiga “Germaine”, que 

decidira visitar Londres e Paris, e a quem julgou inapta para conhecer de fato o que a Europa 

tinha a oferecer: “Quant à la courageuse Germaine, c’est une pauvre tête remplie de trop 

d’imagination dans un jugement juste qui a desiré de voir Paris et Londres, et que je crois peu 

capable d’apprécier ces grands basars d’intelligences et de force” 735 [Quanto à corajosa 

Germaine, é uma pobre cabeça cheia de imaginação em um julgamento justo que desejou ver 

Paris e Londres, e que creio pouco capaz de apreciar esses grandes bazares de inteligência e 

                                                 
733 Sobre o aspecto autobiográfico da obra de Nísia Cf. SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. 

p.69. 
734 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. pp.106-107. 
735 Grifos meus. Carta do dia 02/03/1855. Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por 

BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
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de força]. Em sua opinião, a amiga não poderia desfrutar do que o velho continente tinha para 

oferecer, assim como ela havia conseguido, faltando-lhe inteligência, estudo ou modos, 

talvez. Em outro trecho da missiva, fica evidente que Nísia evitou o contato da amiga com o 

célebre correspondente: “je ne vous ai point écrit par elle craignant de vous gêner en vous 

arrachant à vos serieuses occupations pour lui donner quelques uns de vos moments précieux. 

Je l’ai adressé à la complaisante madame Delhorbe pour la diriger à Paris, et cette bonne 

personne a eu, d’après une lettre qu’elle m’écrit la dessus, bien d’embarras pour cela”736 [Eu 

definitivamente não o escrevi através dela temendo incomodá-lo retirando-o de suas sérias 

ocupações e de seus momentos preciosos. Eu a enderecei à complacente senhora Delhorbe 

para orientá-la em Paris, e essa boa mulher teve, segundo uma carta que ela me escreveu, 

muitos embaraços por isso]. Nísia mostra-se preocupada com o amigo, perguntando-lhe, em 

seguida, se Germaine o perturbou. Todavia, a amiga deve ter sido capaz de encontrar 

Duvernoy, trazendo dele a missiva a qual Nísia respondia, e conhecendo-o como talvez ela 

não desejasse. Segundo a autora da epístola, o motivo de impedir o contato entre os dois foi o 

de poupar o precioso tempo do zoólogo e evitar os embaraços de Germaine, mas o que ficou 

parecendo é que Nísia a julgava sem capacidade para se portar na sociedade francesa e 

indigna de conhecer seu célebre amigo737. Podemos imaginar que Nísia acreditasse ser uma 

das raras mulheres ilustradas do país. Tal convicção pode ter resultado de sua viagem 

instrutiva pelo continente europeu e pela sua firme ideia de pioneira que cativaria em muitos 

escritos posteriores. Ela buscava se distanciar de suas compatriotas que considerava 

dependentes, sem educação, infantis. 

Adèle, por sua parte, sem dúvida acreditava que a imensa maioria das brasileiras 

vivessem em um estado de inferioridade intelectual em relação a si, mas conhecia, e convivia 

com mulheres ilustradas na Corte, como seu poema dedicado à dramaturga e jornalista 

argentina Joanna Noronha nos comprova. Contudo, Adèle também desfez muitos dos mitos 

que envolviam as brasileiras. Em algumas de suas passagens, mostrou ter descoberto uma 

parte da vida privada das mulheres locais ocultada a muitos viajantes do sexo oposto. 

Segundo ela, demorava-se muito para conhecer os meandros da vida privada no 

Brasil, na qual estavam encerradas as mulheres: “De resto, as aparências são tão bem 

                                                 
736Carta do dia 02/03/1855. Correspondência de George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA 

(Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
737 Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
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guardadas que é preciso viver anos no país para chegar a conhecer o fundo daqueles 

interiores, onde com frequência três gerações vivem sob o mesmo teto (...)”. Sendo mulher e 

tendo vivido “uma dúzia de anos” no Brasil, Adèle pôde adentrar a obscura vida privada das 

famílias brasileiras abastadas. Primeiro contesta a ideia de que a reclusão as impedia de 

praticar imoralidades: “Quanto às brasileiras, encerradas por seus esposos no fundo de suas 

casas (...) não saindo nunca senão acompanhadas, para ir à missa ou às procissões, não se 

deve acreditar que sejam por isso mais virtuosas que outras! Apenas têm a arte de parecê-

lo”738, denuncia acidamente. E explica o porquê de sua afirmação:  

Tudo se faz misteriosamente naquelas moradas impenetráveis, onde o chicote tornou 

o escravo tão mudo quanto o túmulo. Sob o véu da própria família, muitas coisas são 

ocultadas; tudo isso é, ou pelo menos era (...) fruto do isolamento imposto às 

mulheres739 

 

conclui Adèle ao constatar que a reclusão não era impedimento para que as senhoras das altas 

rodas praticassem imoralidades ou transgredissem regras sociais rígidas.  

Em outra passagem, a francesa critica a ideia da indolência das brasileiras tão 

difundida nos escritos contemporâneos sobre elas e mesmo por ela reforçada. Conhecendo o 

interior da família brasileira, Adèle constata que “uma das opiniões mais geralmente aceitas 

sobre a brasileira é que é preguiçosa e permanece ociosa o dia inteiro. Enganam-se. A 

brasileira não faz nada por si mesma, mas manda fazer; põe seu amor-próprio em jamais ser 

vista em uma ocupação qualquer”740. E explica que sob o aparente ócio, se escondem 

mulheres laboriosas: 

Porém, quando somos admitidos em sua intimidade, encontramo-la, de manhã, os 

pés nus, em tamancos, um penhoar de musselina por toda vestimenta, presidindo a 

confecção de doces, da cocada, arrumando-os no tabuleiro de suas negras ou de seus 

negros, que logo vão vender pela cidade os doces, as frutas ou os legumes da 

habitação741.  

 

Além da fabricação de alimentos, dedicam-se também às costuras: “as senhoras 

preparam costura para as mulatas, pois quase todas as roupas dos filhos, do dono e da dona da 

casa são cortadas e costuradas em casa. Ali também são feitos guardanapos e lenços com 

                                                 
738TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.153.  
739 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.154 
740 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.156-157. 
741 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.156-57. 
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ponto de crivo, que são enviados para vender, como todo o resto”. E explica como esse 

trabalho feito no interior da reclusão lhes possibilita certa independência financeira:  

(...)é preciso que cada um dos escravos ditos “de ganho” traga à sua senhora uma 

soma indicada, no fim de sua jornada, e muitos são espancados quando voltam sem 

ela. É isso que constitui o dinheiro para as despesas pessoais das brasileiras e lhes 

permite satisfazer suas fantasias742.  

 

Ao desvendar os meandros do lar brasileiro, a francesa mostra o que havia por trás da 

aparente submissão, dependência e indolência, mostrando-as como capazes de subverter as 

regras sociais, obter a independência financeira e realizar suas vontades sob o manto da 

esposa submissa e infantil743.  

Ao discutir as condições de suas contemporâneas, Floresta e Toussaint refletiram 

sobre o lugar da mulher na sociedade em que viviam. As críticas feitas ao tratamento que lhes 

era dispensado e às trajetórias que essas mulheres seguiam serviram para as autoras tomarem 

parte em um discurso público sobre a questão, defendendo mudanças e instilando novos 

comportamentos em seus leitores e leitoras. Ao falar da sorte das brasileiras, elas 

aproveitaram para se autorizar enquanto escritoras que tem propriedade para falar do tema, 

por serem educadas e viajadas, e por conhecerem ou pertencerem a outras realidades como a 

europeia.  

*** 

As duas autoras compartilharam visões semelhantes sobre a cidade do Rio de 

Janeiro, sua natureza exuberante formando paisagens sublimes, ao mesmo tempo em que 

observaram o meio urbano como precário, repleto de imundícies, no qual os escravos 

compunham um cenário que definia a falta de civilização do país. Dos cativos revelaram 

opiniões contraditórias a respeito da escravidão: foram contrárias às crueldades da instituição, 

ao mesmo tempo em que compartilhavam visões derrogatórias dos cativos. Em relação às 

mulheres, opuseram uma visão corrente entre as brasileiras, prisioneiras de costumes arcaicos 

e da ignorância, às europeias, estudadas e independentes. Ao falar da cidade e dos seus atores, 

                                                 
742 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.156-57. 
743 O ato de encobrir trabalhos remunerados não era algo que ocorria apenas em sociedades escravistas como a 

brasileira. Em Couro Imperial, Anne McClintock explora práticas semelhantes entre mulheres de classe média 

europeia. Elas frequentemente assumiam uma dura rotina de trabalho doméstico, e, embora elas contratassem 

eventualmente uma jovem para auxiliá-las com as tarefas domésticas, elas tinham ainda que trabalhar nos 

negócios da família, e se esforçarem para esconder as evidências dessas jornadas de trabalho, aparentando o 

ócio. Cf. MCCLINTOCK, Anne. Couro Imperial: Raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Tradução: 

Plínio Detzen. Primeira Edição. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.  
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elas constituíram-se enquanto autoras viajadas, conhecedoras de outras realidades, capazes de 

avaliar o trabalho dos outros, como os escravos e donas de casa, e criticar a vida das mulheres 

livres de condição social semelhante à delas. Contudo, cada uma estabeleceu um olhar próprio 

sobre a cidade e sobre outros indivíduos daquela sociedade. Se elas nunca se viram na 

temporada em que passaram na Corte, ao admirar as paisagens cariocas, criticar as 

insalubridades urbanas e os costumes da escravidão ou a vida das mulheres, as autoras 

encetaram um diálogo sobre o novo mundo, em que, por vezes, seu gênero feminino 

desempenhou um papel determinante.  

 

11. A conquista da América: Os Toussaint e a família imperial 

Em 20 de novembro de 1856, Jules foi nomeado por decreto imperial ao cargo de 

“mestre de dança de suas altezas imperiais”744. Ele conseguira o posto mais alto que um 

dançarino poderia almejar no Brasil, tornando-se professor das princesas Isabel e Leopoldina 

e anunciando seu novo título em cada um de seus anúncios que fez dali em diante, fosse no 

Almanak, fosse na imprensa. Na mesma semana da nomeação, Jules foi admitido no palácio 

São Cristóvão para cumprimentar suas majestades e altezas imperiais, como noticiou a sessão 

“Paço Imperial” do Correio Mercantil745. Adèle mencionou, em Uma Parisiense no Brasil, a 

cerimônia em que o monarca brasileiro recebia em seu palácio quem quer que desejasse 

saudá-lo: “Não é preciso pedir audiência para vê-lo; recebe todas as quintas-feiras, em seu 

Palácio de São Cristóvão, os que desejam falar com ele”, revelou admirada pelas boas 

qualidades do imperador brasileiro. Jules, contudo, deve ter sido convidado à cerimônia, que 

sua esposa narrou: 

Espera-se por ele em uma galeria comprida, que o imperador atravessa a uma hora 

combinada. Ali cada um lhe explica o motivo que o traz. Ele apreende muito 

rapidamente o que lhe é exposto, tem uma memória prodigiosa, e responde muito 

brevemente na língua daquele que lhe dirige a palavra. (...) Todos devem beijar a 

mão do imperador ao chegar e ao despedir-se (...)746. 

 

                                                 
744Casa real e Imperial Mordomia Mor. Caixa 15 pac 1 doc 32. Oficio de Paulo Barbosa da Silva, mordomo da 

Casa imperial, ao Ministro dos negócios do império, Luiz Pedreira do Couto Feraz, comunicando-lhe a 

nomeação de Jules Toussaint, conforme decreto de 20 de novembro de 1856, como mestre de dança de suas 

altezas imperiais. 11 de dezembro de 1856. Arquivo Nacional. Apud: TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle 

Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no 

Brasil. Op.Cit. pp.7-41.  
745 “Paço imperial”.Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 24/11/1856. Disponível em: www.memoria.bn.br Acesso: 

15/11/2015. 
746 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.161. 

http://www.memoria.bn.br/
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O jornal não anuncia o nome de Adèle, apenas de seu marido, mas não seria impensável supor 

que Jules se fez acompanhar pela esposa e que ela tenha narrado o que vivenciou em fins de 

1856. Talvez tenha aproveitado a ocasião para iniciar uma relação amistosa com a família que 

deu o posto rentável ao marido e elevou a posição social da família. 

Em suas memórias sobre a temporada no Brasil, a escritora francesa dedicou 

longas passagens ao imperador e à família real, a quem enaltece para o público francês. A 

escritora admira-se com a educação e erudição do monarca: “O imperador do Brasil fala sete 

línguas (...)”747 e observa que “A seriedade de seus gostos e de seus estudos tampouco é coisa 

comum no Brasil”, retomando uma imagem que acabou por se consolidar em relação ao 

imperador, a de ser um homem sábio e dedicado às ciências. Ela também o apresenta como 

um governante sensato, sereno e admirável: “Dom Pedro II dá a seus súditos o exemplo do 

bem” e o considera como responsável pelo engrandecimento do país e pela liberdade política 

que o aproximava de um presidente: “(...) dotou seu povo de todos os progressos e de todas as 

liberdades e poderia permitir-se vir para o meio de nossos jovens estudantes republicanos, a 

tal ponto sua consciência lhe dizia que nada tinha a temer deles, pois é mais liberal que 

ninguém”748. Lembremos que a obra saiu inicialmente como artigos de jornais, como afirmou 

Adèle em seu “Prólogo”, durante a visita do Imperador D. Pedro II à Paris. Sem dúvida, a 

autora queria propagandear o monarca que favorecera imensamente sua família quando esta 

vivia no Atlântico Sul. 

Possivelmente sem se dar conta, a escritora francesa reproduzia uma imagem do 

monarca que se difundiu a respeito de sua personalidade: a de ser D. Pedro II um homem 

culto e erudito, um pai de família dedicado e um governante liberal e tolerante que muito o 

aproximava das características de um líder republicano. O estudo de Ana Maria Mauad sobre 

a imagem pública do Imperador mostrou, dentre outras coisas, como essa ideia sobre o 

monarca emergiu de um esforço cuidadoso empreendido pelo próprio D. Pedro II, com o 

intuito de forjar para si uma identidade pública capaz de atingir a posteridade e a qual Adèle, 

também por razões pessoais, corrobora em seu relato749. 

Para falar da nobreza brasileira, Adèle Toussaint explica ao leitor sua 

aproximação com a realeza, de modo a demonstrar sua autoridade para falar do assunto. Se 

por outras fontes sabemos da convivência próxima de Jules com as princesas pelas aulas que 

                                                 
747 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.159. 
748 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, pp.159-160. 
749 MAUAD, Ana Maria. “Imagem e auto-imagem do Império”. Op.Cit. pp.181-232. 
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ofertava, pelo relato ela conta suas visitas ao palácio de São Cristóvão: “Tive a honra de ser 

recebida duas vezes em pequenas reuniões íntimas, dadas pelas princesas imperiais, que me 

haviam mandado pedir que arranjasse, ou antes desarranjasse, uma peça de Racine, Les 

Plaideurs, para que pudessem representá-las”. Nessa passagem, chama a atenção do leitor 

para sua intimidade com a realeza e para o seu trabalho de escritora, capaz de realizar 

adaptações de peças de teatro para clientes de suma importância. O excerto ainda demonstra 

que trabalhos esporádicos de escrita deviam emergir com alguma frequência em seu 

cotidiano, pelo menos desde a Cantate que arranjou nos anos 1840. Esses pequenos trabalhos 

pertenciam, todavia, ao espaço restrito da esfera doméstica e da família, sendo a maior parte 

deles uma produção voltada para o consumo efêmero da intimidade. Ao relembrá-los em suas 

memórias sobre o tempo que ficou no Brasil, algumas décadas depois da ocorrência dessas 

reuniões íntimas, a escritora acabou por cristalizá-los na história, ainda que apenas através de 

uma menção sobre o trabalho de adaptação teatral. Tal estratégia narrativa a aproximava da 

mais importante família brasileira naquelas décadas e demonstrava seu status social, 

econômico e intelectual para o público de seu livro. 

Apesar da nova posição, Jules continuou com as apresentações no teatro, com as 

aulas particulares e com as publicações de novos passos de danças nas tipografias do Rio de 

Janeiro, sempre destacando seu mais recente título de “professor de dança das altezas 

imperiais”. Por sua vez, Adèle não deixou de lecionar, nem de contribuir com o Courrier du 

Brésil. Sobre sua atividade como professora, ela nunca fez qualquer menção a respeito da 

prática de ensinar ou a seus alunos, presumo apenas que tenha continuado, pois seu nome 

aparece a cada ano no Almanak e a função de professora particular de línguas não deve ter 

deixado muitos vestígios, sendo ela primordialmente realizada no ambiente da casa.  

Em 1857, ela publicou mais uma crônica, da série “Portraits des femmes”, dessa 

vez sob o título de “De la femme pot au feu”. É possível que esse texto tenha sido escrito ao 

mesmo tempo das demais crônicas que integraram a série, nos anos 1840, para o periódico La 

Sylphide, mas, ao que parece, não chegou a ser publicado junto das demais. A crônica é 

ambientada provavelmente numa casa francesa, pois há menções ao sistema de aquecimento e 

à adega de vinhos, algo próprio de um país frio como a França. Porém, há ainda a 

possibilidade de a ter escrito naquele mesmo ano, quando estava no Brasil, em razão do 

sucesso da série como um todo, fazendo-a continuar com uma crônica nova de modo a 

prender a atenção do público e a preencher a seção literária do jornal francófono, para o qual 

contribuía.  
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A “femme pot au feu” é descrita como uma mulher dedicada inteiramente à lide 

doméstica, que esqueceu de todo o resto para manter a casa perfeitamente organizada. Ela é, 

segundo a narradora, “um tipo comum e entediante”. Sua aparência reflete esse vazio interior 

e a narrativa a descreve como bem pouco pitoresca e menos ainda interessante. De uma 

avareza extrema, sua casa reflete a ordem e a austeridade do físico. De tão arrumada, no 

entanto, a residência parece, para a narradora, desabitada, pois sua dona não toca piano, nem 

lê, nem se dedica ao bordado. Ela simplesmente “fica na sala de jantar”, vigiando o trabalho 

da doméstica e refazendo as contas da casa, “contando os potes de geleia”. Desprovida de 

encantos e de outros atrativos, a protagonista não se relaciona com mais ninguém além do 

marido, a quem ela respeita por lhe prover o dinheiro, mas por quem não tem nenhum afeto 

ou interesse. Com um tom condenatório, a narradora diz que ela “o enche com as reclamações 

da casa” e é incapaz de dialogar com ele. Com os filhos, a “femme pot au feu” não é melhor e 

os envia da ama de leite direto para os pensionatos. De pensão em pensão, eles prosseguem 

até o casamento. E ela se julga boa mãe apenas por lhes garantir a segurança e o conforto 

material. A narrativa conclui que esse tipo de mulher não vê nada além da lide doméstica e as 

coisas realmente importantes da vida são substituídas pelo cuidado com a louça, por exemplo, 

como uma “ideia fixa”. Segundo a narrativa: “É um tipo banal, que ama a riqueza e a 

economia, que não é boa, nem má, mas que causa repulsa a longo prazo”.  

Coincidência ou não, a autora francesa publicou o texto criticando um certo tipo 

de domesticidade e o vazio da mulher que se dedica apenas ao cuidado da casa, ignorando 

todos os outros aspectos importantes das atribuições femininas com o lar e a família, 

justamente quando estava no Brasil. Podemos imaginar que a “femme pot au feu” fosse um 

tipo comum que Adèle observou entre as brasileiras, as quais costumava descrever como 

desprovidas de refinamento e conversação, de modo semelhante a muitos viajantes 

estrangeiros que vieram ao Brasil ao longo do século XIX. Talvez tenha julgado propício 

realizar a condenação desse arquétipo feminino em um lugar pleno de exemplos de mulheres 

assim. A crônica mostra, que como Nísia, Adèle enveredava por textos de tons moralizadores, 

dos quais o seu gênero era, em geral, assíduo leitor. Isso revela uma constante preocupação da 

autora sobre pensar o ser feminino e seu papel na vida doméstica que vinha permeando seus 

escritos desde o início da carreira de escritora. Diferente dos textos anteriores, contudo, em 

que os enredos das crônicas descreviam as respectivas protagonistas no ambiente dos salões, 

dos bailes ou da rua, nessa última crônica, a autora descreve uma mulher casada e reclusa, que 

vive no mundo que bem poderia ser também o seu. Além disso, a publicação da crônica no 
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Courrier serve de evidência da colaboração constante de Adèle com a folha e da sua decisão 

de republicar muitos de seus textos, escritos na França, também no Brasil, aproveitando sua 

temporada em terras brasileiras para se fazer conhecida no Atlântico Sul.  

Se o posto conquistado por Toussaint não alterou a rotina profissional da esposa, 

ele viria lhe propiciar mudanças importantes na vida doméstica. A partir desse período, as 

condições financeiras da família progrediram vertiginosamente e talvez seja desse período a 

tentativa de, ou a possível, compra de uma carruagem na Corte, relatada nas memórias de 

Adèle: “Um fabricante de carruagens, em um negócio feito com meu marido por um carro, 

dera prova de desonestidade e embrulhara, como se diz, seu comprador [Jules]”. Se a família 

conseguiu ou não comprar o dito meio de transporte não se sabe; o que é óbvio é a capacidade 

financeira para fazê-lo, bem como o desejo dos Toussaint de encerrar as andanças “sob o sol 

de fogo” dos trópicos750. 

No dia 21 de março de 1858, Adèle e Paul embarcaram a bordo da galera francesa 

Normandie rumo ao Havre, após quase uma década sem ver a família e a pátria. O novo cargo 

do marido sem dúvida lhes permitiu pagar pelo tão almejado reencontro de Adèle com os 

seus. Jules, contudo, não podia partir junto com a família devido ao importante trabalho. Em 

maio daquele ano, ele efetuou a compra, por um conto de réis, de um terreno que ficava na 

região em que residia a família, entre o Flamengo e o Catete751.  

Dessa travessia, Adèle não guardaria boas lembranças:  

(...) para voltar as viagens para a América do Sul, não se deve empreendê-las entre 

setembro e em março. Uma vez, tive a imprudência de embarcar neste último mês; e, 

além do frio que suportei, que por pouco não me deixou doente, sofremos uma 

tempestade tão forte que realmente pensei jamais rever a França752.  

 

O sufoco da tormenta durou três dias, quando finalmente conseguiram desembarcar no Havre, 

para uma estadia de pouco mais de um ano. Adèle devia desconhecer seu estado de gravidez 

na ocasião da partida, quando tomou o navio para cruzar o Atlântico. Se sabia ou não de seu 

                                                 
750 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.147. 
751 Jules adquire por 1 conto de réis um lote de terreno situado entre a praia do flamengo e o catete. A Nacional, 

3º oficio de notas. Livro 222, fls 80 e 80v. 12 de maio de 1858. Apud: TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle 

Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Op.Cit. pp.7-41.  
752 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, pp.176-

177. 
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estado, o certo é que, no dia 19 de outubro de 1858, nasceu mais um filho, Gustave Maurice 

Toussaint, em Paris753.  

A criança foi registrada em Auteuil, um subúrbio calmo e burguês nos arredores 

do charmoso Bois de Bologne à sudoeste de Paris, onde Nísia ia passear com seus filhos 

quando habitou a cidade. Os Samson haviam abandonado o velho centro parisiense, tomado 

por revoluções e epidemias, para residir na região de Passy e Auteuil, o que revela a ascensão 

social da família ao longo da década de 1850. No retorno à França, Adèle aproveitou para 

rever os parentes e as amigas de longa data. Por essa época, a cantora de ópera e amiga 

Madame Arnould-Plessy já havia retornado da Rússia e, em 1858, as duas puderam, pela 

primeira vez, ir juntas ao cemitério Pére Lachaise, chorar no túmulo de Madame Allan, amiga 

de ambas e cantora de ópera falecida dois anos antes754. Além de momentos de luto, Adèle 

também se dedicou às saudosas conversações dos franceses e à vida cultural dos teatros e 

óperas, além de se preparar para mais um parto, possivelmente o quarto ou o quinto de sua 

vida755.  

Em meados de maio de 1859, ela retornou ao Havre e embarcou de volta rumo ao 

Brasil, dessa vez na galera francesa Paulista, cuja travessia ela descreveu em seu relato: 

“Quando retornei ao Brasil pela segunda vez, depois de uma permanência de um ano em meu 

país, não me quis fazer ao mar antes do mês de maio: assim, a viagem foi um verdadeiro 

passeio”756, como de fato os 32 dias de duração da viagem revelaram757. Adèle desembarcou 

no Rio de Janeiro do dia 22 de junho, dessa vez, acompanhada dos dois filhos, Paul e 

Maurice; da irmã de Jules, Caroline Toussaint; e de uma criada, possivelmente francesa. 

Bailarina como o irmão, Caroline, que ainda não se casara, devia vir atraída pelas promessas 

de trabalho e riqueza na América, talvez estimulada pelo sucesso do irmão, ou ainda, apenas 

desejasse conhecer o país e ajudar a cunhada na tarefa de cuidar do mais novo sobrinho. A 

vinda da criada revela, além do óbvio aburguesamento da família, a possível recusa de Adèle, 

que por essa época já beirava os 40 anos, em se ocupar pessoalmente dos cuidados de mais 

um bebê, ou ainda, evidencia seu desejo ou necessidade de continuar suas aulas e o trabalho 

                                                 
753 Archives de Paris, Etat Civil, Naissances, Gustave Maurice Toussaint, 19/10/1858, Auteuil.  
754 Correspondência de Madame Arnould-Plessy. In: SÉCHE, Leon. Op.Cit. pp.118 e 152-207. 
755 Considerando que ela tenha perdido um ou dois filhos antes de Paul, além de Maria no Rio de Janeiro. 
756 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.174. 
757 “Ontem entraram depois das 3 horas da tarde. Havre: galera francesa Paulista. Mlle Carolina Toussaint, Mme 

A Toussaint, 2 filhos e 1 criada”. Cf. “Movimento do Porto”. “Registro do Porto”. Correio da Tarde, Rio de 

Janeiro, 22/06/1859. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 22/06/1859. Entradas no dia 21, Havre – 32 ds, gal franc 

“Paulista” 609 tons., mm. Caleng. (...) Mlle Carolina Toussaint, Mme A. Toussaint , 2 filhos e 1 criada.  
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de escrita, a despeito do pequeno rebento. A criada vinda da França demonstra também sua 

vontade de evitar o contato de seu filho com as escravas, não imitando o costume local de 

empregar negras para o cuidado das crianças. 

No ano seguinte ao seu retorno, produziu apenas um poema em homenagem à 

Princesa Isabel, na ocasião da celebração de sua maioridade, em julho de 1860. O poema, 

apesar de congratulá-la pelo aniversário, traz uma forte crítica social ao governo imperial, mas 

não pude descobrir onde e se foi publicado. O que parece é que foi entregue como um 

presente à princesa, durante as festividades de seu aniversário, possivelmente por intermédio 

de Jules758. O título da obra é “A son altesse Dona Isabel Cristina, princesse impériale du 

Brésil (à l’occasion de sa majorité)”759 [A sua alteza Dona Isabel Cristina, princesa imperial 

do Brasil (por ocasião de sua maioridade)]. Datado do décimo quarto aniversário da princesa, 

o eu-lírico do poema inicia uma conversa com a aniversariante, mostrando que a maioridade 

traz também responsabilidades: “Ce n’est pas tout plaisir qu’être grande personne! ...” [Não é 

somente prazeroso ser uma pessoa adulta!...]. E lembra de suas novas atribuições de discursar 

no senado e jurar a constituição: “Et D’abord, du sénat voilà l’heure qui sonne,/ Il faut aller 

jurer devant la nation/ De maintenir toujours la constituition” [E então, do senado eis a hora 

que soa,/ É preciso ir jurar diante da nação/ De respeitar sempre a constituição]. O poema de 

Adèle se referia a grande cerimônia pública, anunciada e descrita pela imprensa de todo o 

país, que ocorreu no mesmo dia 29 de julho de 1860 às 11h, no Palácio do Senado, onde a 

princesa, ao completar 14 anos, jurou a constituição760. 

 No poema, o eu-lírico assume o tom magistral, lembrando a princesa de que ela 

deve deixar a boneca para assumir grandes responsabilidades: “Laisser votre poupée et vos 

rires joyeux” [Deixar sua boneca e seus risos alegres]. Com tom de autoridade, o eu-lírico 

continua sua arguição, dessa vez sugerindo que a princesa deve fingir compreender aquilo que 

ainda não é capaz de fazê-lo: “Ce grand mot [constituition], pauvre enfant! Vous ne 

l’entendez guère;/ Mais vous ne devez pas le montrer, au contraire/ Il faudra, sans baîller aux 

éternels discours,/ Sourire en répétant qu’ils vous ont semblé courts” [Essa grande palavra 

                                                 
758 Carta de Samson à Tèrese. Correspondência de Joseph Isidor Samson. cote MN-939. BNF, Richelieu, “Arts 

du Spectacle”, Paris. 
759 Madame TOUSSAINT, née SAMSON. Épaves, Op.Cit. pp.66-69. 
760 “Echos de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro”. Un anniversaire. La jeune princesse brésilienne, Isabelle, va prêter 

serment à la Constituition. C'est aujourd'hui dimanche, à 11heures du matin, au palais du sénat, que doit avoir 

lieu cette solemnité. S.A I a aujourd'hui quatorze ans révolus. Les grands journaux donnent la description du 

cortége”. Cf. “Echos de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro”. Courrier du Brésil, Rio de Janeiro, 29/07/1860. 

Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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(constituição), pobre criança! Vós não a compreendéis ainda / Mas não deves demonstrá-lo, 

ao contrário/ Será necessário, sem se fatigar com os longos discursos,/ Sorrir repetindo que 

eles vos pareceram curtos]. Contudo, a poesia lembra a princesa de que ela será recompensada 

por esses esforços, mostrando seus novos poderes: “De faire des heureux, vous avez le 

pouvoir” [De fazer pessoas felizes, vós tendes o poder], tal poder lhe concederia a 

possibilidade de mudar a vida de outras pessoas, e o eu-lirico prontamente oferece seus 

conselhos para que ela faça um bom uso deles: “Partout où le malheur viendra frapper vos 

yeux,/ Consoler, consoler, et faites des heureux” [Onde quer que a infelicidade lhe toque os 

olhos,/ Consolai, consolai e fazei pessoas felizes]. A narrativa prossegue estimulando a 

princesa a praticar a caridade: “Peut-être des enfants viendront dans leur misère,/ Vous 

demander en pleurs de remplancer leur mère! / Que le malheur jamais ne vous implore en 

vain:/ Songez à votre mère, et tendez-leur la main” [Talvez crianças virão em sua miséria,/ 

Vos pedir em prantos para substituir-lhes a mãe !/ Que o infortúnio jamais vos implore em 

vão:/ Lembrai de vossa mãe, e estendei-lhes a mão ]. E a convida a ser uma governante 

bondosa e dedicada ao seu povo, agindo como instrumento de Deus: “Alors, princesse! 

Bénissez le Seigneur (...)/ D’être ici-bas, pour tous, une autre providence” [Então, princesa ! 

Abençoai o Senhor (…)/ por estar aqui embaixo, por todos, como uma outra providência], 

conclui sua homenagem enviesada. 

Samson, em uma carta pessoal endereçada à esposa, relata o poema da filha 

dedicado à princesa. A estreita correspondência familiar fazia o pai da escritora conhecer seu 

poema do outro lado do Atlântico em pouco mais de um mês, relatando as novidades para a 

mulher, de quem estava distante durante uma viagem pela província761. Na missiva, o pai da 

escritora comenta, além do poema, sua continuação, que, contudo, não chegou a ser publicada 

na sua coletânea de poemas, em 1870, e da qual só conhecemos aquilo que mencionou 

Samson a Thèrese. Isso pode ser um indício da edição do poema feita pela autora anos depois. 

Na tal continuação do poema, Samson afirma que sua filha criticou a escravidão, sugerindo à 

Princesa que o Brasil devesse adotar a mesma liberdade política que reinava na França, sendo 

esse um dos primeiros contatos da jovem com um discurso contrário à escravidão. 

                                                 
761 Carta de Samson à Tèrese. Correspondência de Joseph Isidor Samson. cote MN-939. BNF, Richelieu, “Arts 

du Spectacle”, Paris. 
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A carta do pai narra o poema em um tom bem crítico. Ele não se furta de 

mencionar que a filha não sabia como se dirigir “aos grandes da terra762” e ironiza o fato de a 

“autora”763 se dirigir à “Alteza Imperial”, erroneamente pela alcunha de “princesa”. Além 

disso, ele afirma que o poema não é suficientemente cortês para fazer parte da cerimônia em 

homenagem à nobre menina e comenta algumas indelicadezas e mesmo gafes da filha, que 

parecia pouco habituada com as regras de etiqueta do mundo monárquico, às quais seu pai se 

julgava bom conhecedor. Samson se indigna, ainda, com a atitude do eu-lírico do poema em 

aconselhar à princesa e sugerir sua incapacidade de compreensão da cerimônia de que tomaria 

parte. Após relatar detalhes do poema, o pai termina a carta ressaltando a tolice da filha, que 

herdou do genitor a famigerada falta de tato: “Quand on est stupide comme ma fille et son 

père, on reste gueux [méprisable] et on n’a ni gratification, ni croix d’honneur” [Quando se é 

estúpido como minha filha e seu pai, mantém-se pobre (desprezível) e não se tem nem 

gratificação nem a condecoração da cruz de honra]764. Ele se autoproclama negligente e sem 

tato e reconhece com ironia que a filha seguiu pelo mesmo caminho, constatando, no seu 

caso, que devido a seu temperamento não recebe nem a condecoração da “cruz de honra”, 

nem o reconhecimento financeiro que tanto almejava naquele momento765.  

Adèle talvez arriscasse o emprego do marido e a segurança de sua família, com 

sua pena crítica de escritora parisiense, desconhecedora dos códigos sociais locais. O 

comentário do pai revela seu olhar crítico sobre a obra da filha, mostrando-se como intelectual 

exigente e um pai preocupado com o destino da família no além-mar. Tal missiva revela 

também a intimidade de pai e filha, além da cumplicidade de marido e mulher, revelando 

ainda a necessidade que tinha Adèle em informar os detalhes de sua vida na Corte brasileira e 

de noticiar sobre os passos que percorria na carreira de escritora.  

É difícil saber sobre a reação que teve a família real, caso tenha lido o poema, e se 

o julgou pelos mesmos olhos críticos de Samson. Como os poemas à João Caetano e à Joanna 

Noronha, a poesia dedicada à princesa parecia parte do trabalho sutil empreendido por Adèle 

para impulsionar a carreira do marido, mostrando interesse pela família imperial e 

                                                 
762 Carta de Samson à Tèrese. Correspondência de Joseph Isidor Samson. cote MN-939. BNF, Richelieu, “Arts 

du Spectacle”, Paris. 
763 Na verdade, ele usa o masculino “auteur”. Não havia o feminino na época. 
764 Carta de Samson à Tèrese. Correspondência de Joseph Isidor Samson. cote MN-939. BNF, Richelieu, “Arts 

du Spectacle”, Paris. 
765 Sua aposentadoria só sairia em 1867 e a condecoração seria também no meado da década de 1860. Cf: 

LYONNET, Henry. Dictionnaire des comédien français, ceux d’hier : biographie, bibliographie, iconographie. 

Deuxième volume E à Z. Genebra : Bibliothèque de la Revue Universelle Internationale Illustrée, [19-- ?], 

pp.633-637. 
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agradecendo o cargo do cônjuge, o que fazia sempre do seu lugar de esposa recatada e 

circunscrita ao universo da casa, mesmo que sua escrita extrapolasse essa esfera. No caso do 

poema da princesa, contudo, a homenagem saiu enviesada.  

Talvez a convivência próxima do marido com a família imperial e seu acesso à 

intimidade da família, descrita pela própria Adèle, tenha acabado por lhe conferir a sensação 

de liberdade em se endereçar de forma tão íntima e tão maternal à princesa. Além dessa 

possibilidade, a folga financeira que desfrutava, por causa das diversas ocupações de Jules e, 

talvez devido aos seus trabalhos da pena, pode ter liberado as censuras de seus escritos, assim 

como ocorreu com Nísia quando decidiu publicar A lágrima de um Caeté. Ou foi apenas a tal 

falta de tato herdada do pai. Qualquer que tenha sido a reação da realeza, se é que leram o 

poema, ele não deve ter afetado a carreira do marido, que continuou no cargo de instrutor das 

princesas. Naquele mesmo ano de 1860, Jules tomou posse como professor de dança no 

externato D. Pedro II, uma instituição educacional do governo imperial para meninos, 

acumulando, assim, mais um cargo.  

Por essa época, ocorreu a segunda viagem à fazenda São José, possivelmente em 

1860, pois Adèle conta que a fez “quatro anos mais tarde” que a primeira e que viajou com o 

marido e os dois filhos, Paul e Maurice, quando tinham “doze anos” e “dezesseis meses”, 

respectivamente. Dessa vez com uma atmosfera mais alegre e seguidos por um escravo de sua 

propriedade: “nosso mulato Fernando (um tipo dos mais notáveis, que tocava guitarra e se 

perfumava da cabeça aos pés com água de colônia quando estava a meu serviço)” 766. Além de 

Fernando, nas memórias da escritora se evidencia o aumento do número de serviçais cativos. 

Nessa segunda visita, ocorreu a já relatada conversa com a esposa oprimida do administrador 

e ficamos sabendo que Adèle a contratou, meses depois, “como empregada para fiscalizar os 

domésticos negros e cuidar da roupa da casa”767. Tanto a propriedade ou aluguel de Fernando, 

como a contratação de Maria para gerenciar os demais empregados negros, corroboram o já 

mencionado aburguesamento dos Toussaint durante a segunda metade da estadia na Corte. 

Além dos negros que empregavam, contrataram uma doméstica branca, sinal de status 

elevado para a maioria dos brasileiros, que preferiam as europeias brancas às negras para 

servir as famílias768. O emprego da mão de obra escrava serve de indício de que o anti-

escravismo de Adèle não foi suficiente para que ela o evitasse. O curioso é que as menções à 

                                                 
766 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.137. 
767 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Ibid, p.144. 
768 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Proteção e obediência: Op.Cit. p.35. 
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mão de obra escrava utilizada pela sua família emergem mesmo na narrativa que ela publica 

na França, em um momento de grande condenação moral da instituição.  

Se a melhora material da família é um fato inconteste e observável em múltiplas 

fontes, é interessante perceber que Adèle, enquanto autora, a partir da segunda metade do 

relato, que parece se referir ao período entre 1856 e seu retorno para a França, escolhe indicar 

ao leitor, em várias oportunidades, a ascensão econômica da família. Em diversos momentos 

da narrativa, ela destaca seu progresso material, que evidenciava seu sucesso em fazer a 

América e lhe concedia autoridade diante do público leitor, através de sua nova condição 

financeira que se somava aos seus já expostos atributos intelectuais. As passagens da compra 

da carruagem, a descrição do emprego de escravos e de uma senhora branca e as idas à França 

são exemplos disso. Sua riqueza material, além disso, transparecia inclusive em sua aparência 

física e, nas memórias, Adèle sugere que o cônsul francês no Brasil lhe tomou enganosamente 

por alguém da realeza: “(...) o Sr. T. quase se prosternou diante de mim, o que fez com que 

julgasse dever declinar-lhe o mais rapidamente possível meu nome e sobrenome, pensando 

que me tomava talvez por alguma imperatriz disfarçada”769. Comenta, envaidecida, ao 

constatar, posteriormente, que o consul francês era apenas demasiadamente afetado. Todavia, 

ela deixara no leitor a impressão de que tal comparação entre ela e uma nobre era verossímel.  

No início da década de 1860, a família habitava ainda nos subúrbios, mas em um 

novo endereço: “Ladeira da Glória, 43B, chácara Russell”770, possivelmente de sua 

propriedade, mas Adèle continuava ofertando lições nas proximidades do teatro, na “Rua de 

Bellas Artes, 1, 3°andar”. Jules permanecia galgando novos trabalhos e, em 1862, aparece 

como professor de dança também em um colégio de Niterói771, além das funções com as 

princesas e as aulas no Colégio Pedro II. Nesse mesmo ano, Adèle publicou, no Courrier do 

dia 9 de março, o poema “Une mère à son fils”, poema idêntico ao que sairia em Épaves sob o 

título “A mon fils” escrito em 1856772 e que narra, como mencionado anteriormente, o diálogo 

de uma mãe moribunda com seu filho prestes a se tornar órfão.  

                                                 
769 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.148. 
770 A partir do Almanak de 1861. 
771 “O colégio dirigido pelas Sras. Coutos, em S. Domingos de Niteroi, acaba de fazer uma reforma a bem deste 

estabelecimento, substituindo por bons professores os antigos. (...)para a de dança, Mr. Julio Toussaint”. Cf. 

Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 14/01/1862. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
772 No Courrier du Brésil, em vez de 1856, ela assina o poema e coloca: “Rio de Janeiro, 22 juin 1855”. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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Em setembro de 1863, Jules deixaria de exercer o ensino de dança para as 

princesas, mas continuaria a receber os vencimentos773, além de prosseguir ensinando no 

Colégio Imperial D. Pedro II. Em abril de 1864, o jornal A Actualidade774 fez a propaganda do 

último ano do Courrier du Brésil, em que é anunciada a publicação de poesias de vários 

autores, dentre os quais “Mme Toussaint”. Possivelmente, os proscritos que contribuíam para 

o jornal pensassem em retornar à França e, por isso, iriam encerrar as atividades do periódico. 

Essa foi a última indicação de publicações da escritora francesa na Corte brasileira. 

Adèle Toussaint deve ter retornado à França entre maio e setembro de 1864, 

seguindo os conselhos que ela mesma distribuiu, em Uma parisiense no Brasil, de que esses 

eram os melhores meses para se viajar. Não foi possível precisar a data da viagem de volta, 

mas em dezembro de 1864, Adèle já estava na França, ao que parece, para não mais retornar. 

Jules, ficaria mais um tempo. A 19 de dezembro de 1864, ele apareceria no Correio 

Mercantil775 como um dos cidadãos franceses que pediram autorização na Polícia para 

retornar à França. O mais provável é que ele tenha partido logo em seguida ao pedido, como 

era praxe, deixando um substituto para realizar suas funções. Mais remotamente, ele pode ter 

ficado por mais um ano, aguardando a demissão do Colégio D. Pedro II sair, o que 

aconteceria apenas em 8 de fevereiro de 1866776.  

Em meados da década de 1860, os Toussaint retornaram à velha pátria tendo 

conquistado as sonhadas riquezas da América, em busca das quais vieram. Além de mais rica, 

Adèle havia, talvez pela primeira vez, ofertado aulas particulares, escrito novos poemas, 

publicado textos inéditos na imprensa, provavelmente realizando contribuições anônimas 

sobre a seção de teatros e republicando antigos escritos no jornal francófono da Corte 

brasileira, fazendo-se escritora presente nos dois lados do Atlântico, embora nunca tenha 

publicado em língua portuguesa. Durante esse período, teve que se dividir entre a 

                                                 
773 Apud: TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle Toussaint-Samson (1826-1911): um esboço biográfico”. In: 

TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. pp.7-41.  
774 “Contenant: entre autres oeuvres litteraires importantes: (…) Poesies Choisies par A de Musset, Ed. De la 

Chauviniere, JB Lucey, V. Hugo, André Theuriet, H. Saint-Maur, Auguste de Vaucelle, Ch Auguste de Banuille, 

LA Burgain, Leon Dierk, Mme Toussaint, André Verre, Charles Baudelaire, etc, etc”. Cf. “Le dernier année du 

“Courrier du Brésil”. A Actualidade, Jornal da tarde, Rio de Janeiro, 24/04/1864. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
775Seu nome apareceu no Correio Mercantil de 19 de dezembro de 1864. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 

19/12/1864. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
776“Collegio Pedro II. O mesmo josé Lourenço de Paiva está também professor de dansa do Externato com 

exercício desde 9 de fevereiro de 1866, por demissão que pediu e obteve Julio Toussaint em 8 do mesmo 

fevereiro”. Cf. Brasil. Ministério do Império – 1832 a 1888. Relatório da inspetoria geral da instrução primária 

e secundária do Municipio da corte para o ano de 1865. Apresentado Ao Illm. e Exm. Sr. Marquez de Olinda, 

Ministro e secretario de estado dos negócios do Imperio. Ed.1. p.81. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
http://www.bn.br/hemerotecadigital
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administração dos empregados e escravos, o cuidado da casa e dos filhos, a dedicação ao 

marido, conciliando-os com os trabalhos da pena, do ensino e da cuidadosa atenção que 

dedicava à carreira de Jules, a quem coadjuvava na sua relação com os empregadores e o 

público, como vimos, nem sempre com a devida cautela. Também conhecera novos 

horizontes e novos autores, retornando à pátria com uma série de lembranças, fotografias, 

livros e anotações de histórias em sua bagagem, que um dia transporia para os escritos que 

publicou anos mais tarde. 

 

12. Brasileira na Europa 

Em maio de 1856, Nísia Floresta Brasileira Augusta e Lívia Augusta de Faria 

Rocha chegaram em Paris. Em vez de mais uma viagem, mãe e filha trocariam em definitivo 

de continente, se estabelecendo na Europa até o fim de seus dias. Nísia retornaria ainda uma 

vez mais ao Rio de Janeiro por um período de aproximadamente três anos. Lívia jamais faria a 

travessia de volta. Elas fixaram residência próximo ao Jardim do Luxemburgo, uma região 

charmosa de Paris, ondem montaram “uma casa (...) com tantas despesas” 777, dentre as quais 

o pagamento de uma criada778.  

Em seus escritos desse período, a motivação da mudança, segundo Nísia, era o seu 

estado de tristeza em razão da morte de D. Antonia. Em 26 de agosto de 1856, Nísia se dirigiu 

à família, em um relato de viagem que publicou em 1857:  

Vocês haviam pensando que Paris exerceria em mim sua costumeira magia. Pois 

bem, revi-a com indiferença(...). O abalo cruel [a morte da mãe] que sacudiu todo o 

meu ser moral mantém-me ainda incapaz de apreciar, como outrora, a vida 

intelectual de que se frui nesta Atenas moderna
779

.  

 

Além dessa tristeza, Nísia experimentaria ainda uma outra a ausência: a de seu amigo George-

Louis Duvernoy, morto no ano anterior, quem tanto almejava reencontrar.  

Em julho daquele ano, durante um passeio de verão pelas margens do Sena, no 

entardecer parisiense, enquanto pensava sobre as saudades do filho e da pátria, além das 

tristezas pela perda da mãe, Nísia observou um grupo de prostitutas780 e decidiu escrever 

                                                 
777 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.120. 
778 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.38. 
779 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.37. 
780 Informação dada pela própria narradora da crônica. FLORESTA, Nísia. “Abismo sob as flores da 

civilização”. Cintilações de uma alma brasileira. Florianópolis: Editora Mulheres, 1997, p.89. 
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sobre o tema, que publicaria sob o título de “O abismo sob as flores da civilização”, em 

italiano no ano de 1859, mas que provavelmente foi primeiro escrito em português ou 

francês781. 

A narradora se dirige àqueles jovens homens que se entregam aos “prazeres da 

juventude”, mas que ainda podem ser salvos, pois não degeneraram por completo. Ela se 

apresenta aos leitores como mãe preocupada e saudosa do filho, que deixara do outro lado do 

Atlântico, e que caminhava por esse “jardim de enganosas delícias”782. Em um tom moralista, 

que nos relembra os textos da década de 1840, a narrativa condena a profanação da música e 

da dança usadas para corromper os que se aventuram pela luxúria. Ela lembra os rapazes da 

contaminação física e moral que o contato com essas mulheres acarretava, maculando suas 

futuras famílias e filhos. Ela os convida a pensar em suas irmãs, filhas e mães e a parar de 

aviltar o sexo a que pertencem. Por último, ela alerta para o perigo do incesto, já que alguma 

dessas mulheres podem ter sido fruto das aventuras passadas de seus pais. Em sua narrativa, a 

prostituição aproxima jovens mancebos e modernas bacantes dos dois lados do Atlântico, 

mostrando ser esse um precipício que afligia, ao mesmo tempo, parisienses (às margens do 

Sena) e brasileiros (talvez como Augusto Américo).  

Se a tristeza lhe consumia e lhe causava desinteresse por Paris, Nísia não deixaria 

de retomar suas aulas nas instituições públicas de ensino daquela cidade, como, por exemplo, 

o Collège de France, a Sorbonne, Muséaum D’histoire Naturelle, ou a Bibliothèque Impériale. 

Ia sempre acompanhada pela filha e por muitas amigas dos salões parisienses, como as 

madames Récamier, Duquesa de Noailles, Duquesa de Mouchy e Madame Lagrénée. Elas, 

como Nísia e Lívia, seriam lembradas pelo historiador do Collège de France, alguns anos 

depois, como as mais ilustres e assíduas alunas dos cursos livres daquela instituição783.  

Segundo ele, era o costume das mulheres chegarem mais cedo para tomar seus 

lugares, já que havia ampla concorrência e muitos alunos tinham que ficar de fora. 

Costumavam conversar entre si e realizar trabalhos manuais como o tricô, enquanto 

esperavam o professor. Às damas, era reservado os lugares na “l’enceinte des dames”, um 

                                                 
781 Duarte sugere que apenas traduziu para o italiano, o que concordo. DUARTE, Constância. “Apresentação”. 

In: FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Cintilações de uma alma brasileira. Op.Cit, pp.XI-

XXIX. 
782 FLORESTA, Nísia. “Abismo sob as flores da civilização”. Cintilações de uma alma brasileira. Florianópolis: 

Editora Mulheres, 1997, p. 71. 
783 Revue française (1861). Tome 4eme, Paris: Bureaux de la revue française, 1863, pp.128-129. BNF, Gallica. 

Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63444472/f1.item.r=enceinte%20de%20dames Acesso: 

05/01/2016. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63444472/f1.item.r=enceinte%20de%20dames
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setor separado por uma balaustrada, de modo a isolá-las dos alunos do sexo oposto, 

organizadas pela administração do Collège. Nessa época, Nísia deve ter feito o famoso curso 

“Sur la litterature dans ses rapports avec les Beaux-Arts” ministrado por J.J Ampère. Talvez 

isso a tenha estimulado a visitar outras regiões da Europa, como a Alemanha ou a Itália, berço 

da história da arte, no século XIX. 

Entre uma aula e outra, Nísia reencontrou antigos professores e colegas, 

retomando velhas amizades. Por volta do mês de agosto de 1856, aproximou-se novamente do 

filósofo Auguste Comte, que havia lhe ministrado um curso em 1851784 sobre a filosofia 

positivista, quando viveu em Paris com seus dois filhos. A teoria comtiana já havia exercido 

sua influência sobre a escritora, o que pode ser evidenciado em seu Opúsculo Humanitário785. 

Sobre essa retomada, o filósofo escreveu: “En août, je dois d’abord marquer mon premier 

contact direct avec la noble veuve brésilienne, qui ‘offre de coeur, d’esprit et de caractère, 

tous les índices d’une précieuse disciple, si je puis assez transformer ses habitudes 

métaphysiques” [Em agosto, eu devo, antes de tudo, fazer meu primeiro contato direto com a 

nobre viúva brasileira, que oferece de coração, de espírito e de caráter, todos os indícios de 

uma preciosa discípula, se eu puder transformar suficientemente seus hábitos metafísicos]. Se 

Floresta procurava uma amizade para compor seu círculo social em Paris e formas de 

frequentar as rodas intelectuais parisienses, o filósofo, ao contrário, parecia querer, além de 

uma amiga, também uma seguidora para suas ideias. 

Com esse propósito, ele logo lhe enviaria um retrato seu como presente à nova 

amiga. Em carta de 19 de agosto, Nísia lhe agradeceu: “(...) votre portrait. Offert par vous 

même il devient doublement précieux à l’étrangère qui garda religieusement, à 2500 lieues de 

distance, le souvenir des paroles qu’elle a eu entendit prononcer en chaire il y a cinq ans” 

[(…) vosso retrato, oferecido por vós mesmo torna-se duplamente precioso à estrangeira que 

guardou religiosamente, à 2500 léguas de distância, a lembrança das palavras que ela ouviu 

                                                 
784 Carneiro cita trechos de outras cartas de Comte na apresentação da correspondência de Nísia com Comte. Cf. 

CARNEIRO, Paulo Estevão de Berrêdo. “Apresentação”. Auguste COMTE et Mme Nisia BRASILEIRA 

(correspondance). Paris: Librairie Albert Blanchard, 1928, pp.8-11. 
785 Duarte faz uma interpretação da influência do positivismo em sua obra, assim como Mathews. Varejão 

analisa a contribuição de Nisia Floresta na difusão do positivismo no Brasil. Cf. DUARTE, Constância Lima. 

Nísia Floresta: vida e obra. Segunda edição, Op.Cit. 2008, pp. 197- 213. MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race 

Op.Cit. 29-64 e 70-71. VAREJÃO, Marcela. “Nísia Floresta e a emancipação mental brasileira”. In: JACINTO, 

Lizette; SCARZANELLA, Eugenia (eds.). Género y Ciencia en América Latina: mujeres en la academia y en la 

clínica (siglos XIX-XXI). Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, pp.159-190, 2011.  
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serem pronunciadas na tribuna há cinco anos]786. Em resposta à carta de Nísia, Comte revelou 

seu vivo interesse em estabelecer amizades com mulheres, a quem ele dedica um lugar todo 

especial em seu sistema filosófico. Ele confessa que desde a morte de Clotilde de Vaux, sua 

musa inspiradora, ele não possuía mais “dignas relações femininas”, que, segundo ele, são 

fundamentais para “os verdadeiros filósofos”, como ele se auto proclamava. Essa carta 

revelaria, além de sua atenção com a viúva brasileira, a quem responde imediatamente, certo 

entusiasmo em doutriná-la. Comte enviou com a carta mais um retrato seu, que segundo ele, 

havia sido produzido na Holanda às custas de um discípulo famoso: “Cette operation 

[encomenda do retrato] fut exécuté aux frais de l’un de mes plus éminents disciples et 

patrons” [Essa operação (encomenda do retrato) foi executada às custas de um de meus mais 

eminentes discípulos e patronos]. Ao informar o nome do aluno, “M. le baron W. de 

Constant”, ele aproveita para lembrar sua interlocutora que o financiador do retrato é o 

mesmo autor do opúsculo que ele enviou e sobre o qual Nísia não aludiu: “l’auteur de 

l’opusculo que je vous ai récemment envoyé” [o autor do opúsculo que eu recentemente vos 

enviei]. Desde o reencontro, em um período de duas semanas, Comte já enviara dois retratos e 

um livro sobre seu sistema filosófico, escrito por um discípulo787.  

Nísia interrompeu a correspondência com o filósofo para partir, na manhã do dia 

24 de agosto, para uma viagem de pouco mais de um mês pela Bélgica e Alemanha. Durante o 

passeio, a escritora produziu um relato, em primeira pessoa, escrito na forma epistolar em que 

elege como interlocutores privilegiados sua própria família e seus amigos íntimos. Cada dia 

da viagem é narrado em uma espécie de diário, no qual destaca suas impressões íntimas e 

subjetivas dos lugares que percorreu, destacando o dia, a hora, o lugar e as circunstancias de 

sua escrita788. 

Sua prefaciadora e amiga, Eugénie Pelserf, afirmou que o seu relato era “cheio de 

poesia e sentimento”. A viagem foi organizada, segundo a própria Nísia, com o propósito de 

distrai-la da data da morte da mãe, pois Paris se tornava “insuportável, à medida que o triste 

aniversário se avizinhava”. Decidiu então viajar para curar os males da alma que lhe afligiam: 

“Era-me necessário percorrer novos países, neles haurir novas impressões, sob um horizonte 

                                                 
786 Carta de Nisia a Comte, Paris, 19/08/1856. Auguste COMTE et Mme Nisia BRASILEIRA (correspondance). 

Paris: Librairie Albert Blanchard, 1928, p. 12. 
787 Carta de Nisia a Comte, Paris, 19/08/1856. Auguste COMTE et Mme Nisia BRASILEIRA (correspondance). 

Paris: Librairie Albert Blanchard, 1928, p. 13. 
788 A autora realiza uma excelente análise das duas obras de viagens de NF, ela trabalha em um capitulo 

específico as temporalidades dessas obras. Cf. SCATENA, Stella Maris. “Os relatos e as diferentes formas de 

narrar a viagem”. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. pp.99-117. 
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mais amplo, em atmosfera mais livre” 789, pois para Nísia: “Viajar (...) é o meio mais seguro 

de aliviar o peso de uma grande dor que nos mina lentamente”790, como escreveu em seu 

relato. 

Ela escolheu como destino a Alemanha, “a digna pátria de Leibniz e Kant”, que a 

atraiu pela segurança e rigor dos costumes “patriarcais”. Decidiu chegar lá passando pela 

Bélgica e retornando à França via Estrasburgo para realizar uma lúgubre visita. Se a viagem 

tinha o propósito de distraí-la do luto da mãe, ela procurava ainda fazer as honras fúnebres de 

uma outra perda: “Propondo-me realizar uma peregrinação ao túmulo de venerável amigo, o 

sábio e bom Duvernoy”, que estava enterrado na remota Montbéliard791.  

Na segunda obra que produziu depois de sua mudança para a Europa, emerge, 

como no primeiro texto792, o tema das saudades da pátria, de seus familiares mortos e da 

família que ficara no Brasil. Em Itinerário de uma viagem à Alemanha, assim como no texto 

sobre a prostituição, as saudades do filho e da pátria seriam uma constante nos diversos 

escritos da primeira década depois da chegada à Europa. Com frequência, as saudades do 

Brasil resultavam em digressões autobiográficas e sobre a natureza brasileira, onde suas 

emoções costumavam ser espacialmente alocadas. As comparações entre os elementos 

naturais dos dois continentes seriam uma constante desses relatos a partir desse momento, 

mas ocorreriam de modo diferente das comparações feitas em “Passeio ao Aqueduto da 

Carioca”, por exemplo. 

Em Itinerário..., é perceptível um novo olhar de encantamento pelas tecnologias 

da civilização, das quais Nísia logo se tornou grande entusiasta. Na partida de Paris, ela 

lembra que se apressou para tomar seu lugar “e, um instante depois, o trem voava sobre os 

trilhos, deixando apenas o tempo suficiente para contemplar as paisagens” (grifos meus)793. 

Em Verviers encantou-se com os túneis: “De Verviers até aqui a estrada é cheia de túneis. 

Passando sobre aquelas abóbadas tenebrosas, eu pensava naqueles que atravessarão um dia, 

de uma ponta a outra, o solo do nosso querido Brasil”, sonhando com um futuro de 

melhoramentos para seu país. No dia 12 de outubro, em Mannheim escreve sobre um fábrica: 

“Do outro lado do Neckar encontra-se uma fábrica de espelhos, montada por uma companhia 

                                                 
789 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.37. 
790 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.129. 
791 FLORESTA, Nísia. Ibid, pp.37-38. 
792 FLORESTA, Nísia. “Abismo sob as flores da civilização”. Cintilações de uma alma brasileira. Op.Cit. 

pp.67-83. 
793 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.39. 
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francesa, onde trabalham quatro mil operários. É interessantíssima de ver (...)”, revela com 

surpresa e entusiasmo794. 

A história do lugar, com seus grandiosos acontecimentos, além dos monumentos 

antiquíssimos, também seduziu a viajante brasileira. Em Heidelberg, admira-se com uma 

residência, em particular: “Uma das curiosidades desta cidade é a casa do cavaleiro de São 

Jorge, histórica, muito sombria e antiga”795. Em outro momento, se deslumbra com 

reminiscências de artistas famosos: “visitamos a casa de Ibach, na rua Sterngasse, n.10, que 

Rubens habitou”. Em Bonn, fala de uma igreja que coroou reis famosos: “Para chegar-se ao 

altar-mor, é necessário subir dezenove degraus. Foi lá que o Contra-imperador Frederico da 

Áustria e Carlos IV foram coroados Imperadores da Alemanha” ou ainda “Em Valenciennes, 

paramos mais demoradamente para jantar e ver melhor, a velha cidade em que Clóvis II e 

Carlos Magno realizaram, em 603 e 771, assembleias gerais”796. Nessas e em outras 

passagens, demonstra sempre seu interesse pela história e pela cultura, assim como evidencia 

sua erudição adquirida antes ou durante a viagem. 

Encantada com a cultura dos lugares que visita, Nísia Floresta também se entrega 

com Lívia aos prazeres da ópera e do balé, que costumava condenar nas brasileiras, em seus 

escritos anteriores a 1856, como “Passeio ao aqueduto da Carioca” ou Opúsculo Humanitário, 

quando reprova o prazer dos bailes e óperas. No dia 24 de setembro de 1856, escreveu: 

(...) chegamos ao teatro, onde assistimos a uma tocante representação (O Desertor). 

A bela voz da primeira cantora e a do tenor supriram para mim o sentido das 

palavras alemãs, que ainda não compreendo. Gisela, famoso balé em que o amor de 

um rapaz desperta em toda sua grandeza sublime (...) tocou-me profundamente797, 

lembra emocionada. Na Europa, Nísia se encanta com a antiguidade do passado e os feitos 

dos grandes reis e heróis de tempos remotos, além de se permitir apreciar os prazeres, antes 

interditos como a ópera. 

Um outro tema que se faz presente em seus escritos é a saudade do Brasil e do 

filho, que compõe o mote da narrativa:  

Todas essas cidades que visito, tudo o que observo tem para mim apenas uma fraca 

atenção, pois meu espírito e meu coração não podem separar-se de vocês: esta 

                                                 
794 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.139. 
795 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.157 
796FLORESTA, Nísia. Ibid, p.39. 
797FLORESTA, Nísia. Ibid, pp.174-175. 
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preocupação constante não me permite senão fraca apreciação dos objetos que me 

tocam aos olhos798.  

 

Os lugares evocam imagens do passado, de momentos compartilhados em família ou de 

paisagens observadas: “percorrendo a Universidade de Heidelberg, pensava em ti, meu filho 

bem-amado, que talvez virás um dia frequentá-la junto de mim”799 ou quando diz: “Abstraí da 

ferrovia e todo o belo espetáculo de uma civilização avançada, que circundava na estrada de 

Stuttgart, e deixei meu espírito viajar na direção da Floresta, entre seus bosquezinhos de 

laranjeiras e outras árvores”. Ao se encantar com a paisagem de uma cidade alemã, ela lembra 

ao leitor a superioridade de sua pátria: “Ó Heidelberg, (...) os encantos de teus arredores 

superaram para sempre em meu espírito as belezas naturais de todos os outros países, exceto 

os da grandiosa terra de Santa Cruz”, constata ufanisticamente, retomando a ideia da 

superioridade da natureza brasileira. A viagem se conclui com sua nobre missão de visitar o 

túmulo e Nísia retorna à Paris no início de outubro de 1856. 

 A despeito do passeio de mais de um mês, retornava para sua casa “fatigada e 

enfraquecida”, segundo sua narrativa, pois havia empreendido a viagem “nas tristes 

disposições em que se acha[va] [seu] espírito”. Se as tristezas e saudades a cercavam 

realmente ou se era apenas uma persona literária que construía em suas digressões 

autobiográficas, o fato é que Nísia escrevia, cada vez com mais empenho, talvez para se 

consolar de suas dores, aliás como havia feito Adèle Toussaint. Seja qual fosse a razão para se 

dedicar à pena, o que é certo é que esses primeiros anos na Europa seriam os de sua maior 

produtividade como escritora. Justamente quando havia se libertado das funções femininas de 

filha, de mãe de filhos dependentes, de arrimo de família. 

Em outubro de 1856, Nísia completava 46 anos. Em seu aniversário, realizou um 

passeio com a filha e um amigo brasileiro ao jardim de Luxemburgo, próximo a sua 

residência para apreciarem a paisagem outonal de Paris e conversarem sobre a pátria distante. 

De tal encontro inspirou-se para escrever “Passeio ao Jardim de Luxemburgo”, que publicou 

primeiro em italiano em uma coletânea em 1859. O texto, embora não datado, deve ser de 

1856, pois há menções a Auguste Comte e à sua filosofia, mas nada se diz sobre sua morte, 

ocorrida em 1857. Como a autora tinha um fetiche por datas e pelo tema do luto, é possível 

que Comte estivesse vivo quando ela o escreveu, ou ela mencionaria seu passamento. Se o fez 

                                                 
798 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p. 69. 
799 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.156. 
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no outono de 1856, ela escrevia sobre o positivismo à luz do recente reencontro com o 

filósofo.  

A narrativa se divide em quatro partes. Na primeira, a autora lembra de uma festa 

de aniversário ocorrida há muito tempo “sob o risonho céu dos Trópicos” no dia “14 de 

outubro”800, data bem próxima do dia “12 de outubro”, a data de seu nascimento registrada em 

sua certidão de óbito801 e mencionada em ocasiões posteriores802. A escritora dava outros 

indícios de que narrava uma festa em família ocorrida possivelmente no sítio Floresta, quando 

era bem pequena. Da propriedade paterna, ela se transporta para o outono parisiense: “Agora 

um céu de chumbo abafa Paris, e véus de folhas amareladas destacam-se das árvores do 

soberbo Luxemburgo, anunciando a célebre aproximação do desconsolado inverno!”803.  

Delineado o cenário da capital francesa, ela introduz as personagens: “três pessoas 

oriundas de três diferentes províncias entre as vinte e uma que presentemente constituem a 

fúlgida auréola de um grande império, respiravam sob aquelas árvores enevoadas”, são “três 

compatriotas sob um céu estrangeiro”. Embora brasileiros, eles pertenciam a duas gerações 

distintas: “Representavam eles as duas idades que tanto se diferenciam, dispensando uma 

delas todas as belas flores da primavera, a outra os maduros frutos do outono”804, referindo-se 

a ela, como madura, e ressaltando a juventude da filha e do amigo. Na narrativa, os três 

amigos conversam sobre o futuro de sua nação e sobre projetos de melhoramento e progresso 

até que chegam ao “mais importante assunto, a única base fundamental da ordem, da 

dignidade, da verdadeira grandeza, e do bem-estar das nações”, que segundo a narradora é “a 

educação da juventude”805.  

A partir dessa discussão, tocam no tema da mulher e de seu papel na sociedade 

contemporânea. Ela critica os preceitos demasiados austeros que se empregam para falar da 

                                                 
800 Como não tive acesso ao original, é possível que se trate de um erro de tradução ao qual não pude conferir. 

Ou apenas Nísia sabia que a festa em sua homenagem ocorrera dois dias depois de seu aniversário, algo que não 

seria surpresa para a autora tão obcecada por datas e horas como ela. 
801 Certidão de óbito de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Registres Paroissiaux et d'’État civil, Mariages, décès, 

naissance, Décès n.28, 1885. Archives departamentales de la Seine-Maritime, Bonsecours-dit Blosseville, 

Disponível em: 

http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2

Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml& Acesso: 

20/01/2015. 
802 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia”, vol.2. In: 

LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. Op.Cit. pp. 2,114, 271-272, 275. 
803 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Cintilações de uma alma brasileira. Florianópolis: 

Editora Mulheres, 1997, p.185. 
804 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Op.Cit. p.187. 
805 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.189. 

http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&
http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&
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mulher e dos erros frequentes em sua instrução e educação. Em seguida faz uma comparação 

entre a condição da mulher em dois lugares, que podemos supor ser o Brasil e a França. Dessa 

vez, Nísia não usaria a Europa como símbolo de perfeição no que se refere à condição das 

mulheres, como fizera em Opúsculo Humanitário. Nesse texto, os dois países pecam na forma 

de educar o sexo feminino: “Em um país procura-se exageradamente inspirar-lhe desde a 

infância o gosto de agradar com atos exteriores, sempre rebuscados, que a tornam um ser 

frívolo, e às vezes um demônio da vaidade”, esse seria o Brasil, e a crítica é bem parecida 

com a que fizera em obras anteriores. Sobre a França, diria: “em outro [país] mantêm-na [a 

mulher] em contínua sujeição, pelo que ela crê ter sempre de se mostrar afetada, sem nunca 

fazer-se lícito o ser natural”. No Brasil, “impõe-se a ela ser submissa como uma escrava”, 

enquanto que na França, “fala-se-lhe de seus direitos à igualdade, sem lhe ensinar o 

verdadeiro sentido desta palavra” e “impõem-se exageradas regras e artifícios, que tendem a 

torná-la exagerada ou mendaz”806. E conclui que nem lá, nem cá, a mulher se acha em uma 

posição ideal, que seria a de: “servir como exemplo à família, combinando a felicidade do 

homem com o verdadeiro amor pela humanidade”. Essa ideia sobre a mulher francesa parece 

ter sido uma aquisição recente da nova estadia e ela bem difere da idealização da condição das 

mulheres europeias traçada em seu Opúsculo Humanitário em 1853. 

Na segunda parte, ela mostra como a filosofia do “grande filósofo” reconhecia a 

importância do papel social da mulher, como nenhuma outra filosofia havia feito: 

O Sistema humanitário, de que és fundador e digno representante, estabelece para a 

mulher um grau particularmente distinto, que a habilita a poder utilizar com segura 

vantagem as faculdades da própria inteligência e as do coração no exercício das 

virtudes, que farão dela um dos primeiros ornamentos e a base mais sólida dos 

progressos da civilização807. 

 

Assim, ela enaltece o mais recente amigo e filósofo, destacando em sua teoria a defesa da 

mulher como regeneradora do homem. Esse aspecto da doutrina positivista seria o mais 

exaustivamente repetido em suas obras. Sua leitura singular da obra de Comte levaria a uma 

distorção das preocupações fundamentais do filósofo, para priorizar esse aspecto 

específico808.  

                                                 
806 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Ibid, pp.189-191. 
807 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.193. 
808 Duarte e Matthews realizam boas discussões da relação entre Nísia e o positivismo, sobre a qual não 

aprofundarei. Cf. DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: vida e obra. Segunda edição, Op.Cit, pp.165-213. 

MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race … Op.Cit. pp.72-73.  
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Na terceira parte, ela se dedica a falar do amigo com quem realiza o passeio em 

cuja fronte “resplandecia a centelha de um gênio” 809 e a quem julga um “Newton 

brasileiro”810. Segundo ela, “As crenças desse jovem coração eram ainda todas virgens, 

porque tinha ele até então preferido a reflexão de gabinete ao contato com o mundo”, 

mantendo apenas “o amor pela ciência”. O jovem a quem Nísia se refere era o maranhense 

José Gomes de Souza, que estudara na Corte e que vivia, nessa época, na Europa. Ela faz 

alusão a ele em vários outros escritos, além da narrativa de “Passeio ao jardim de 

Luxemburgo”. Em uma obra posterior, ela narra como se interessou pela sorte do jovem 

estudante de medicina, de matemáticas e ciências naturais, que habitava na rua da 

Misericórdia, próxima a sua casa no Rio de Janeiro:  

Há pouco mais de 12 anos um jovem brasileiro do Norte, que então estudava no Rio 

de Janeiro, atraía a admiração dos seus colegas por sua extrema dedicação aos 

estudos sérios e seus costumes exemplares, mesmo vivendo no centro de uma 

grande cidade e cercado por companheiros de escola de conduta pouco austera. Ele 

era sempre citado como um prodígio em matemática e um modelo de modéstia. 

Ainda não o vira, embora morasse em frente da minha casa com outros jovens cujas 

distrações nunca compartilhava. Seu quarto diferenciava-se do quarto dos outros 

pela luz que brilhava em horas avançadas da noite (...). Manifestei ao meu irmão, 

amigo do jovem estudante, o desejo de conhece-lo. Ele veio visitar-me quando sua 

timidez e modéstia eram tão conhecidas no Rio de Janeiro, quanto a sua alta 

inteligência811.  

 

Sua admiração pelo maranhense vinha da empatia por sua dedicação ao estudo. Ela o 

conheceu por intermédio de Joaquim, seu irmão caçula, alguns anos antes. Em carta a 

Duvernoy, de 1852, ela conta que enviou uma carta pelo jovem, que havia se mudado para 

França, para estudar o parto de mulheres:  

Vous ne me dites un mot sur une lettre que je vous ai écrit par un soit disant docteur 

en medicine, qui est allé étudier les accouchements à Paris, et que je vous avais de 

quelque sorte recommendé pour rendre service d’un de mes frères qui le connaissait 

ici. Aura-t-il perdu ma lettre, et manqué de ce presenter chez vous? [Não me dizeis 

uma só palavra sobre a carta que vos enviei por um certo doutor em medicina, que 

foi estudar os partos em Paris, e que, de alguma forma, vos recomendei a pedido de 

um de meus irmãos que o conhecia aqui. Teria ele perdido minha carta e deixado de 

ir se apresentar em vossa casa?]812.  

 

                                                 
809 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Cintilações de uma alma brasileira. Op.Cit. p.187. 
810 FLORESTA, Nísia. Ibid, p. 197. 
811 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Prefácio”. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. 

Op.Cit, p.124. 
812Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
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José Gomes de Souza foi a Paris estudar o parto das mulheres, mas nessa carta 

Nísia demonstra menos amizade do que no trecho anterior, desconfiada de que o ‘Souzinha’, 

como era chamado, tivesse extraviado a carta e o nomeia como “amigo de seu irmão”. Na 

carta de 1855, ao mesmo Duvernoy, ela o mencionaria ainda uma vez, dizendo que pediu a 

José para entregar a carta dirigida ao célebre zoólogo:  

Il y a à peu prés 6 mois je vous ai prié par madame Delhorbe de faire la 

connaissance d’un de mes amis plus distingués compatriotes qui se trouve à Paris 

avec sa famille, où il est allé aprofondir ses connaissances mathématiques dont il a 

fait le cours et fut reçu dans une de nos écoles les plus acreditées” [Há mais ou 

menos 6 meses eu vos pedi, através da senhora Delhorbe, para vos apresentar um de 

meus amigos mais distintos compatriotas que se encontra em Paris com sua família, 

para onde foi a fim de aprofundar seus conhecimentos matemáticos, onde fez um 

curso e foi aceito em uma de nossas escolas mais respeitadas]813. 

 

Lembrando novamente, de sua genialidade e sua dedicação às ciências.  

Pouco tempo depois do passeio em Luxemburgo, José seria eleito deputado 

provincial pelo Maranhão, como Nísia lembraria, alguns anos depois: “Representando a nobre 

província que o viu nascer, estreou na carreira política na Assembleia Nacional, assumindo 

uma oposição digna do espírito do século”814. Ele se casaria com uma inglesa, como Nísia 

menciona no texto sobre o passeio: “a própria chama do amor que então tinha-se-lhe aceso 

por uma digna filha de Albion, não havia em nada esmaecido nele a paixão pelas ciências”815, 

narra a autora referindo-se a Rose Edit, a jovem filha de um reverendo inglês, com quem José 

se casou816.  

O que essas diversas menções ao jovem mostram é a afeição, demonstrada pública 

e privadamente pelo rapaz, por meio da qual Nísia parecia substituir sua admiração pela 

inteligência do jovem a de seu filho Augusto, que a essa altura trilhava um caminho bem 

diverso do qual sua mãe havia sonhado. Esse amor maternal pelo maranhense seria destacado 

em seu relato sobre a Itália de anos depois: “Muitas vezes, nas minhas longas noites de 

trabalho, ao notar a luz [do quarto de José] eu fazia votos ardentes para que o gosto e 

aplicação elevados do jovem em vigília um dia se desenvolvessem em meu filho adorado, 

                                                 
813Carta do dia 13/08/1852, endereçada a George Louis Duvernoy, por Nísia Floresta. Cf. Correspondência de 

George-Louis Duvernoy, remetida por BRASILEIRA (Augusta). MS 2743. Bibliothèque Central - Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris. 
814 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Prefácio”. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. In: 

LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. Op. Cit, p. 124. 
815 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Op.Cit, p.197. 
816 Biografia de José Gomes de Souza. Cf. Revista Brasileira. Ano III, n.5. Rio de Janeiro: Academia Brasileira 

de Letras, Março de 1943, pp.107-115. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=139955&pasta=ano%20194&pesq= Acesso: 01/06/2015. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=139955&pasta=ano%20194&pesq
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cujos estudos eu dirigia, e sobre o qual depositava minhas caras esperanças na terra (...)”. As 

esperanças da mãe estudiosa, que tinha grande planos pra Augusto, se esvaíram e ela nunca 

veria seu filho cursar a faculdade na Alemanha como desejou817. Em obras ficcionais, ao 

fornecer ao leitor detalhes de sua vida e da de seus amigos e parentes em digressões 

autobiográficas, por vezes cifradas, a autora mostra, contudo, uma preocupação com a 

verdade daquilo que diz, fornecendo tanto ao público, quanto aos seus biógrafos, uma versão 

a seu gosto da história de sua vida, bem como das vidas que a cercaram.  

“Passeio ao jardim de Luxemburgo” discute na quarta e última parte as decepções 

dos três brasileiros com a civilização europeia:  

Assim nossos três passeantes, americanos de alma, brasileiros de coração, 

dedicando-se a estudar a civilização europeia, não tinham absolutamente sido 

ofuscados por aquela externa ostentação que à primeira vista atinge o forasteiro, 

especialmente nas duas grandes capitais do mundo civilizado818. 

 

A decepção com o velho mundo encaminha a narrativa para uma nação do futuro, em 

particular:  

Voltando o pensamento para a terra natal, os nossos três observadores viam-na 

jovem, fresca, forte e generosa, ainda em vias de pagar aqui e ali o tributo da longa 

infância em que foi deixada, mas toda disposta a nobremente secundar o vivo 

impulso que lhe imprime o movimento da grande obra social819.  

 

A autora concluía que o Brasil seria, portanto, o lugar em que as proclamadas 

maravilhas da civilização seriam alcançadas, como não o fora de fato na Europa: “Embalde 

haviam eles procurado por toda parte aquela perfeição dos costumes, de leis, e de felicidade 

universal, com que as suas mentes sonhavam, acreditando dever ser este o segredo de duas 

grandes nações tão progressistas”, referindo-se à França e à Inglaterra. Escrevendo para um 

público Europeu, a Europa perdia muito dos louros que Nísia costumava lhes atribuir quando 

vivia na outra margem do Atlântico.  

No final de 1856, Comte voltou a escrever à viúva brasileira. Em uma curta 

missiva de 9 de dezembro, o filósofo apressa Nísia, a quem parecia querer doutrinar, e cobra 

as leituras do primeiro volume de seu sistema humanitário, oferecendo-a, sem mais, os 

próximos três volumes de sua doutrina. No dia 17, Nísia responde, desculpando-se pela não 

                                                 
817 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op. Cit. p.156. 
818 FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Op.Cit. p.201. 
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leitura do primeiro volume, dando como justificativa a morte de uma compatriota amiga sua 

em Paris. Toda a carta é, então, dedicada a descrever sua tristeza pela perda da jovem senhora, 

explicando que sua dor é ainda maior devido às saudades da pátria. Ela o explicou que 

precisaria de um tempo para se recuperar do ocorrido: “J’éspere que mon esprit se repose un 

peu plus des secousses qu’il a essuyées depuis quelque temps, pour que je puisse mieux 

étudier votre sublime système (...)” [Eu espero que meu espírito se repouse um pouco mais 

dos abalos que ele vem sofrendo há algum tempo para que eu possa melhor estudar vosso 

sistema sublime]. Conclui a missiva evocando a musa falecida do filósofo e demonstrando sua 

afeição “pour vous assurer qu’aucun autre coeur au monde ne vous est plus sympathique que 

le mien” [para vos assegurar que nenhum outro coração no mundo não vos é mais simpático 

que o meu]820. Como pós-escrito da carta, Nísia alude a uma soma, uma doação anônima à 

“sociète” de Comte. Talvez para amenizar o ímpeto do conversor e ganhar tempo para a 

leitura de tais obras ou para adiar ao máximo suas investidas filosóficas. Comte responde 

Nísia imediatamente. Além de oferecer suas simpatias, contudo, ele apressa a viúva para 

realizar um encontro, no qual eles pudessem discutir “verbalmente” as aflições causadas pela 

morte da amiga em Nísia Floresta. A rapidez em suas respostas e a assiduidades de suas 

missivas contrastam com a morosidade da brasileira em respondê-lo e as diversas 

justificativas que oferece para não o ter encontrado ou para não ter feito as leituras das obras 

que enviou. A doação de uma soma em dinheiro revela ainda a situação econômica favorável 

e a disposição da autora em ajudar o filósofo, que vivia uma crise financeira desde que 

deixara o Collège de France. 

Nos meses finais de 1856, deve ter continuado a registrar suas novas impressões 

sobre a Europa, vendo-a agora de bem perto e com olhos bem mais críticos, do que quando 

vivia no Rio de Janeiro. Também recebeu a triste notícia do “precoce” casamento de Augusto, 

que em novembro de 1856, já estava casado821. Por essa época, organizou ainda a edição 

sobre sua viagem à Alemanha, buscando um editor que quisesse publicá-la e procurando um 

prefaciador para sua obra.  

No ano seguinte, o texto viria à público sob o título Itinéraire d’un Voyage em 

Allemagne, da autora Madame Floresta A. Brasileira pela Firmin Didot Frères em Paris e pelo 

                                                 
820 Carta de Nísia a Comte, de 17/12/1856. Auguste COMTE et Mme Nisia BRASILEIRA (correspondance). 

Paris: Librairie Albert Blanchard, 1928, pp.14-15. 
821 “Registro do Porto. Entradas no dia 31 de outubro 1856: Cabo Frio”. Diário do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 31/10/1856. 



241 

 

editor Morizot no Rio de Janeiro, ambos em 1857822. A escolha de Firmin Didot revela seu 

conhecimento das casas editoriais francesas especializadas no público lusófono, revelando 

frequentar uma rede de relações com brasileiros ou portugueses na França823.O destaque para 

seu “sobrenome” “Brasileira” parecia exaltar ainda a raridade de uma viajante mulher daquele 

país, que dispensava a companhia masculina e o nome do marido.  

A obra recebeu uma crítica não muito positiva de uma revista destinada a resenhar 

os títulos publicados do ano. O crítico da Revue Critique des Livres Nouveaux de 1858 

afirmou que o título do texto de Nísia não correspondia bem ao que se propunha a obra, que 

ele define como um diário de viagem, em que “o sentimento tem muito mais espaço que a 

topografia”. Segundo ele, a autora fala muito ligeiramente sobre os lugares que visita e o livro 

não serviria, portanto, aos turistas. O objetivo da narradora, ao contrário, era apenas expandir 

seu coração em direção ao de sua família, sobre a qual paira seu pensamento ao longo do 

texto. Ele afirma que a autora faz alusões às circunstâncias de sua vida, mas sempre de modo 

enigmático, característica que o desagrada. O autor da crítica encerra o texto afirmando que o 

livro se destina apenas aos brasileiros que conhecem “Madame Brasileira” e que sabem “o 

porquê da tal visita a uma tumba”, “quem é o grande sábio que morreu” e porque “o mês de 

agosto é tão triste para ela”824. Na verdade, a própria prefaciadora, que se apresenta como 

amiga de Nísia, já havia alertado aos leitores desavisados que o Itinerário de uma viagem à 

Alemanha, era, na verdade, destinado apenas a seus amigos: “Estou persuadida de que o lerão 

com muito prazer todos aqueles que a conhecem”825. Fora essa, não foi encontrada nenhuma 

outra notícia da obra de Nísia em solo europeu. A crítica negativa que recebeu, no entanto, 

modificaria sutilmente o estilo de seu próximo relato. 

Nesse mesmo ano de 1858, contudo, a obra seria noticiada com entusiasmo por 

um articulista do outro lado do Atlântico. Na seção “Folhetim, livro de domingo”, do dia 14 

de março de 1858, no Diário do Rio de Janeiro, o cronista conta de seu passeio à livraria de 

Pinto & Waldemar na Rua do Ouvidor. Lá, o autor da crônica remexia nos títulos trazidos 

pelo último paquete, quando se assustou com a autoria de um deles: “Madame Brasileira”. 

                                                 
822BRASILEIRA, Mme Floresta A. Itinéraire d’un Voyage en Allemagne. Paris: Firmin Didot Fréres, fils et Cie; 

Rio de Janeiro: Morizot et Cie, 1857. 
823 COOPER-RICHET, Diana. “Paris, capital editorial do mundo lusófono na primeira metade do século XIX?”. 

Varia Historia, Belo Horizonte, v.25, n.42; pp.539-555, jul/dez/ 2009, p.550.  
824CHERBULLIEZ, Joël. Revue critique des livre Nouveaux/ redigée par Joël Cherbulliez, Geneve – imprimerie 

Rambo et Schuchardt. Seconde Série – 1re année. 26me année de la collection. Paris Chez Joel Cherbuliez 

Librarie. Geneve, meme Maison, 1858. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6348182q/f9.item.r=brasileirA.zoom Acesso: 15/10/2014. 
825 PELSERF, Eugénie. “Préfacio”. FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.35. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6348182q/f9.item.r=brasileirA.zoom
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Mas não sabia se: “O [s]eu grito era de espanto ou de indignação?”. Na verdade, duvidou 

“que uma brasileira publicasse um livro na Europa”, pois, chegara a pensar “que alguma 

literata francesa fizera nesse título um epigrama as minhas gentes e indolentes patrícias”. No 

entanto, quando folheou a obra, deu-se conta de que era a “Sra. Nize [sic] Floresta Brasileira, 

bem conhecida no Rio de Janeiro pela sua instrução e estudos literários”. Sobre o texto 

menciona seu “estilo simples” que por vezes tem “páginas poéticas”. E é positivo em relação 

à narrativa: “Nesse passeio de Bruxelas a Estrasburgo a autora encontra lindos motivos para 

descrições, reminiscências históricas, reflexões filosóficas, e principalmente para sentir 

saudades de sua pátria e de seus amigos”. E conclui recomendando a obra: “[à]s minhas 

leitoras”, que “encontrarão nesse livro algumas horas de agradável distração”.  

O espanto do cronista era com o caráter excepcional de uma escritora brasileira 

publicar na Europa, já que, em sua visão, as compatriotas eram dadas à “indolência”. A 

apreciação da obra, no entanto, decorre do gênero de sua autora, para chegar à conclusão de 

que o livro seria agradável apenas a outras leitoras que, assim como Nísia Floresta, eram 

mulheres. Sobressai a ideia de impossibilidade das brasileiras se tornarem autoras, ainda mais 

em outro continente como a Europa. Dessa ideia decorre uma outra: o ineditismo de Nísia e 

sua excepcionalidade826. Ao oferecer tal interpretação da experiência da autora, ele enfatiza a 

regra geral de preguiça e falta de educação das mulheres locais, em um movimento que seria 

continua e longamente reapropriado pela historiografia sobre mulheres escritoras no Brasil e, 

em particular, nos trabalhos sobre Nísia Floresta. Ideia essa que remonta, como veremos, ao 

próprio século XIX. 

Nas primeiras décadas do século XX, intelectuais, sobretudo nordestinos, 

dedicados ao estudo da vida e da obra de Nísia Floresta, como Oliveira Lima827, Henrique 

Castriciano, Adauto da Câmara e Câmara Cascudo repetiram em seus escritos publicados ou 

em correspondência privadas o ineditismo da autora potiguar, que lhes parecia à frente de seu 

tempo e de certo modo “fora de lugar”828. Castriciano em carta a Adauto da Câmara a chamou 

                                                 
826VARIKAS, Eleni; RIOT-SARCEY, Michèle. “Réflexions sur la Notion d’Exceptionnalité”. Les Cahiers du 

GRIF, Paris, no 37-38, 1988, pp.77-89. PLANTÉ, Christinne. “Femmes exceptionnelles: Des exceptions pour 

quelle règle”. Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 1988. Le genre de l'histoire. pp. 90-111. 
827 LIMA, Manoel de Oliveira. “Discurso como paraninfo da primeira turma de formandas da Escola Doméstica 

de Natal, publicado em dezembro de 1919 na revista do Brasil” Apud: MEDEIROS Filho, João. Nísia Floresta. 

Natal, s.n. 1981, p.7. 
828CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. CASCUDO, Luís da Câmara. Nosso amigo Castriciano. Op.Cit. pp.171-178. 

LIMA, Manoel de Oliveira. “Discurso como paraninfo da primeira turma de formandas da Escola Doméstica de 

Natal, publicado em dezembro de 1919 na revista do Brasil” Apud: MEDEIROS Filho, João. Nísia Floresta. 

Natal, s.n. 1981, p.7. 
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de “luminosa patrícia”. Câmara se referia a ela em outra missiva como “singular mulher de 

letras”. Roberto Seidl e Gilberto Freyre também retomaram com força essa ideia. Freyre foi 

talvez o autor que mais teve o poder de difundir essa ideia sobre Nísia, e consequentemente, 

sobre as demais mulheres brasileiras, a quem a escritora se opunha. Segundo ele:  

Nísia Floresta surgiu - repita-se -, como uma exceção escandalosa. Verdadeira 

machona entre as sinhazinhas dengosas do meado do século XIX. No meio de 

homens a dominarem sozinhos todas as atividades extra domésticas, as próprias 

baronesas e viscondessas mal sabendo escrever, as senhoras mais finas soletrando 

apenas livros devotos e novelas que eram quase histórias do Troncoso, causa pasmo 

ver uma figura como a de Nísia829. 

 

Em trabalhos mais recentes, a releitura da obra de Nísia e da fortuna crítica sobre 

ela retomaria, contudo, conclusões semelhantes a respeito da escritora. Socorro Trindad830, em 

texto de 1981, por exemplo, define Floresta como precursora da história do movimento 

feminista brasileiro. Ao que concordou Zélia Mariz, em publicação do ano seguinte, na qual a 

descreveu como “Introdutora das ideias feministas no Brasil”831.  

Na década de 1970, June Harhner também a considerou exceção no cenário 

patriarcal brasileiro. Ela defendeu a inexistência de brasileiras que divulgassem idéias 

favoráveis aos direitos femininos nas primeiras décadas do século XIX. Constatou apenas a 

presença de poucas representantes femininas que destoaram completamente do padrão. Nísia 

Floresta foi a intelectual brasileira apontada como “uma das primeiras defensoras dos direitos 

da mulher no país”, ao mesmo tempo em que foi novamente julgada “uma marcante 

exceção”832.  

A autora da primeira produção acadêmica de peso sobre Nísia Floresta, 

Constância Lima Duarte, por sua vez, repetiria esse aforisma em seus inúmeros textos sobre a 

autora. Em seu artigo “Feminismo e literatura no Brasil”, ela defendeu que Nísia “teria sido 

uma das primeiras mulheres no Brasil a romper os limites do espaço privado e a publicar 

textos em jornais da chamada "grande" imprensa”833.  

Marcela Varejão, ao discutir as relações entre a obra de Nísia e o positivismo bem 

como a difusão das ideias de Comte no Brasil, também destaca a excepcionalidade da 

                                                 
829 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, 1985, p.109. 
830 TRINDAD, Socorro. Feminino, feminino. Natal: Ed. Universitária, 1981. 
831 MARIZ, Zélia Maria Bezerra. Nísia Floresta Brasileira Augusta. Natal: Editora Universitária, 1982, p. 46. 
832 HAHNER, June. A emancipação do sexo feminino: a luta pelos direitos da mulher no Brasil. 1850-1940. 

Florianópolis: Editora mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003, pp. 57-58. 
833 DUARTE, Constância Lima. “Feminismo e literatura no Brasil”. Estudos Avançados, 17 (49), 2003, pp. 151-

172. 
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escritora: “a contribuição de Nísia Floresta foi excepcional para o Brasil, também nesta 

aproximação a pontos da doutrina comtiana que no ambiente brasileiro teriam sido 

naturalmente pouco enfatizados”834. Constatando ser esta a opinião de muitos estudiosos da 

autora:  

Da leitura de seus biógrafos, apreende-se que Nísia Floresta foi uma das primeiras 

mulheres no Brasil a lutar pela plena participação das mulheres na sociedade. Além 

de ter sido pioneira do positivismo no Brasil foi também uma das propugnadoras da 

melhoria da condição feminina brasileira, em nome da promoção da felicidade 

familiar835. 

 

Simone Accorsi, em seu artigo de 2010, também retoma essa ideia, na qual Nísia é entendida 

como: “Precursora del feminismo, abolicionista, indigenista, educadora, poeta, cronista, 

republicana, intelectual y libre pensadora”836. 

Os estudiosos da literatura produzida por mulheres repetiram, com relativa 

frequência, a ideia de que Nísia Floresta foi uma das raras mulheres a escrever e publicar no 

Brasil dos anos 1850, enfatizando seu pioneirismo. Afirmação talvez apressada, dada a 

relativa escassez de trabalhos históricos sobre o tema no Brasil, para não mencionar os 

perigos do mito de origem longamente criticados nos trabalhos de historiadores837. O trabalho 

de Charlotte Matthews e o de Stella Scatena sobre a obra de Nísia são exemplos de estudos 

mais recentes que criticam essa ideia, buscando pensá-la a partir de seu contexto838. 

A noção de excepcionalidade foi muito empregada no século XIX para explicar a 

experiência de mulheres como Nísia Floresta, que, de alguma maneira, se projetaram 

socialmente, em domínios considerados como masculinos, como a ciência e a literatura839. Os 

                                                 
834 VAREJÃO, Marcela. “Nísia Floresta e a emancipação mental brasileira”. In: JACINTO, Lizette; 

SCARZANELLA, Eugenia (eds.). Género y Ciencia en América Latina: mujeres en la academia y en la clínica 

(siglos XIX-XXI). Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2011, p.162. 
835 VAREJÃO, Marcela. “Nísia Floresta e a emancipação mental brasileira”. Op.Cit. pp.165-166. 
836 ACCORSI, Simone. “Nísia Floresta, Transgresión y Rebeldía en el siglo XIX (Ensayo crítico)”. Revista 

Poligramas, July, 2010, Issue 33, p.174. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3082/1/poligramas33%2cp.167-178%2c2010.pdf Acesso 

em 07/03/15. 
837 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, 

pp.56-60.  
838 MATTHEWS. Charlotte. Gender, Race and … Op.Cit. 
839 No contexto francês, os artigos das autoras Varikas e Riot e o de Christine Planté problematizaram essa 

questão. Mais recentemente, no Brasil, os trabalhos de Moema Vergara, Ana Paula Simioni e a tese de Lerice 

Garzoni levantam essa discussão a partir da leitura dessas autoras francesas. Cf. VARIKAS, Eleni; RIOT-

SARCEY, Michèle. “Réflexions sur la Notion d’Exceptionnalité”. Les Cahiers du GRIF, Paris, no 37-38, 1988, 

pp.77-89. PLANTÉ, Christinne. “Femmes exceptionnelles: Des exceptions pour quelle règle”. Les Cahiers du 

GRIF, n°37-38, 1988. Le genre de l'histoire. pp. 90-111. VERGARA, Moema. A noção de excepcionalidade na 

história das mulheres: o caso da geração de Flora Tristan”. Cadernos Pagu, n. 13, 1999, pp.227-228. SIMIONI, 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3082/1/poligramas33%2cp.167-178%2c2010.pdf
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contemporâneos de Nísia e Adèle, nos dois lados do Atlântico, costumavam pensar autoras 

como George Sand, Contesse Dash ou Flora Tristan como exceções à regra geral. Essa ideia 

foi criticada por autoras como Eleni Varikas e Riot-Sarcey, bem como por Christinne Planté, 

que alertaram para o perigo de se utilizar a ideia de “excepcional” como um conceito para se 

compreender uma época. O termo “excepcionalidade”, segundo essas autoras, tem por 

significado mais corrente a ideia de transgressão de uma norma imposta pela sociedade 

patriarcal. Ao categorizar como excepcional uma autora como Nísia, muitos autores como o 

articulista do Diário do Rio de Janeiro reconheciam sua inteligência e superioridade, ao 

mesmo tempo em que recusavam tais adjetivos às demais mulheres, mostrando que ao sexo 

feminino cabia apenas a reclusão ou a pouca mobilidade, a preguiça, a falta de educação e o 

silêncio. Estava proibida a criação. De certo modo, isso era um tipo de discurso reproduzido, 

muitas vezes, pelas próprias autoras, pelos contemporâneos que falaram sobre elas e pelos 

estudiosos que se apropriaram dessa ideia das fontes e a perpetuaram ao longo do tempo. 

Antes que um dado de realidade, a atribuição da alcunha de excepcional a essas escritoras, por 

exemplo, é reveladora das expectativas de uma época em relação ao sexo feminino, mas 

encobre as inúmeras e complexas formas de viver fora desse ideal.  

Esses anos em Paris foram de extrema produtividade para Floresta, que entrava 

em sua maturidade, tendo deixado para trás a vida de cuidados com os filhos e os enfermos e 

o trabalho de professora. Lívia, com quem vivia, era agora mais uma companheira de passeios 

e uma amiga, que bem podia estar no papel de cuidadora da mãe. A viuvez a tinha liberado 

das funções de esposa havia muitos anos e sua recusa em contrair novas núpcias pode revelar 

seu desejo de independência. Nísia via-se, portanto, inteiramente livre para escrever. Tinha 

dinheiro, tempo livre e o quarto para si, pré-requisitos apontados por Woolf para uma 

escritora. 

Em 1857, provavelmente em janeiro, ela escreveu uma crônica de título curioso, 

que seria publicada, pela primeira vez na Itália, dois anos depois. “Viagem magnética” é 

datado de 6 de janeiro de 1857, o dia da festa de Reis, que seria mencionado na narrativa 

como “O mais belo dia do ano”, sem que muita explicação desse a isso. Possivelmente se 

referia às festas comemorativas que ocorriam em sua infância quando vivia no Brasil. O texto 

interessantíssimo traz uma série de novas ideias, bem como temas já trabalhados em outras 

                                                                                                                                                         
Ana Paula. Profissão Artista. Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras. Primeira edição. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo / Fapesp, 2008, pp.21-34. GARZONI, Lerice. Arena de combate: gênero e direitos 

na imprensa diária (Rio de Janeiro, início do século XX). Campinas-SP, [s.n.], 2012. Orientador Maria 

Clementina Pereira Cunha. Tese (doutorado) – IFCH, UNICAMP, p.217.  
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obras. A crônica relata a história da narradora que parte de Paris em uma espécie de viagem 

onírica, na qual guia o leitor em um passeio por vários pontos do Brasil.  

Algo singular e, de certo modo, inédito em sua obra, até aquele momento, era a 

utilização de um vocabulário das ciências naturais de seu tempo, em particular da física e da 

astronomia. Já tínhamos visto seu entusiasmo com as ciências naturais em cartas privadas, 

mas nesse texto ela publiciza a nova linguagem aprendida. O próprio título já remete ao 

magnetismo, uma das grandes temáticas da ciência da época. No início do texto, a autora 

expõe ao leitor seus conhecimentos: “Ela já se arrepiava sob os magnéticos eflúvios! Num 

sono clarividente, o seu olhar, como agulha imantada que procura seu polo, apontou-se ao 

Ocidente além da linha equinocial”840. O desejo da narradora é transportar-se para um outro 

lugar e, para explicar a sensação, ela utiliza a metáfora da agulha, do polo magnético da terra 

e da imantação. De certa forma, ela reproduz o otimismo de sua época em relação às 

descobertas científicas e tecnológicas como possibilidades futuras de realizar o seu desejo de 

teletransporte. Além disso, mencionava rapidamente alguns conceitos de geografia e 

astronomia. Se para os leitores hodiernos esses são temas e conceitos do senso comum, no 

século XIX, eles tinham uma aura de mistério e de dúvida em relação a tão recentes 

descobertas, discutidas com frequência nas revistas de divulgação científica, e mesmo na 

grande imprensa cotidiana, pairavam para os leitores comuns em algum lugar entre a ciência e 

o ocultismo841.  

Em “Viagem Magnética”, Brasileira retoma o tema da idealização da natureza, 

quando seu espírito chega ao outro lado do Atlântico: “Eis-me chegada ao país do sol, onde 

uma eterna primavera acaricia as flores, e inspira sensações de amor”842. O País descrito 

aproxima-se do paraíso: “O que seria esse novo Éden, cujas delícias criam um paraíso em 

minha alma? Ele está contido nestas duas sílabas harmoniosas – Brasil”843, revelando ser a 

pátria o tema da crônica. Nessa natureza, os “aborígines” são lembrados como os habitantes 

das florestas virgens que combatem o “povo civilizado”, que, por seu turno, saqueiam e 

destróem os povos originários. Os guerreiros da terra são lembrados pelas qualidades 

maternais de suas mulheres: “encurvadas sob a preciosa carga de suas crianças que por toda 

parte levam qual tesouro caríssimo”, referindo-se aos filhos indígenas. E as enaltece diante 

                                                 
840 (grifos meus) FLORESTA, Nísia. “Viagem magnética”. Cintilações de uma alma brasileira. Op.Cit. p.161. 
841 Informação tirada das leituras de jornal. 
842 FLORESTA, Nísia. “Viagem magnética”. Cintilações de uma alma brasileira. Florianópolis: Editora 

Mulheres, 1997. p.163. 
843 FLORESTA, Nísia. Ibid, p. 167. 
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das mulheres da civilização: “Esta é a mãe selvagem, mais tomada por sentimentos maternos, 

do que tantas mães civilizadas do grande mundo”844. 

Além disso, diferente de seus textos anteriores, produzidos quando vivia no Rio 

de Janeiro, Nísia elogia o comportamento das mulheres do Brasil, sugerindo uma crítica às 

europeias:  

Aqui a mulher não perdeu ainda o seu primeiro e mais irresistível atrativo. Os 

hábitos, se bem que um pouco livres numa parte do povo, não chegam jamais a 

rasgar-lhe aquele véu de modéstia de que ela naturalmente se cobre. E (coisa que se 

espanta!) mesmo aquelas que se transviam, conservam, até no desenfreamento do 

vício, uma certa sombra de pudor, que dir-se-ia o último suspiro da agonizante 

dignidade da mulher!845. 

 

As compatriotas da autora passam então a ser admiradas e nenhuma crítica ao seu estado de 

submissão, por exemplo, é feita. Elas são tomadas por superiores às europeias por seu recato e 

modéstia. Em contrapartida, as europeias, antes tão bem cantadas pela liberdade, 

independência, espírito, educação e amor pelo trabalho são agora taxadas de despudoradas, 

além de mães negligentes. 

Tanto a natureza como seus habitantes, fossem “selvagens”, fossem mulheres, são 

descritos de maneira idealizada. Contudo, no paraíso terrestre, a narradora também encontra 

problemas sociais sérios, como a escravidão, em um movimento semelhante ao de “Passeio ao 

aqueduto da Carioca”, em que vai da admiração da paisagem ao olhar sobre as agruras do 

cativeiro, introduzidas também por um brado: “Por toda parte um grito desdenhoso contra a 

opressão dos escravos irrompe dos corações consagrados à causa da humanidade”.  

Diferente de escritos anteriores, a autora é, dessa vez, otimista em relação à 

abolição da escravidão no país: “Deram-se já os primeiros passos para apagar essa feia 

mancha que o Europeu deixou na América”846, referindo-se à proibição do tráfico Atlântico 

de escravos em 1850. E, explicitamente, defende o fim da instituição escrava pela primeira 

vez: “O amor pela justiça e pela liberdade, prerrogativa inata do coração brasileiro, logo 

predominará inteiramente, conforme espero, sobre os velhos preconceitos e sobre as errôneas 

crenças”. E cita uma personagem bíblica para defender a liberdade dos cativos 

contemporâneos: “Ele abrirá espaço para o novo Moisés, que deve anular os esforços do 

tirano Faraó, personificado pelo despotismo dos grandes sobre o povo, contra as inocentes e 

                                                 
844 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.165. 
845 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.169. 
846 FLORESTA, Nísia. “Viagem magnética”. Op.Cit. p.171. 
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deploráveis vítimas da escravidão”847. A narrativa aproxima a sorte dos escravos negros com 

a história da opressão dos judeus narrada no Velho Testamento: “Como novos Hebreus na 

grande Terra de Santa Cruz, eles esperam que a potente voz deste Moisés redivivo chegue 

para arrancá-los de sua longa agonia, e conduzi-los à terra da promissão”848. O mundo pós-

abolição idealizado na narrativa é o das colônias de imigrantes, em que trabalhadores livres 

povoariam e trabalhariam pelo futuro e pela prosperidade da nação, colônias essas formadas 

por europeus, sem sombra de dúvida.  

O interessante na abordagem que Nísia empreende sobre a escravidão em 

“Viagem magnética” é que, diferente de escritos passados, ela realiza uma defesa clara de sua 

abolição e não apenas faz a condenação de suas crueldades, como era costume em sua 

produção brasileira. A nova temporada na Europa, onde fervilhava o movimento 

abolicionista, sobretudo organizações de mulheres contrárias ao cativeiro, podem ter exercido 

uma influência abolicionista sobre a escritora brasileira. Ao mesmo tempo, sua opinião em 

“Viagem” pode ser também indício de uma antiga ideia, que conseguiu exteriorizar apenas 

quando escreveu para o público europeu, tendo seu texto saido na Itália. Certamente, devido 

ao fato de estar bem distante dos olhares condenatórios de sua sociedade escravista, Brasileira 

possa ter tido coragem de defender aquilo que acreditava já há alguns anos. Independente de 

quando começou a defender a abolição, o certo é que, em 1856, ela decidiu fazê-lo 

abertamente, utilizando uma metáfora judaico-cristã semelhante aos discursos religiosos 

presentes no livro de Stowe. No entanto, se seu arroubo abolicionista foi uma novidade, seu 

desejo de branqueamento com a introdução de colonos, ao contrário, evidencia que sua visão 

derrogatória dos negros não havia sofrido grandes mudanças. O paradoxo de se opor à 

escravidão, ao mesmo tempo em que se desprezava a “raça” negra, não era uma singularidade 

de Floresta, era parte das contradições de seu tempo, compartilhadas amplamente entre os 

contemporâneos da autora.  

Uma boa parte da sociabilidade da escritora brasileira e sua filha em Paris se dava 

através dos salões artísticos e literários, possivelmente um hábito adquirido na primeira 

viagem à Europa. Segundo fontes orais, Nísia Floresta oferecia em seu apartamento saraus em 

que convidava amigos e intelectuais e no qual se mantinha a famosa conversação parisiense, 

da qual muito sentiu saudades quando retornou ao Rio de Janeiro depois da primeira 

                                                 
847 FLORESTA, Nísia. Ibid, p. 171. 
848 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.171. 
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viagem849. Um dos discípulos de Comte no Brasil registrou ter entrevistado um senhor de 

engenho Pernambucano, que teria frequentado uma dessas reuniões na casa de Nísia, quando 

visitou Paris na juventude850. Ele contou que lá conheceu Auguste Comte. A transcrição de 

segunda mão do depoimento do idoso pernambucano tinha o firme propósito de enaltecer o 

ídolo do positivismo, mas ele acaba por nos fornecer indícios da sociabilidade da escritora 

brasileira. Segundo o senhor de engenho, Comte  

(...) era recebido sempre com testemunhos de profunda consideração e respeito pelo 

filósofo à entrada de seu apartamento, e [Nísia] dizia aos presentes, com visível 

entusiasmo, e formulando um gesto de silêncio: ‘Aí está o Sr. Comte, a maior glória 

da França. Procurem ouvi-lo e me darão razão. Não é um homem como os outros, é 

um gênio. A originalidade das suas concepções é tão sedutora como o cavalheirismo 

de que é feito o seu coração. Os clarões de sua inteligência transfiguram-no num 

homem belo, quando Ele expõe os seus grandes pensamentos sobre moral, sobre 

política, sobre medicina. Sabe tudo e todos os respeitam como o maior cabeça do 

século. Orgulhemo-nos de apertar-lhe a mão. Voilá un tigre de gloire’”851,  

 

arrematava a salonière brasileira, segundo o texto escrito pelo positivista L.G. de Souza Pinto, 

que narrou o que o Dr. Antonio Pereira Simões teria ouvido do dito ancião, o qual não 

nomeou. O velho fazendeiro ainda teria se encantado com a inteligência de Comte, que sabia 

que a província brasileira de onde era originário localizava-se “no extremo oriental da 

América do Sul”. Concluindo seu relato, o senhor lembra que, certa vez, Nísia lhe havia 

perguntado: “o que me diz desse homem [Comte]?”, aconselhando-o, em seguida: “Guarde 

sempre a lembrança de que apertou em minha casa a mão do homem mais extraordinário do 

século”852. 

O depoimento transcrito no “Boletim Positivista n.1” foi escrito para idolatrar a 

personalidade e inteligência do criador da “Religião universal”, do qual o autor do excerto era 

um adepto, além de destacar a relação próxima entre Nísia e o mestre francês. Contudo, é 

possível que o dito ancião pernambucano tenha de fato visitado Floresta, indicado por algum 

amigo ou parente da brasileira, e tenha participado de uma das reuniões que ela possivelmente 

ofertava e, ainda, que tivesse apertado a mão do dito filósofo naquela ocasião. Não seria 

improvável também pensar que Nísia, enquanto anfitriã do salão, tenha tecido elogios a 

                                                 
849Fontes orais citadas no “Boletim positivista, n.1” Apud: CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. pp.76-77. 
850 Para um resumo da importância da religião e filosofia positivista no Brasil, Cf. CARVALHO, José Murilo. 

“A Humanidade como deusa”. In: FIGUEREIDO, Luciano (org.). A França nos Trópicos. Rio de Janeiro: Sabin, 

2009, pp. 38-46. 
851 Apud: CÂMARA, Adauto daOp.Cit. pp.76-77. 
852 “Boletim positivista, n.1” Apud: CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. pp.76-77 
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Comte, como aliás havia feito em seu texto “Passeio ao Jardim de Luxemburgo”853. Em um 

mundo marcado pela oralidade, como o mundo rural pernambucano daquela época, a 

memória do depoente bem poderia ser prodigiosa. Os detalhes do que disse, no entanto, 

parecem mais fruto da imaginação dos discípulos, interessados em estreitar a conexão do 

filósofo com o Brasil, através da figura de Nísia e do ancião. O que parece certo é que Nísia 

recebia em sua casa amigos e conhecidos interessados em uma boa discussão intelectual e 

tinha uma relação próxima com Comte, mas a despeito de sua amizade e admiração, além de 

clara influência intelectual que exerceu, Nísia persistiu em recusar suas ofensivas 

doutrinadoras. 

Em 5 de abril, Nísia retomou a correspondência com Comte, escrevendo uma 

Elegia fúnebre pelo aniversário de morte da inspiradora da religião universal, Clotilde de 

Vaux, revelando mais uma vez seu apego a datas tristes e seu costumeiro deslumbre 

mórbido854. Por sua vez, dias antes, Comte havia escrito ao amigo sobre suas esperanças em 

ver Nísia, e particularmente a filha Lívia, serem convertidas em suas discípulas. Ele escreve a 

G. Audiffrent em março de 1857:  

(...) je vous ferai spécialment part des esperances, (...)[que] m’inspirent pour notre 

appui le plus décisif, deux nouvelles disciples méridionales, une noble veuve 

brésilienne et surtout sa digne demoiselle, respectivement agée de 47 et 22 ans. Elles 

habitent Paris depuis sept mois et j’ai lieu d’espérer qu’elles s’y fixeront, de manière 

à pouvoir y présider le vrai salon positiviste qui nous serait si précieux855 [(…) eu 

vos colocarei particularmente a par das esperanças, (…) [que] me inspiram para 

nosso apoio mais decisivo, duas novas discípulas meridionais, uma nobre viúva 

brasileira e sobretudo sua digna filha, respectivamente com as idades de 47 e 22 

anos. Elas vivem em Paris há sete meses, onde eu espero que elas fixarão residência 

de maneira a poder presidir ali o verdadeiro salão positivista que nos seria tão 

precioso]. 

 

Contudo, o filósofo não viveria para vê-la presidir o seu sonhado salão positivista, 

morrendo em 5 de setembro daquele ano de 1857. Nas cartas que trocaram antes de sua morte, 

Nísia escreveu repetidas vezes sobre a impossibilidade de um encontro com o amigo, sempre 

se desculpando por sua ausência, fosse por uma enfermidade sua ou de sua filha, fosse pela 

mudança de domicílio que empreendeu. Pouco antes do fim, as últimas cartas revelaram uma 

rusga entre o filosofo e a “nobre viúva”, que ousou aconselhá-lo ver um médico, ao que ele 

bradou sua emancipação da medicina e sua crença no poder de curar-se sozinho. A melhora, 

                                                 
853FLORESTA, Nísia. “Passeio ao jardim de Luxemburgo”. Cintilações... Op.Cit. p.191-197. 
854 Carta de Nísia a Comte, Paris, 05/04/1857. Auguste COMTE et Mme Nisia BRASILEIRA (correspondance). 

Paris: Librairie Albert Blanchard, 1928, pp.16-17. 
855 CARNEIRO, Paulo Estevão de Berrêdo. “Apresentação”. Auguste COMTE et Mme Nisia BRASILEIRA 

(correspondance). Op.Cit. p. 9. 
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todavia, não veio. E em seu enterro, Nísia foi uma das quatro damas que o acompanhou até 

sua derradeira morada856. 

Poucos dias antes daquela morte, Nísia teria feito uma viagem para a província em 

companhia de uma amiga, como ela descreve na crônica A mulher: “Agosto chegava ao seu 

fim. Uma temperatura de 30 graus parecia sufocar os habitantes de Paris. Havia soado então o 

meio-dia, quando duas mulheres entraram nos vagões da estrada de ferro de Estrasburgo para 

ir a uma aldeia a vinte léguas de Paris”857. Depois do trem tomaram um veículo em direção a 

“um pobre vilarejo”858. Na narrativa que ela escreveu sobre tal viagem, datou como a tendo 

realizado próximo ao aniversário da morte de dona Antonia, por volta de 25 de agosto de 

1857. O texto seria publicado pela primeira vez em 1859, em sua versão italiana e não se sabe 

se ela escreveu primeiro nessa língua ou em francês859.  

A narrativa inicia-se com a busca de duas mulheres pelo neto, órfão da filha de 

uma delas, que havia sido enviado pelo pai à província para ser cuidado por uma ama-de-leite 

camponesa860. A narradora é a amiga que acompanha a avó zelosa, e que se identifica como a 

própria Brasileira: “Uma daquelas mulheres (que era eu mesma)”. Ao longo da narrativa, ela 

compartilha com seus leitores um olhar etnográfico sobre o que lá observou, aproveitando a 

ocasião para denunciar um costume abjeto da civilização francesa em um discurso 

moralizante.  

Na narrativa, as condições degradantes do ambiente que serviam de moradia à 

família camponesa assombraram as damas parisienses, que ficaram ainda mais surpresas ao 

saber que uma garotinha se ocupava dos “amamentandos vindos de fora”, como o “menino de 

Paris”, neto da amiga da narradora861. Elas pediram, então, para ver a criança e: 

“maquinalmente [a menina] subiu ao celeiro onde não havia cama, e nem pensou em trocar as 

fraldas do menino”.  

A narradora, então, aproveita a cena chocante para se dirigir às suas leitoras: “Ó 

mães sem coração, que abandonais os mais sagrados deveres da natureza, destacando do 

vosso seio os próprios filhos, esta parte de vossa alma, para mandá-los sugar um leite estranho 

                                                 
856 CARNEIRO, Paulo Estevão de Berrêdo. Ibid, pp.8-11. 
857 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima Duarte (org.). Inéditos e Dispersos... Op.Cit. p.85. 
858 B. AUGUSTA. “A Mulher”. In: DUARTE, Constância Lima Duarte (org.). Inéditos e Dispersos ... Op.Cit. 

p.85. 
859 BRASILEIRA, Floresta Augusta. Scintille d’un Anima Brasiliana. Firenze: Typographia Barbera, Bianchi e 

Cia, 1859.  
860 DUARTE, Constância. “Apresentação”. In: FLORESTA, Nísia. Cintilações... Op.Cit. pp. XXI-XXIII. 
861 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e Dispersos... Op.Cit. p.87. 
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em alguma longínqua aldeia”. Assumindo o velho conhecido tom moralizador, Brasileira 

pretende: “narrar o que vi[u]” às mães, “ante vossos olhos quero eu delinear o deplorável 

quadro que partiu-me o coração, e que verbalizará o processo de vossa desnaturação face às 

gerações porvindouras!”. Ao se deparar com a cena, a amiga decide voltar rapidamente à 

Paris, decidida a convencer o genro a trazer de volta a criança. Enquanto, a narradora decide 

ficar mais uns dias e investigar a situação das amas e das crianças a elas enviadas:  

Pus-me a percorrer todas as vilas e aldeias próximas, para ver se ele era o único 

exemplo de tanta barbárie; e servindo-me daqueles oportunos meios que a ocasião 

proporcionava, e de uma linguagem simples e afetuosa, tive toda a facilidade em 

introduzir-me em todas as cabanas, e fazer tagarelar as amas e as mulheres das 

vizinhanças, revelando suas estratégias para descobrir a realidade862.  

A narrativa que inicia sobre a condição degradante das famílias camponesas e do 

estado ainda mais abjeto das crianças parisienses ali amamentadas revela um olhar de viajante 

da escritora brasileira, interessada em hábitos bem parisienses, em um movimento semelhante 

ao que empreendeu Adèle Toussaint ao descrever os costumes do Rio de Janeiro. Em uma 

dessas descrições, Nísia lembra ao leitor sua classe social privilegiada contrastante com a 

realidade das camponesas amas-de-leite. Segundo a narradora, a humilde mulher lhe dirigiu a 

palavra nos seguintes termos: “Ah! Senhora, não sois nada soberba, como a maioria das grã-

finas, que não se dignam entrar em casa de gente pobre”863. Em outro momento, mostra ao 

leitor sua capacidade de se transmutar em parisiense. A camponesa, ao se deparar com o 

espanto de Nísia, suspeita de sua origem estrangeira: “Senhora, não sois vós então de Paris?” 

Ao que a narradora prontamente conserta “Apercebi-me a tempo que a minha excessiva 

sensibilidade poderia trair as minhas intenções; portanto, respondi-lhe que há muito tempo 

encontrava-me fora do país, e que tinha esquecido este costume”, lembrando novamente ao 

leitor que poderia se passar facilmente por uma dama da cidade luz864. 

A narrativa continua com o fim de sua jornada etnográfica na província e o 

retorno à capital, na qual se descreveu como “desgostosa de tudo e de todos!”865. Semelhante 

aos seus textos moralizadores da década de 1840 e ao Opúsculo Humanitário, a capital da 

civilização transformara-se aos seus olhos diante do vil costume de enviar suas crianças à 

província. Nessa narrativa emerge novamente a crítica da autora ao mundo civilizado, o 

                                                 
862 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e Dispersos ... Op.Cit. p.95. 
863 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima (org.). Ibid, p.99. 
864 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima (org.). Ibid, p.101. 
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mesmo que ela costumava admirar, quando vivia no Rio de Janeiro. Em A Mulher, ela 

denuncia a sociedade parisiense:  

O brio daquela altiva e clamorosa metrópole, os seus palácios suntuosos, os belos 

monumentos, os esplêndidos cafés, domicílio eterno dos ociosos, as ricas lojas, as 

filas das carroças que se dirigem ao luxuriante bosque de Boulogne para recreação 

dos elegantes, e de todos aqueles que folgam; esses milhares de pessoas que vão e 

vêm por toda a parte, alguns a negócios, outros a passeio; todo esse movimento 

enfim, que mostra a operosidade de um povo inteligente e progressivo, apertou-me 

ferozmente o coração, e, como disse, quase repugnou-me. Porque à memória de 

tantos infelizes que morrem à míngua nos sótãos e dentro de escuras tocas, mesmo 

em meio a essa grande cidade que exibe um luxo tão desmedido, juntava-se agora a 

memória daquelas pobres crianças dadas em custódia, ou melhor dizendo, 

confinadas naqueles, enquanto seus pais fazem parte de um tão grande movimento 

de gente!866. 

 

O contraste do luxo e do diletantismo dos parisienses com o reprovável hábito de negligenciar 

a educação dos filhos, enviando-os ao campo, de certo modo evidencia os costumes bárbaros 

dos habitantes da capital do mundo civilizado. “Apesar de todas essas criações do engenho e 

da ciência, ainda geme a raça humana nas calamidades que não fizeram senão mudar de 

aspecto e nome, desde seis mil anos até agora”. A barbárie da civilização é ocasionada pelo 

flagelo da descrença, que por sua vez é fruto da educação moral dos povos.  

Ela clama os homens a tratarem a esposa como “companheira de sua vida” capaz 

de progredir “ao lado do homem, rumo à regeneração dos povos”. Só a mulher poderia 

transformar a situação atual e ela retoma a sua leitura do ideal positivista da mulher como 

regeneradora da humanidade: “Tudo fizeram dela até agora, a não ser o centro comum, de 

onde deve emanar todas as boas inspirações, todos os amáveis e prudentes conselhos para 

ajudá-los no caminho difícil da vida em direção à universal conquista do progresso 

verdadeiro. Em outro momento, denuncia o duplo tratamento dado pela sociedade a homens e 

mulheres: “O homem profana os mais santos deveres da natureza e da lealdade; abusa da 

confiança das famílias nas quais é recebido, engana as raparigas, seduz as esposas (...). E 

ainda assim é recebido em todo lugar, festejado e orgulhoso de suas conquistas (...)”. Já com a 

mulher se passa justamente o contrário: “A mulher tida por mais fraca que o homem, deve 

suportar sozinha a punição, se a sua força vacila”. Completa que a despeito de sua fraca e 

inapropriada educação, a mulher deve “carregar por si só o oprobrioso peso da vergonha 

quando é arrastada por aquele que a fez cair”867. Ela então clama as mulheres a se unirem para 

transformar a humanidade, fazendo eco aos ideais de Comte, à sua própria maneira: “É tempo 

                                                 
866 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e Dispersos...Op.Cit. p.107. 
867 B. AUGUSTA. “A Mulher”. Ibid, p.127. 
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de todas as mulheres de coração reunirem-se sob a santa bandeira do bem universal, trazendo 

consigo o tesouro de ternos e pios sentimentos, do qual a natureza as dotou; e a firme 

resolução de trabalhar para tornar-se útil à família e a toda a humanidade”868. 

Em 1858, o cunhado de Nísia, o médico Henrique de Medeiros informou um novo 

endereço residencial no Almanak Laemmert. Em 1856, Augusto havia se casado, Nísia 

Floresta e Lívia se mudado para a Europa e o Colégio Augusto que funcionava no mesmo 

imóvel em que habitava a família foi fechado. Após essas mudanças, a casa deve ter ficado 

grande demais para Clara, Henrique e a filha Lívia, que, então, trocaram a travessa do Paço 

pela rua da Quitanda, um local mais próximo da clínica em que atendia o chefe da família. É 

possível que a venda do imóvel de propriedade de Nísia e dos irmãos tenha rendido mais 

dinheiro para a viajante, que agora se aventuraria pelo sul do velho continente. 

Quaisquer que tenham sido as fontes de financiamento, o certo é que no dia 19 de 

março de 1858, Nísia e Lívia deixaram Paris em um expresso em direção à Marseille, de onde 

rumaram para uma viagem que durou 3 anos, percorrendo regiões da Itália, da Grécia e da 

Sicília. Essa temporada no sul da Europa resultou em um longo relato de viagem sobre os 

lugares que percorreu, publicando-o em dois volumes, quando retornou à França. O primeiro 

volume saiu em 1864 e o segundo não tem data, mas foi provavelmente publicado em 1872, 

ambos pelo editor Dentu.  

Ela assina com a vaga alcunha de “Une Brésilienne, auteur de plusieurs oeuvrages 

litteraires et moraux, et publié à Rio de Janeiro, à Florence et à Paris” [Uma Brasileira, autor 

de muitas obras literárias e morais, e publicadas no Rio de Janeiro, em Florença e em 

Paris]869. A escolha da assinatura revela a ideia da própria autora ou mesmo do editor de 

enfatizar a circulação e o movimento espacial da escritora. Tratava-se de uma forma de 

chamar a atenção do público para o inusitado: uma brasileira que escreve e publica em francês 

sobre uma viagem que realizou pela Itália, o que aliás já havia feito em sua obra sobre a 

Alemanha. A estratégia utilizada na divulgação da obra demonstra a ideia da autora de 

ressaltar a mobilidade e o cosmopolitismo de sua trajetória, enfatizando na mesma contracapa 

do livro a temporada na “Itália”, narrada por “une brésilienne”, que publica em “Paris”, mas 

que já publicou no “Rio de Janeiro” e em “Florença”.  

                                                 
868 B. AUGUSTA. “A Mulher”. DUARTE, Constância Lima (org.). Inéditos e Dispersos... Op.Cit. p.129. 
869 Capa da edição original de Trois ans em Italie... (figura 4). UNE BRÉSILIENNE. Trois ans em Italie, suivis 
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Capa da primeira edição de Trois Ans en Italie... [Figura 4]870. 

Dessa vez, “Une Brésilienne” abandonou o estilo epistolar de Itinerário de uma 

viagem a Alemanha, sem deixar de construir, contudo, uma narrativa confessional, subjetiva 

e, sobretudo, autobiográfica. Ela organiza a exposição de sua viagem a partir das cidades que 

visitou, por vezes com indicações de tempo, como fizera também na obra sobre a Alemanha. 

Nísia encontraria uma Itália sacudida pelas guerras de unificação, que ela registra em várias 

passagens de Trois ans en Italie suivi d’une Voyage em Grèce.  

Antes que obra do acaso, Nísia parecia desejar testemunhar de perto as grandes 

revoluções e grandes acontecimentos políticos de sua época, escolhendo partir com Lívia para 

uma região tomada por conflitos. No final da década de 1850, jornais de todo o mundo 

                                                 
870 Capa da edição original de Trois ans em Italie... (figura 4). UNE BRÉSILIENNE. Trois ans em Italie, suivis 

d’un voyage em Grèce par une Brésilienne. Paris: E. Dentu, Libraire-éditeur, 1864. BNF, Gallica. Disponível 
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contavam os feitos do papado contra os nacionalistas e destacavam os processos contra os 

heróis da guerra, como Manzini e Garibaldi, que eram vivamente festejados por uma boa 

parte da imprensa mundo afora. Muitos desses líderes contrários ao papado ganharam enorme 

apoio de mulheres, que, em toda a Europa, protestaram contra seus aprisionamentos e 

condenações. A irmã de Adèle Toussaint, Caroline Berton, radicada em Florença, é um 

exemplo disso. Ela escreveu, publicando em 1867, uma carta aberta de apoio a Garibaldi, 

demonstrando sua solidariedade, em nome “de muitas mulheres francesas”, à causa do herói 

italiano e contra o despotismo do Vaticano871.  

Em vários dos textos de Nísia Floresta fica evidente a preferência da autora em 

narrar e explicar sua vida a partir de eventos políticos e sociais importantes, como as 

revoluções de 1817 e 1824 e a Farroupilha em 1835, e, na obra sobre a Itália, a unificação 

italiana. Ao justificar sua partida para Perúgia, que acabara de ser atingida por fortes conflitos 

resultantes da guerra de unificação, a autora diz que a princípio pensou em mudar os planos 

de conhecer a cidade para evitar as assombrosas cenas do massacre realizado pelas forças 

contrárias aos nacionalistas e a favor do papa:  

Os bárbaros atos que a tropa suiça cometeu contra a população de Perugia, em nome 

do pobre papa, não tão horríveis quanto os que Augusto ordenou antigamente, 

porém mais abomináveis e monstruosos porque partiram do chefe do cristianismo 

(...). Ao saber em Roma as notícias do massacre de Perugia pensei em retomar à 

Florença por outra estrada, para não ver de perto o triste contraste entre uma 

população horrorizada com os quadros sanguinários que testemunhara (...)872.  

Contudo, segundo a autora, seus temores em ver as cenas de guerra foram 

menores que seu anseio em conhecer a cidade e seus tesouros: 

Porém, não quis deixar de ver as obras primas de arte de Perugia desprezando a 

ocasião que me oferecia a vizinhança da cidade de Assis, onde deveria parar. 

Invoquei para essa parte da península italiana, como para todas as outras, a 

realização das palavras do último profeta da Itália, o nobre Gioberti e apoiei-me, ao 

aproximar-me da infeliz Perugia, na esperança que animou este grande coração: "As 

nações cristãs podem ficar doentes, podem agonizar, mas não podem morrer"
873

. 

 

Sua justificativa para se dirigir ao olho do furacão da guerra parece pouco convincente ao 

leitor, sobretudo porque Nísia não parecia ter pressa em deixar a Itália, e, em 1859, já tinha 

planos concretos de ali residir, como aliás o fez. O que parece mais evidente é o seu vivo 
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desejo de ver a história acontecer como testemunha ocular, algo aliás que valorizaria seu 

relato de viagem no mercado editorial e serviria como um diferencial em relação a outros 

textos de viagens sobre a Itália. Ao narrar o acontecer da história do Risorgimento italiano, 

Brasileira talvez quisesse fazer parte daqueles acontecimentos, sentindo, contudo, a 

necessidade de exibir uma retórica de desinteresse pela política. 

Nísia viajava em busca das questões políticas latentes daquela região, mas sem 

dúvida, também estava vivamente interessada na história, na cultura e no passado grandioso 

da civilização romana e das obras do renascimento, como ela própria afirmou em seu 

prefácio. Ao partir para uma viagem em busca de conhecimento e instrução, ela empreendeu 

um verdadeiro grand tour, semelhante aos realizados pela geração de autores românticos, que 

desde o fim do século XVIII e ao longo de toda a primeira metade do século XIX foram a 

Itália e escreveram sobre o que viram transformando suas viagens e passeios em jornadas 

literárias de imenso sucesso874.  

Um dos exemplos mais marcantes foi o romance Corinne ou L’Italie, escrito por 

Madame De Staël após uma viagem pela Itália em 1803. A obra contava a história de uma 

mulher talentosa, que vivenciou um ambiente cosmopolita, e, segundo Sônia Lúcio, fez uma 

geração de mulheres sonharem com viagens pela Itália. Nísia e Lívia talvez fizessem parte 

desse grupo de leitoras de Stäel. Lúcia Ferreira, estudiosa de Nísia, apontou como a viagem 

da brasileira pela Alemanha foi uma forma de refazer os passos de Madame de Staël e do seu 

relato De L’Alemagne875. Na Itália, ela talvez seguisse mais uma vez a trajetória literária de 

uma das mais famosas escritoras naquele momento. 

Durante o primeiro ano de viagem, Nísia visitou várias cidades e permaneceu por 

mais tempo em Roma, onde participou das celebrações da semana santa e conheceu o papa, 

além de conhecer Nápoles, Florença e Veneza, visitando também cidades menores no entorno 

daquelas. Em Florença, ficou entre o início de junho de 1858 e o fim de julho, quando 

continuou viagem, mas essa curta estadia foi tempo suficiente para a publicação da tradução 

italiana de sua autoria de Consiglie a mia figlia, citada pelo verbete sobre Floresta no 

dicionário biobibliográfico de Sacramento-Blake, sem indicação editorial876. Segundo 
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Constância Lima Duarte, a Stamperie Sille Logge del Gren imprimiu a obra e os “Quarenta 

pensamentos em verso” da primeira edição brasileira que foram traduzidos para o italiano e 

saíram em prosa877. Blake cita ainda a repercussão da tradução italiana da obra em dois 

jornais: L’Éta Presente, de Veneza, do dia 14 de agosto, e o L’Imparziale florentino, de 

Florença, do dia 26 de outubro, que elogiaram a obra e a perícia de Nísia na língua italiana. 

Segundo o mesmo autor, o livro foi reimpresso no ano seguinte, sob ordem do bispo de 

Mondovi, que o fez para utilizar nas escolas para moças do Piemonte878. Em 1859, ele saiu, 

ainda, em francês, em Florença, com o título de Conseils à ma fille, pelo impressor Monnier e 

traduzido por Braye Debuysé879, quando ela residiu por um período maior na cidade. 

Em algum momento entre 1858 e o ano seguinte, escreveu Le Brésil, obra de 

caráter ufanista. O texto saiu pela primeira vez em italiano, no ano de 1859, e, posteriormente, 

foi publicado em francês pelo editor parisiense André Sagnier em 1871. A alcunha de 

“Madame Brasileira Augusta”, que a autora utiliza para assinar a obra, enfatizava sua 

nacionalidade ao colocar “Brasileira” em primeiro plano, concedendo com isso autoridade a 

um texto que tem por título o nome de seu país natal.  

Segundo Constância Lima Duarte, a obra foi escrita como uma forma encontrada 

pela autora para responder e esclarecer a ignorância europeia sobre sua pátria, visando alterar 

a imagem que os europeus tinham daquela nação880. Sem dúvida, a nacionalidade de 

Brasileira devia ser tema de muitas conversações por onde passava a autora e deveria causar 

surpresa em quem encontrava. É bem plausível, portanto, que seu texto laudatório sobre sua 

nação, escrito em italiano, servisse ao propósito apontado por Duarte. A narrativa inicia-se 

com a apresentação ao leitor europeu das maravilhas da natureza brasileira, destacando os 

marcos geográficos, como os grandes rios e as fronteiras que formavam o país. Em seguida, 

discorre sobre as riquezas brasileiras e sobre o potencial de desenvolvimento do país, para 

depois fazer um retrospecto da história brasileira, destacando o amor de seus compatriotas 

pela liberdade, que se exemplifica com a narrativa da independência do país em 1822.  
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Dentre os aspectos negativos, destaca, porém, a escravidão como uma instituição 

reprovável, ainda que desta vez, a suavize realizando, por exemplo, uma descrição sensual e 

idealizada das belas lavadeiras escravizadas, que compunham as paisagens brasileiras, 

vendendo a mulata como uma das características que poderia assumir algum grau de 

positividade para os europeus. Um contrassenso importante do tom de reprovação da presença 

escrava na paisagem urbana que ela realizou nos textos escritos no Rio de Janeiro.  

Além disso, fala dos progressos de sua época, dos grandes literatos locais e até 

mesmo da educação esmerada ofertada a alguns brasileiros. A retórica de Nísia sobre o Brasil 

torna-se praticamente oposta aos textos produzidos quando vivia no Atlântico sul. A proposta 

de vender sua pátria como país do futuro à Europa, que a partir desse momento começava a 

exportar seus habitantes mais pobres aos montes para o novo mundo, a faz esquecer sua 

ferrenha crítica social e política de outrora.  

Com exceção dos relatos de viagem sobre a Alemanha e Itália, todos os demais 

textos de Nísia Floresta escritos depois de sua mudança definitiva para a Europa, foram 

reunidos e traduzidos para o italiano, ou de modo mais improvável escritos nessa língua, para 

serem publicados sob o título de Scintille d’un anima brasiliana. A coletânea veio a público 

em 1859, em Florença, quando lá vivia. O livro reúne cinco ensaios, escritos entre 1856 e 

1859, e foi impresso pela Typographia Barbera, Bianchi e Cia de Florença881. Ela assina como 

Floresta Augusta Brasileira, dispensando seu primeiro nome e enfatizando sua identidade e 

seu ufanismo através dos três nomes, que, aliás, já utilizara no texto sobre a Alemanha.  

Em 1860, ainda em Florença, o editor do periódico Risorgimento, Felice Le 

Monnier, publicou também a tradução italiana de A Lágrima de um Caeté, realizada por 

Ettore Marcuci, amigo florentino de Nísia, que a dedicou ao filho da autora, Augusto 

Américo. O tradutor comparou a situação de Pernambuco durante a revolução Praieira com a 

situação da Itália naquele momento882. Na temporada no sul da Europa, a autora aproveitou 

para publicar em um novo lugar, velhas obras, por vezes, exercitando a nova língua 

estrangeira através da tradução, por vezes, conseguindo editores e tradutores para se fazer 

conhecida e publicada. A autora brasileira continuava divulgando seu trabalho, dessa vez, no 

estrangeiro, de modo a ser reconhecida em ambos os lados do Atlântico, de maneira 

semelhante ao que tinha feito Adèle quando vivera na Corte. Ambas nos fazem lembrar da 
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“Femme-auteur” da série Portraits de femmes, sempre em busca de um editor e dispostas a 

divulgar cada um de seus escritos.  

Nísia Floresta informa o leitor, em sua obra sobre a Itália, a respeito de suas 

publicações por onde passa:  

Duas pequenas obras que escrevi em italiano, publicadas em Florença, foram 

recebidas com muita simpatia e mereceram elogios muito acima do seu mérito. A 

bondosa apreciação que dignaram-se a fazer as pessoas do nosso círculo, e as cartas 

que recebi de outras cidades da Itália, encheriam de orgulho o meu espírito, se ele 

fosse susceptível. Pois, apenas duas coisas devem ter suscitado aos meus leitores as 

belas e gentis palavras que me endereçaram: a novidade de lerem obras de uma 

Brasileira, escritas na sonora e poética língua italiana, e a expressão de amor 

materno e élan humanitário dessas pequenas obras
883

. 

 

Na passagem, ela destaca sua habilidade de escritora, seu sucesso com o público italiano ao 

mesmo tempo sua modéstia e humildade de mulher. Além disso, destaca novamente o 

inusitado em ser uma escritora brasileira que escreve em italiano e publica, com algum grau 

de repercussão, na própria Itália. Ela mostra como isso, aliás, causou o espanto dos leitores e 

o sucesso da obra, além de ressaltar sua identidade de mãe, algo que considerava universal e, 

portanto, capaz de provocar a empatia irrestrita no público leitor. 

Enquanto perambulava pela Itália, o nome de Nísia Floresta comporia mais uma 

controvérsia nas páginas de jornais cariocas. Mesmo estando há mais de dois anos fora da 

Corte brasileira, no final de março de 1859, pelo menos dois artigos no Jornal do Comércio, 

do Rio de Janeiro, sobre o período da epidemia de cólera de 1855, na qual Nísia trabalhou, se 

confrotavam a respeito das irmãs de caridade da clínica em que Henrique de Medeiros, o 

cunhado da escritora, era associado. A briga parece ter ocorrido entre Henrique e o Dr. 

Maximiano, dois respeitáveis esculápios da Corte. O artigo de 28 de março de 1859 assinado 

por “H.” é de autoria de Henrique de Medeiros, identidade revelada pelo inimigo da 

controvérsia no dia seguinte. Nele, o autor denuncia o sr. “S.A.” e o médico Maximiano M. de 

Carvalho, que escreveram artigos enaltecendo as “filhas de Caridade de S. Vicente de Paulo”, 

pelos seus serviços, o que irritou profundamente Henrique pela seguinte razão:  

Declaro finalmente na enfermaria de Nossa Senhora da Conceição só houve uma 

mulher verdadeira irmã de caridade, que se dedicou toda ao árduo e pesado serviço 

dos enfermos, com sacrifício até de sua própria vida, conforme manda nossa santa 

religião; mas essa mulher exemplar não era uma jesuíta, não trazia um grosso rosário 

à cinta, nem um chapéo de apanhar borboletas, não sabia fingir-se beata, e eis 
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porque seus serviços jamais foram mencionados, alias havendo ocasião oportuna, 

pelo autor da revista médica
884

. 

 

Henrique defende uma senhora, em particular, com unhas e dentes, mostrando que 

apesar de não parecer beata, nem ser irmã religiosa, ela possuía o verdadeiro sentimento da 

caridade, que a fazia especial e a distinguia em relação a outras senhoras caridosas, mas de 

quem não sabemos o nome. No dia seguinte, um outro artigo assinado como “Um da 

enfermaria de Nossa Senhora da Conceição” rebatia as ofensivas de “H.” acusando-o de 

querer promover “sua cunhada”:  

Essa senhora, que pode muito bem ser que tenha todas essas virtudes é a Illm. Sra. 

D. Niza [sic] Floresta Brasileira Augusta, o campeão que sustenta essas virtudes é o 

seu cunhado, o illm. Sr. Dr. José Henriques de Medeiros. Mas o Dr. Maximiano M. 

de Carvalho não está disposto a fazer-lhe elogios; eis aqui porque o Sr. Dr. Medeiros 

tem escrito cartas, sonetos, e o impertinente artigo de ontem: se o sr. Medeiros quer 

elogiar a senhora sua cunhada; faça ele mesmo esses elogios, que ninguém se 

importará com isso, mas não queira importunamente incomodar as crenças 

alheias
885

. 

 

À parte a praxe de errar o primeiro nome da escritora, os leitores e leitoras do 

Jornal do Comércio assistiam a uma disputa em busca do prestígio suscitado pela prática do 

trabalho voluntário. O mais curioso, contudo, é que quase dois anos depois do dito trabalho 

caritativo de Nísia, que, naquele momento, viajava pela Itália, seu nome era novamente 

envolvido em controvérsia. Dessa vez, era o desejo do cunhado, por quem aliás Nísia nutria 

um enorme carinho, de ver reconhecido publicamente o seu trabalho, injustiçada pelos 

colegas que a ignoravam solenemente. A contenda era, contudo, antiga, e datava da época da 

partida de Nísia para a Europa. No Jornal do Comércio de 8 de junho de 1856, poucos meses 

depois da partida, já aparecia um artigo assinado pelo pseudônimo de “A alma de Demétrio”, 

defendendo o nome de Nísia como a melhor voluntária da enfermaria da Conceição. O autor 

do texto se dirige ao autor de um livro que menciona o nome de um médico em particular 

como tendo prestado relevantes serviços na dita enfermaria durante o tal surto epidêmico. 

Depois de desmascarar o esculápio, ele denuncia o “esquecimento voluntário” do nome da 

“Exm. Sra. D. Nizia Floresta Brasileira Augusta, que tão importantes serviços ali prestou, até 

com sacrifícios de sua saúde e vida, como é público e notório. Tamanha parcialidade 

                                                 
884 “As filhas de Caridade de S. Vicente de Paulo”. Jornal do Comercio, Rio de Janeiro, 2/03/1859. Disponível 

em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
885 “As filhas de Caridade de S. Vicente de Paulo”. 1ª explicação.Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 

29/03/1859. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
http://www.bn.br/hemerotecadigital


262 

 

revolta!”886, conclui indignado. “A alma de Demétrio” possivelmente era o próprio Henrique 

empenhado em defender os interesses da família, talvez motivado pela esposa, irmã de Nísia. 

 Nísia acabou por saber das rusgas que o cunhado arrumou em seu favor através 

da correspondência familiar. Em uma passagem do relato sobre a Itália, ela lembra aos 

leitores de seu trabalho na “enfermaria da Conceição”, da contrariedade de sua família e 

amigos e da inimizade com algumas pessoas, de forma semelhante ao que escreveu a “Alma 

de Demétrio” do outro lado do Atlântico:  

(...) continuei o trabalho com sincero fervor, durante todo o tempo em que persistiu 

o flagelo no Rio de Janeiro (...), sem obedecer aos temores diários de minha querida 

família, e dos amigos que temiam por minha vida, sem ouvir as mesquinhas 

argumentações daqueles cujo espírito nunca será capaz de entender o devotamento, 

sem um fim qualquer de interesse pessoal
887

. 

 

Talvez nessa passagem, Nísia se referisse às mesmas pessoas com as quais Henrique se 

desentendia do outro lado do Atlântico. Coincidência ou não, ela lhe dedicou Scitille d’un 

anima brasiliana, no ano de 1859, mesmo ano do artigo assinado por “H.”, como uma forma 

de agradecer sua atenção com ela: “Ao caríssimo irmão Doutor G. Henrique de Medeiros”, a 

quem dedica um poema, que diz: “ao irmão adorado, o dom te ofereço”888. A dedicatória é um 

soneto em italiano, o que demonstra além do afeto retribuído ao marido de sua irmã, também 

sua nova aptidão para produzir poesias na “língua de Dante”. 

Em 1859, Nísia residiu por um tempo em Florença, depois viajou com a filha, 

primeiro pela Sicília e, depois, pela Grécia. Retornou novamente a Florença em 1860. No 

período em que viveu na Itália, foi por duas vezes à França e, na segunda viagem de retorno, 

relatou o grave acidente de trem que sofreu na estrada de ferro entre Susa e Turim. Segundo 

ela, uma espécie de tristeza decorrente do acidente a fez desejar deixar, porteriormente, 

Florença. Depois de passarem uns meses nas montanhas do Piemonte para se curar do trauma 

do acidente e, posteriormente, de ficar uns meses em San Remo, Nísia e Livia deixaram 

definitivamente a Itália depois de três anos de viagens por ali889.  
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Em Trois Ans en Italie..., Nísia parece ter criado um novo estilo de escrita, 

relativamente diferente do texto sobre a Alemanha, diminuindo progressivamente as 

digressões intimistas no curso da narrativa, sendo mais explícita ao leitor em suas menções 

autobiográficas e, principalmente, se concentrando na descrição daquilo que viu, ainda que 

essas descrições fossem marcadas por sua subjetividade. Essa nova forma de escrita parece ter 

sido fortemente influenciada pela crítica que recebeu em Itinerário de uma viagem à 

Alemanha, realizada no ano de 1858 e que, possivelmente, levou em consideração na hora de 

escrever sua segunda narrativa de viagem. 

O volumoso livro sobre a Itália apresenta uma série de temáticas importantes já 

abordadas em outros escritos, como a superioridade da natureza brasileira em relação à 

italiana e à grega, a escravidão do Brasil e as saudades do filho e da família. As descrições das 

paisagens e monumentos italianos são marcadas por uma erudição da autora que lembra 

sempre acontecimentos históricos, artísticos e literários ali ocorridos. Mas nessa vasta obra, 

novas temáticas entram em cena, assim como velhos temas recebem novas roupagens.  

O relato de Nísia Floresta teve uma forte inspiração nos relatos de poetas e 

escritores românticos, que produziram uma série de relatos de viagem. Além da mencionada 

Staël, nomes como George Sand, Chateaubriand, Stendhal e seus relatos de viagens feitas ao 

Oriente médio, à Itália, ao Egito ou à Alemanha tornaram-se obras importantes na época e 

contribuíram para despertar nos leitores e leitoras o desejo de viajar. Essas narrativas criavam 

ainda a necessidade de empreender os passeios de uma forma específica, privilegiando a 

contemplação da natureza, da arte e de monumentos consagrados. Segundo Lúcio, a era 

romântica aproximava leitura, viagem e escrita e os lugares visitados eram pensados como 

livros890. Nísia Floresta baseou-se em guias de viagem que ela seguiu à risca, inspirando-a a 

realizar visitas, moldando seu olhar sobre determinados lugares, chegando a parafrasear-lhes a 

linguagem em seu relato891. Ela faz questão de citar textos de viagens e viajantes 

“românticos”, confrontando suas visões a respeito dos lugares, com sua própria opinião, por 

vezes, imitando-os, criticando-os ou admirando-os.  

Nesse relato de viagem ao sul da Europa, a natureza assume, como assumia em 

“Passeio ao aqueduto da Carioca”, o lugar privilegiado para a contemplação romântica. Dessa 

                                                 
890LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. Uma viajante Brasileira na Itália do Risorgimento: Op.Cit. p.VII. 
891 LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. Uma viajante Brasileira na Itália do Risorgimento: Op.Cit. p.XIV. 



264 

 

vez, as belezas naturais italianas se sobrepõem às paisagens citadinas do país, mas elas nunca 

são capazes de competir com a magistral natureza tropical do Brasil: 

Mas, ai de mim! Agora em outro hemisfério, em vão procuro a grandeza imponente 

das maravilhas naturais e delas, mesmo a Itália tão geralmente cantada, oferece 

apenas uma pálida imagem. Ao percorrê-la com o interesse que me inspira, pedirei 

às suas campinas, suas flores, suas montanhas, seu céu, apenas uma das inspirações 

que minha alma recebia no solo bendito que chamamos Brasil! 

 

Seus arroubos de ufanismo e otimismo em relação à superioridade da natureza brasileira e a 

certeza de um futuro brilhante para sua pátria mãe, contudo, não a deixam esquecer do mal da 

civilização brasileira: a escravidão.  

Dessa vez, todavia, Madame Brasileira responsabiliza os próprios europeus pela 

introdução dessa mazela no novo mundo: “É a dolorosa lembrança da escravidão que o 

espírito despótico do velho mundo transmitiu às plagas felizes da livre América”, 

responsabilizando seu público leitor mais direto pelas incivilidades de além-mar892. A 

narradora faz uma longa digressão abolicionista em que prega a liberdade dos negros e o fim 

da instituição que, segundo ela, não combina com o espírito livre dos brasileiros. Dirigindo-se 

à sua pátria, ela clama: “Sejas coerente com as livres instituições que te governam, com a 

religião que professas! Quebres, oh! Quebres as correntes de teus escravos!”893. Brasileira 

prega, enfim, a ideia de que a domesticidade deve substituir a escravidão:  

O único meio de impedir as soluções violentas é, me parece, transformar a 

escravidão em domesticidade, incorporando-a às famílias. A solução da questão 

mais assustadora do novo mundo é então bem simples. Amai vossos negros e eles 

vos servirão, não como seres brutos, mas como homens livres e devotados
894

. 

 

Se ela era a favor da libertação dos escravos, ela também defendia, nesse momento, 

trabalhadores deferentes ao poder senhorial das famílias brasileiras brancas e ricas. Sua ideia 

para os negros era a da continuação dos laços de dependência com os ex-senhores através do 

vínculo estabelecido pela gratidão, reproduzindo a ideologia senhorial de muitos integrantes 

da elite brasileira.  

Ao se dirigir aos “Senhores do Brasil” e lhes pedir o fim do cativeiro, Brasileira 

talvez se dirigisse também ao seu filho Augusto, a quem dedica a obra e que na época era 
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proprietário de terras e escravos em Cabo Frio. Já no final de 1856, o Diário do Rio de 

Janeiro noticia sua condição senhorial adquirida com o casamento. A seção “movimento do 

porto” registra entre os passageiros de uma embarcação vinda de Cabo Frio: “Augusto 

Américo de Faria Rocha, sua mulher, uma prima e uma escrava”. No Almanak de 1862, seu 

nome integra a seção: “Município de Cabo frio. Fazendeiros de Café, lavradores dos demais 

gêneros agrícolas e criadores”. Em 1863, Augusto escreve uma carta ao redator do Correio 

Mercantil, publicada em 13 de janeiro, na qual se mostrava seriamente preocupado com as 

intromissões inglesas na soberania nacional ocasionadas pela questão Christie895, a contenda 

entre Inglaterra e o império brasileiro, que tinha como pano de fundo, dentre outras coisas, a 

abolição da escravidão no país: 

Sr. Redator- residindo em Cabo Frio, onde sou lavrador, e achando-me na Corte na 

ocasião em que o espirito público, nobremente excitado pela questão das represálias 

inglesas, tende a preparar o país para reagir contra outros insultos à nossa 

nacionalidade, ocorre-me a obrigação de fazer algumas considerações sobre o atraso, 

em que se acha aquela cidade [Cabo Frio], relativamente ao meio de defesa
896

. 

 

A despeito das ideias abolicionistas de sua mãe, Augusto compartilhava a 

ideologia senhorial da elite rural brasileira, particularmente, parecia ser adepto da instituição 

escrava. Enquanto vivia no Rio de Janeiro, a autora devia, sem dúvida, ter feito uso da mão de 

obra escrava, mas desde que partira para a Europa, Nísia tornara-se crítica ferrenha da 

instituição. Quanto ao seu filho Augusto, era envolvido em política, sendo eleitor, juntamente 

com seu cunhado e seu sogro, o comendador Antonio Garcia da Rosa Terra. Na década de 

1860, há vários anúncios de seu escravo “fujão” Tobias, o que pode ser indício, embora não 

seja certo, de que talvez Augusto fosse “um mau senhor” como aqueles que sua mãe 

costumava criticar em seus escritos. Em 1865, o movimento do Porto do Correio Mercantil o 

registra entre os passageiros a entrar no Rio de Janeiro, dessa vez com mais serviçais: 

“Augusto Américo de Faria Rocha, sua mulher e 5 escravos”. Sua condição de senhor 

possivelmente desagradava sua mãe, tão adepta de ideias contrárias ao cativeiro. Não seria 

improvável pensar que Nísia Floresta quisesse distância de tudo isso. Em seu relato sobre a 
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Itália, contudo, emergem apenas as saudades que dele sentia. Uma coisa, contudo, não 

excluiria a outra.  

Em Trois ans..., como em outros textos de sua autoria, as mulheres também são 

objeto privilegiado de seu olhar e da sua pena. Já em sua chegada na Itália, Brasileira 

descreve a mulher típica italiana, com sua vestimenta tradicional: “As mulheres destacam-se 

pela graça natural com que algumas delas portam o mezzaro, um tipo de chale [sic] que desce 

até os joelhos, e que varia de qualidade de acordo com a fortuna de quem o usa”897. Em outro 

momento, Brasileira se revolta com a proibição feita apenas às mulheres de visitarem uma 

determinada capela, segundo ordem da bula do papa Inocêncio VIII em punição ao crime 

perpetrado por Herodias, há muitos séculos atrás. Nísia, então, se indigna com tal costume:  

O crime da odiosa Herodias deve então recair sobre todas as mulheres nas gerações 

futuras, é justo ainda hoje impedir-lhes a entrada nesta capela? Já existiu interdição 

semelhante para todos os homens, sob pretexto de crimes do mesmo gênero que 

muitos deles cometeram, em todos os tempos, e sem nenhuma ajuda do outro sexo? 

 

Com repulsa, a autora critica o duplo padrão de tratamento ofertado aos homens e 

às mulheres, mostrando quão infundada é tal bula: 

Se todo um sexo recebesse uma punição pelos crimes cometidos por vários de seus 

membros, os lugares santos de Jerusalém seriam abertos aos homens e eles teriam 

permissão para ver o Santo Sepulcro? Se a proibição ao sexo ao qual pertenceu 

aquela que levou Herodes Antipas a cortar a cabeça do precursor de Cristo fosse 

justa, uma proibição mais severa deveria atingir o sexo que flagelou e crucificou 

nosso divino Mestre! 

 

Em Roma, durante as festividades da semana santa, Brasileira crítica as atividades 

de “pomposa caridade” das princesas e senhoras ricas romanas, cuja tradição de ajudar os 

pobres se restringia a uma semana por ano e que elas praticavam com o fim de se 

envaidecerem e não com o espírito verdadeiro da caridade: 

As damas romanas cercadas por tão grande multidão que corre para ver as mulheres, 

que com tanto esforço durante oito dias vêm à barulhenta instituição dar comida e 

um lava-pés exerceriam bem melhor, me parece, as funções de verdadeiras irmãs de 

caridade acolhendo e servindo as infelizes longe da multidão, com a modéstia que 

deve envolver as ações desse tipo898. 
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Como no excerto acima, Brasileira utiliza as descrições sobre as mulheres para 

empreender suas pregações moralizantes a respeito do que ela julga a caridade ideal ou as 

funções ideais da mulher, comparando sempre com aquilo que vê. A caridade, naquele 

momento, era uma atribuição feminina, percebida como uma extensão das funções domésticas 

femininas. Segundo Michelle Perrot, o aumento de problemas de ordem social no século XIX, 

na Europa, transformou a caridade de uma atividade e dever de cristãos, em uma extensão 

pública das obrigações das mulheres realizadas em casa. Essa seria a razão, segundo Michelle 

Perrot, para o engajamento de mulheres nessas atividades. O trabalho voluntário de ajuda aos 

pobres deveria ser realizado, contudo, no anonimato, sendo interdito às mulheres explorarem 

a notoriedade disso, pois a publicização de tais atividades seria incompatível com o ideal de 

modéstia esperado das mulheres burguesas899. Assim Brasileira se julgava conhecedora 

profunda das funções sociais ideais “da mulher” de seu tempo, algo que ela não deixa de 

informar ao leitor/a. 

Em sua obra sobre a Alemanha, as mulheres já haviam sido tema de seu olhar 

perspicaz e o seu velho e bom tom moralizador fora acionado para falar das senhoras daquele 

país. Em Spa, por exemplo, observou “com pesar” a cena de mulheres jogando na companhia 

de homens. Na “rica casa de jogos” que frequentou na companhia de amigos viu o que julgou 

uma prática abominável: “Numerosa reunião de homens e mulheres, sentados em torno de 

enormes mesas cobertas de pilhas de ouro, prata, cheques, entregava-se ao funesto 

entretenimento do jogo, que arruinou tantas famílias!”900. Ela condenava o jogo e observava 

os efeitos maléficos do hábito imoral, em homens e em mulheres:  

Esses seres, de corações dessecados, olhos fatigados por virgílias contínuas, em 

meio a esse turbilhão infernal, o olhar sombrio ou ávido, conforme a oportunidade 

boa ou má, excitaram minha profunda piedade, em contraste com o luxo desenfreado 

que os cercava901. 

 Mas se o jogo fazia mal a ambos os sexos, ela destacou sua maior decepção com: 

“As mulheres, criaturas destinadas a fazer as delícias e a felicidade do lar, tão deslocadas em 

torno dessas mesas, juntavam-se aos homens no furor do jogo!”. Em Baden-Baden, 

novamente o jogo lhe causa repulsa: “Somente as mesas cercadas de jogadores e jogadoras 

me chocaram profundamente e entristeceram aqui, como em Spa e Wiesbaden. A mulher, 

sobretudo, entregue a essas ignóbeis emoções que o risco do jogo faz nascer, pareceu-me um 
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espetáculo tão revoltante, tão fora do lugar, que eu me perguntei se verdadeiramente estava ali 

um desses seres destinados pela natureza e pela sociedade a exercer funções doces e 

carinhosas”902. Ao mesmo tempo que Nísia Floresta condenava a duplicidade de tratamento 

dado a homens e as mulheres, como no caso da proibição de visitas na capela, suas 

observações, paradoxalmente, assumiam um caráter de maior reprovação ao falar do vício do 

jogo nas mulheres.  

Uma característica interessante do relato de viagem à Itália, e que já se observava 

em textos anteriores, é o empenho de Nísia em se constituir como pioneira de aventuras pelas 

Europa. Já discutimos como ela se sentia singular em ser brasileira e educada como era, 

sugerindo, por vezes, enquanto vivia no Rio de Janeiro, ser a única brasileira letrada de sua 

época. Na Itália, que ainda era, naqueles anos, considerada uma região “mais perigosa” para 

mulheres viajantes, em comparação com o “seguro” norte do continente, Nísia diversas vezes 

comenta sobre o inusitado de uma brasileira percorrer os confins daquela região. Ela, se não 

se sentia desbravadora, fez, ao menos, seus leitores acreditarem que o era, como podemos 

observar em sua descrição da visita ao túmulo de Rafael: 

Minha filha e eu nos aproximamos da terceira das capelas, à esquerda, onde está 

enterrado o divino pintor. Depositamos um buquê de rosas frescas, símbolo da 

suavidade que emana de suas madonas. Talvez fosse a primeira mão brasileira a 

prestar essa humilde homenagem ao gênio de pintura, homenagem acompanhada de 

ardentes votos para que nossa pátria possa um dia glorificar-se por ter criado um 

outro Rafael
903

.  

 

Embora, a escritora não se coloque como a única brasileira a visitar o famoso túmulo do 

notório pintor, se julga a única capaz de prestar homenagem ao mestre da pintura 

renascentista. De certo modo, Brasileira repete a ideia de que era a única femme de lettres de 

sua pátria, em todos os tempos.  

O pioneirismo em desbravar lugares de culto das artes e da história se somava ao 

hábito de conhecer e encontrar-se com muitos intelectuais, sábios e artistas de sua própria 

época, o que aliás já havia sido uma marca de seus escritos públicos e privados anteriores. No 

relato sobre a Itália, entretanto, Brasileira destaca sua convivência próxima com algumas 

personalidades de renome, enfatizando sua autoridade e importância para os leitores. Segundo 

ela, por exemplo:  
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Eu tive o privilégio de conhecer de perto este ilustre escritor [Alexandre 

Herculano], e tudo o que haviam-me falado sobre sua grande modéstia está aquém 

do que eu mesma fui testemunha. Os célebres escritores que conhecera 

pessoalmente em Paris, cuja fama espalhou-se com mais ou menos repercussão nos 

dois mundos, pareceram-me menores do que este profundo filósofo tão grande em 

sua simplicidade, vivendo longe do luxo, que ele despreza, no seu poético retiro da 

Ajuda nos radiosos arredores da bela Lisboa
904

. 

Não conheceu apenas um, mas a autora destaca a constelação de “celebridades” 

do mundo da literatura, ciência e artes com quem conviveu. Grandes nomes da literatura, 

política e das ciências da época também foram apresentados a ela, segundo seu próprio relato. 

Essa ideia, cuidadosamente trabalhada ao longo do conjunto de sua obra e de sua escrita 

pessoal, demonstrava uma tentativa estudada de controle sobre o que Nísia divulgava sobre si 

própria. Ao enfatizar o encontro com personalidades e nobres nas suas viagens pela Itália, a 

autora destacava sua integração na alta sociedade dos lugares em que visitou.  

De certo modo, isso se relacionava também à grande distinção de classe que ela 

empreende em suas obras, destacando sempre sua condição social privilegiada em muitos de 

seus textos, sem que nenhuma evidência da origem de sua riqueza tenha sido até hoje 

encontrada. Era uma infinidade de barões, condes, marquesas de quem era amiga e que a 

convidavam para jantares e passeios, ou que mesmo lhe faziam a corte, ou à sua filha Lívia. 

No texto sobre a Alemanha, ela ressalta as escolhas de viajante privilegiada: “mudamos de 

viatura para tomar um trem belga cujos lugares de primeira classe são tão bonitos e cômodos 

como os da França”905. Na viagem para Bonn, ela enfatiza ao leitor seu poder aquisitivo: 

“Depois de uma hora de viagem, em grande velocidade, em lugares de primeira classe, bem 

superiores pelo luxo e conforto aos das ferrovias francesas, chegamos a esta cidade de Bonn 

(...)”906. Na viagem da Itália, ela se recusa, por exemplo, a viajar em diligência devido ao 

cansaço: “Como não queria ir até Roma em diligência mandei procurar um carro, e enquanto 

o preparam escrevo algumas palavras sobre minha curta e agradável travessia de Livorno à 

Civitavecchia, cuja vista não me oferece nenhum interesse”907, demonstrando sua 

possibilidade de ser uma viajante exigente.  

Não apenas nos transportes ela demonstrava seu alto padrão de consumo, mas 

também nas hospedagens. No final de sua jornada pela Alemanha, ela retorna à França, mas é 
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criteriosa no momento de eleger o hotel: “Tão logo instaladas no melhor hotel de Estrasburgo 

(o cidade de Paris)”908. Também evidencia seu privilégio em igrejas lotadas ou lugares de 

visitações concorridos: “A tribuna das princesas romanas, bem ao lado dos lugares reservados 

onde nos encontrávamos, estava ocupada por duas pequenas princesas alemães e sua corte”909. 

No acidente de trem na Itália, ela conta ainda que uma mala repleta de dinheiro que ela trazia 

de Paris incendiou, mas que ao ser indenizada por uma parte da soma, ela doou para caridade 

em agradecimento a Deus por ter lhe conservado a vida. Muitas das observações que faz em 

relação à sua classe parecem apenas ter o propósito de se mostrar como uma dama da 

sociedade, o que talvez seria algo positivo para atrair leitores de mesma condição social, 

capazes de viajar pelos mesmos lugares que descreveu. 

Contudo, Brasileira realiza um movimento conflitante ao mencionar sua condição 

social confortável. Ao mesmo tempo em que destaca seu alto padrão de viajante e turista, ela 

também condena o luxo e a recusa da vida elegante de frivolidades. Ela conta a insistência de 

um viajante, o “renomado médico Barão d’Ey***” em lhe fazer diversos convites, ora 

oferecendo sua luxuosa carruagem, ora convidando-a para jantar. E sugere sutilmente a corte 

do Barão, mas é enfática ao expor suas recusas: “Preferindo nossa humilde solidão à 

companhia dessa importante personalidade, ficamos bem à vontade, minha filha e eu, em 

nossa modesta viatura, entregues a nossos pensamentos íntimos, à nossa meditação 

habitual”910. Segundo a narradora, ela renuncia o amor, para viver para os outros, os filhos e a 

família, uma vez que seu eleito do coração morrera, explicitando as sugestões furtivas de que 

o tal Barão lhe fazia a corte:  

Jovem colosso de virtudes! Tombastes na tua 25ª primavera sob a mão implacável 

da morte, quando o mais belo destino, o amor e a pátria, te sorriam com seus mais 

sedutores sorrisos. E eu desde então, renunciando a toda a felicidade pessoal, só 

encontrei na ternura por nossos filhos e na felicidade do próximo, consolação e força 

para atravessar, sem ti, esse tempo tão longo e tão doloroso do isolamento do 

coração!911 

 

Sobre essa corte do Barão mencionada na obra sobre a Itália, é interessante 

observar que seu biógrafo Adauto da Câmara, em 1941912, julgou impossível que o nobre 

                                                 
908 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.187. 
909 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Prefácio”. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. 

Op.Cit. p. 47. 
910 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.154. 
911 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Três anos na Itália seguido de uma viagem à GréciaOp.Cit. p.153. 
912 CÂMARA, Adauto da. Op.Cit. pp.28-29. 



271 

 

tivesse cortejado Brasileira, sugerindo que era a Lívia que o fazia, pois ela já era, segundo ele, 

“demasiado velha” para isso, tendo na época mais de 45 anos. Pelo relato, contudo, a mãe não 

se julga fora do mercado matrimonial e fornece bastante evidências de que era a ela, que 

interessava o Barão. A observação de Câmara pode revelar uma mudança importante entre a 

forma de conceber a maturidade feminina e sobre as possibilidades de casamento para 

mulheres mais velhas, que talvez tenham mudado profundamente entre a Europa do final da 

década de 1850 e certas regiões brasileiras na primeira metade do século XX. Isso é revelador 

de que as interpretações sobre o corpo feminino não seguem necessariamente um caminho 

evolutivo ao longo da história. A alusão a essa provável Corte também poderia servir de 

justificativa aos leitores sobre sua vida de viuvez, destacando que era antes fruto de uma 

escolha raciocinada que uma falta de opção. 

Além do Barão, ela enumera a condessa russa que a convidou para jantar, a 

anfitriã inglesa que lhe insistiu para visitar a princesa Januária, irmã de D. Pedro, em Nápoles, 

e muitos outros convites que ela faz questão de mencionar, ao mesmo tempo em que se 

enaltece por tê-los recusados todos, em troca da tal meditação e contemplação romântica. 

Deste modo, ela revela ao seu público seu lado respeitável e austero de recusa do luxo e das 

frivolidades, que tanto gostava de condenar.  

Além da moral vigilante, Brasileira julgou importante para os leitores justificar 

também a solteirice de Lívia, que já passava dos trinta e cinco anos, enquanto perambulavam 

pela Europa. Talvez, por isso, expusesse os “inúmeros” pedidos de casamento feitos a ela ao 

longo das viagens. Era um Barão que a cortejou em Paris, um conde na Itália, além de 

inúmeros outros que ela apenas alude sem muitos detalhes. Ela também menciona seus 

conselhos dados à filha em refletir sobre as vantagens de um casamento com alguém de tal 

posição. Mas afirma que Lívia os recusou um a um, em troca de uma vida dedicada ao estudo 

e às viagens em companhia da mãe. A solteirice da filha era, portanto, assim como a da mãe, 

após sua viuvez, fruto de uma escolha pensada e raciocinada da jovem e não resultante da 

famigerada ausência de pretendentes913. 

Joan Scott, em seu trabalho sobre Olympe de Gouges, percebeu o mesmo 

movimento em sua biografada. Para Scott, os biografados, por vezes, são capazes de exercer 

um controle da imagem de si legada à posteridade. Tal pressuposto precisa ser levado em 
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conta e pensando mais como uma construção de si, feita pelo biografado, do que como um 

espelho da realidade914. De certa forma, a maioria dos estudiosos de Nísia Floresta caíram 

nessa armadilha, como vimos e como Scatena nos apontou915. A ideia de pioneira, 

inicialmente, fabricada pela própria Nísia foi amplamente absorvida pela maior parte de seus 

estudiosos, desde sua época até hoje.  

Em 1861, Nísia Floresta e Lívia retornaram a Paris. Ali, elas reencontrariam os 

saudosos amigos, retomariam seus saraus e continuariam suas vidas itinerantes, enquanto 

Brasileira preparava a publicação do relato de viagem sobre a Itália. Prova disso é o prefácio 

de Trois ans en Italie... escrito em Londres, em 1864, em uma das temporadas que passou na 

Inglaterra. Nesse mesmo país, a filha, que assina “Lívia Augusta de Faria”, traduziu para o 

inglês o ensaio “A mulher”, publicando-o sob o título de “Woman” pela G. Parker em 

Londres no ano de 1865. As saudades do filho e da família continuaram e, da Europa, Nísia 

não sairia antes da década seguinte. Entre 1856 e 1865, no auge de sua maturidade, a autora 

produziu uma enorme quantidade de textos, publicando-os em várias cidades da Europa, por 

onde circulou. Na Europa, adotou a alcunha de Brasileira como principal assinatura de suas 

obras, destacando para os leitores do velho continente sua nacionalidade. No Brasil, seu 

cunhado tratava de não deixar seu nome cair no esquecimento, mesmo que de forma 

involuntária. A vida itinerante e intelectual que abraçou no velho mundo transformou várias 

de suas percepções anteriores e provocou mudanças de paradigmas em sua forma de pensar 

uma série de assuntos, assim como de seu olhar sobre as coisas. A partir de seu retorno a 

Paris, sua vida de viagens não parece ter se encerrado, mas a escritora brasileira não mais 

escreveria relatos de viagens e sua pena viveria mais descansada.  

 

13. Mulheres, viajantes e escritoras 

Floresta A. Brasileira e Adèle Toussaint empreenderam viagens transatlânticas no 

meado do século XIX e deixaram parte de suas experiências registradas em primeira pessoa 

através de relatos publicados posteriormente. Elas buscaram, cada uma a seu modo, publicizar 

suas vivências, expondo suas opiniões sobre lugares, pessoas, costumes. Ambas vivenciaram 

deslocamentos semelhantes entre as sociedades europeia e a brasileira, experimentaram a 

                                                 
914 SCOTT, Joan. “The duties of the citizen: Sophie Deroin in the French Revolution of 1848”. Only paradoxes 

to offer. French Feminists and the rights of man. Cambridge, MA; London, England: Harvard university press, 

1998, pp.57-98. 
915 SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. pp.63-65. 
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sensação de ser estrangeira, a mesma vontade de escrever, além do fato de terem sido 

mulheres que viveram suas longas vidas durante o século XIX. Suas viagens, apesar das 

direções opostas que tomaram e das razões diversas que as motivaram, aproximam-se em 

muitos momentos e por uma série de motivos.  

Apesar das singularidades, os escritos de cunho autobiográfico de Adèle 

Toussaint e Nísia Floresta e o artigo jornalístico sobre Ida Pffeifer, que abre a segunda parte 

da tese, compartilham aspectos importantes e reveladores das expectativas e possibilidades 

que essas e outras mulheres, a elas contemporâneas, experimentaram. Nessas narrativas, as 

obrigações de esposa e mãe emergem, embora isso se dê de modos diversos em cada caso. O 

necrológio de Ida Pffeifer nos informa que as viagens só se tornaram possíveis quando Ida 

beirava os 50 anos de idade, era viúva e havia emancipado os filhos916. O relato de viagem de 

Adèle Toussaint sobre o Brasil colocava a preocupação com o filho como o maior obstáculo 

para realizar a “aventura” de “fazer a América” do outro lado do Atlântico. Por sua vez, Nísia 

contou como o sacrifício de deixar sua “querida mãe”, seus amigos e familiares fora feito em 

nome do “dever maternal”917. Nos três escritos do século XIX emergem as obrigações 

tomadas por primordiais e inatas às mulheres, que antes de qualquer outra coisa, deveriam ser 

filhas, esposas e mães, obedientes e dedicadas. Noções de feminilidade da era vitoriana, que 

de certa forma tiveram um impacto na vida de muitas mulheres burguesas ao redor do mundo, 

ao longo do oitocentos, proibiam-nas, juntamente com a dependência financeira a que a 

maioria delas estava submetida, de viajar sozinhas para o exterior. Se a maternidade e o 

matrimônio eram fatores que, em geral, dificultavam a vida itinerante das mulheres, Adèle 

Toussaint e Nísia Floresta souberam tirar proveito de sua condição “feminina” para realizar, 

descrever, ou mesmo justificar suas ações.  

*** 

Ao longo do século XIX, a modéstia retórica de autores dava a tônica de muitos 

prefácios do gênero literatura de viagem. Eles enfatizavam o esforço, a falta de qualidade, o 

excesso de modéstia, às vezes a falta de cientificidade e o caráter inacabado da obra vinda a 

público por insistência de amigos, mestres, editores. O Conde de Beauvoir, por exemplo, 

                                                 
916 DE LAUNAY, J. Berlin. “Introduction”. PFEIFFER, Ida. Voyages autor du Monde. Paris: Hachette et Cie, 

1876, p.I-VII. 
917 Scatena também aponta para essas “justificativas” retóricas de NF. Cf. SCATENA, Stella Maris. Peregrinas 

de Outrora: Op.Cit. p.74. 
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publicou sua obra Australie, Voyage autour du Monde, em 1869, em Paris, pelo editor Henri 

Plon, em cujo prefácio justificou ao leitor a existência de seu livro:  

La seule raison que j’aie d’ésperer la bienveillance du lecteur, en lui présentant le 

jounal de mon voyage autour du monde, c’est que j’avais vingt ans, depuis huit jours 

seulement, quand je faisais voile pour l’Australie, et qu’après avoir, sur un parcours 

de seize mille neuf cents lieues, visité tant de contrées du globe comme en un 

magique panorama, je viens affronter à vingt-deux ans les périls de la publicité. [A 

única razão que eu tenho para esperar a boa vontade do leitor ao apresentar-lhe o 

diário da minha viagem ao redor do mundo é que eu tinha vinte anos, completos 

somente seis dias antes, quando eu subi no barco e soltei vela rumo à Austrália, e 

que após ter, sobre um percurso de dezesseis mil e novecentas léguas, visitado tantas 

regiões do globo como em um panorama mágico, eu agora enfrento com vinte e dois 

anos os perigos da publicidade]
918

. 

 

Segundo ele, sua pouca habilidade de escrita, devido aos seus vinte e poucos anos, 

é compensada pelas distâncias impressionantes percorridas a despeito de sua juventude. A 

modéstia do autor segue adiante, quando afirma como a escrita da obra resultara apenas de 

uma correspondência íntima com a família: “C’était uniquement pour mes parents que j’avais 

pensé écrire mon journal: c’était la consolation promise à ceux qui je quittais” [Foi 

unicamente para os meus pais que eu escrevi meu diário: era a consolação prometida àqueles 

que eu havia deixado]919. A juventude e inexperiência do autor procuravam seduzir seus 

leitores para a obra, ao mesmo tempo que buscavam apaziguar a crítica. 

A viajante Ida Pffeifer também fez uso de retórica semelhante em seu prefácio, 

relatando como precisou da ajuda de editores e do empurrãozinho de amigos e familiares para 

encarar a “publicité” e se tornar escritora. Na Introdução da quarta edição francesa de 

Voyages autour du Monde, publicada em Paris em 1876, o editor e prefaciador De Launay, 

baseado em relatos da própria autora, conta como Madame Pffeifer repudiava a ideia de ser 

escritora:  

(...) elle rentra à Vienne, en 1842, au mois de décembre. Comme elle avait souvant 

raconté à des amis et à des connaissances, d’après un journal tenu avec beaucoup de 

soin, ses aventures de voyages, on l’engagea à plusieurs reprises à faire imprimer 

son pélégrinage [ela retornou a Viena, em 1842, no mês de dezembro. Como ela 

contava com frequência a amigos e conhecidos, a partir de um diário mantido com 

bastante zelo, suas aventuras de viagem, tentaram diversas vezes convencê-la a 

imprimir sua peregrinação]920. 

 

                                                 
918 DE BEAUVOIR, le comte. Voyage autor du monde. Paris: Henri Plon, 1869. 
919 DE BEAUVOIR, le comte. “avant-propos”. Voyage autor du monde. Paris: Henri Plon, 1869, pp.V-X. 
920 PFEIFFER, Ida. Voyages autor du Monde. Paris: Hachette et Cie, 1876, pp.1-12. 
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No entanto, a autora sofria de um excesso de modéstia e apenas um editor 

experiente pôde livrá-la do anonimato, como vemos a seguir: “La pensée de devenir auteur 

répugnait pourtant à sa modestie, et les propositions directes d’un éditeur habile purent seules 

la décider à livrer ses premiers récits à la públicité (...)” [A ideia de tornar-se autor repugnava 

contudo sua modéstia e, somente, as proposições diretas de um editor hábil puderam 

convencê-la a apresentar seus primeiros relatos ao público]921. 

Adèle Toussaint, na primeira edição de 1883 do seu Une Parisienne au Brésil, 

escreve de um lugar de escritora experiente, mas faz-se modesta à sua maneira. Ela dedica sua 

obra “Ao senhor Louis Jacolliot”, um “infatigável viajante (...) cujos relatos tiveram tanto 

sucesso” e “deleitaram” a autora por “noites inteiras”. Ela implora ao ilustre escritor para 

“aceitar a dedicatória deste pequeno volume, que muitas vezes insistiu comigo para que 

terminasse” (grifos meus)922. Seus votos finais são para que ele possa ler e “não se arrepender 

demais de seu imprudente conselho”. Sua estratégia de sedução dos leitores é a de recorrer a 

um escritor ilustre e do sexo masculino, para responsabilizá-lo pelo incentivo à realização de 

sua própria obra. A dedicatória sugere, ainda, um certo grau de aproximação entre a autora e o 

escritor e a modéstia da autora de um “pequeno” livro deve bastar para angariar a simpatia do 

público. Contudo, no caso de Adèle, isso parece ser mera retórica, pois, no prólogo que 

realiza da obra, destaca seu empenho em procurar editores por conta própria, relatando que 

consultou ao menos três deles, quando retornou do Brasil, sem obter sucesso.  

Se a modéstia era lugar-comum dos prefácios e dedicatórias na literatura do 

período, quando os livros eram escritos por mulheres, as apresentações e introduções 

poderiam reproduzir essa retórica de uma maneira a enfatizar as particularidades do gênero 

feminino das autoras. A “amiga” de Nísia Floresta, Eugénie Pelserf, assim prefaciou o 

Itinerário de uma viagem à Alemanha: 

 

Escrevendo suas impressões de viagem, a senhora Brasileira não pensava em pô-las 

à disposição do público. Tinha como único objetivo dar expansão a suas emoções 

junto ao coração da família (...). Li com arrebatamento este itinerário e achei-o tão 

graciosamente escrito, tão cheio de poesia e sentimento, que minha reiterada 

insistência levou a autora, minha amiga, a mandá-lo imprimir. (...) o leitor me 

felicitará por ter tirado essa obra da obscuridade a que condenara um excesso de 

modéstia923.  

                                                 
921PFEIFFER, Ida. Ibid, pp.1-12. 
922 Grifos meus. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.42. 
923 FLORESTA, Nísia. “Prefacio”. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. pp.35-36. 
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Ao destacar a concepção da obra como resultado de uma correspondência privada 

entre Nísia e sua família, tal prefácio enfatiza a feminilidade da autora, praticante de uma 

escrita adequada às mulheres naquele momento, quando a moral prevalente as considerava 

seres ainda em “minoridade”924, guardiãs da família e do lar, que deveriam escrever apenas a 

correspondência doméstica925. Não é por acaso que o jovem Beauvoir utiliza seu estatuto de 

“menor” para justificar sua ousadia em escrever, utilizando a mesma estratégia de uma escrita 

privada e destinada apenas aos pais. Mas no caso de Nísia, Pelserf confere à obra 

características carregadas de atributos considerados pelos contemporâneos como “femininos”, 

ao dizer que a narrativa é “graciosamente” escrita e possui “sentimento” e “poesia”, além de 

destacar a modéstia excessiva da autora que não queria se fazer publicar, como também faz o 

prefaciador de Ida Pffeifer e como a própria Adèle Toussaint sugere em sua dedicatória. A 

rapidez com que Nísia retorna da viagem e publica a obra é um indício de que ela não fez 

muito corpo mole para publicar o relato, tratando-se de mero artifício do discurso926. No caso 

de Adèle, ela atribui sua publicação ao pedido de um autor “homem” e renomado, mostrando 

como ela julgou necessário se apoiar em uma voz masculina e notória para falar aos leitores 

sobre o valor de sua obra. 

Charles Expilly, por exemplo, não parecia precisar de muita modéstia, quando 

publicou seu segundo volume de relatos sobre o Brasil. O primeiro volume, O Brasil tal qual 

ele é, havia obtido enorme sucesso de crítica na França e, em seu segundo volume, Mulheres e 

costumes do Brasil, Expilly dirige-se aos leitores de um lugar bem diverso do jovem aprendiz 

Beauvoir ou das autoras mencionadas. No prefácio escrito em Paris em 1863, o autor 

responde a crítica mais geral escudando-se nas avaliações positivas de instituições renomadas: 

“Felizmente a apreciação que a imprensa parisiense notadamente a Revue des deux Mondes e 

os Jornais de Marselha, de Lyon, de Bordeaux, da Bélgica e mesmo os de Buenos Aires, 

fizeram do meu livro, escusa-me da pecha de haver carregado nas tintas”927. Naquele 

momento, o autor constituía-se um nome consagrado nos meios editorial e intelectual de 

                                                 
924MILLS, Sara. Discourses of Difference. An analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism. London: 

Routledge, 1991, pp.7 e 106-107. 
925 PERROT, Michelle. “As filhas de Karl Marx: cartas inéditas”. As mulheres ou o silêncio da História. Bauru: 

EDUSC, 2005, pp.45-88. 
926 SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. pp.102-103. 
927 EXPILLY, Charles. “Prefácio”. Mulheres e costumes do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1935, p.13. 



277 

 

Paris928. Se a falta de modéstia o diferencia dos autores sobrecitados, a questão de gênero 

seria mais uma característica que diferenciaria a produção de homens da de mulheres, na 

maioria dos relatos de viagem da época. 

Muitas autoras oitocentistas sentiam a necessidade de se justificar diante do leitor, 

construindo-se como, ou deixando transparecer que eram, modestas assim como fizeram 

muitos autores do período. Contudo, o prefácio à obra de Nísia Floresta mostra como a 

prefaciadora, ou como talvez a própria autora, julgava importante mencionar a condição e 

características femininas na apresentação da obra. Não apenas Floresta, mas muitas escritoras 

de viagem, além de modestas e reticentes em relação ao que escreveram, costumavam 

diminuir o valor de suas empreitadas na hora da publicação929. Essa poderia ser uma evidência 

de que uma parte significativa das autoras do século XIX precisaria justificar para seu público 

leitor o fato de, ao mesmo tempo, serem autoras e mulheres.  

A produção de um relato de viagem para a publicação no século XIX não era um 

empreendimento simples. Era preciso estudar os lugares a serem visitados com alguma 

antecedência, ler guias e relatos anteriores sobre a região, citando-os ao longo da obra. Havia 

ainda a preocupação em seguir normas e convenções literárias rígidas e pré-estabelecidas930. 

Tanto Nísia como Adèle são leitoras de livros de viagens, os quais elas citam ao longo de seus 

textos; contudo, cada uma inspirou-se em estilos diferentes para compor suas obras.  

No caso de Adèle, a própria dedicatória ao explorador da Índia, em Uma 

Parisiense no Brasil, já comprova suas leituras do gênero literário. Ao longo de sua obra, ela 

também citaria outros viajantes sobre o Brasil, particularmente, o livro de Charles Expilly, em 

quem parece ter se inspirado para escrever muitas passagens para falar dos brasileiros e seus 

costumes: “Em uma obra do Sr. Expilly, li estas palavras”931, especialmente, nas observações 

do autor sobre as mulheres, tema de interesse particular para a escritora. Adèle Toussaint 

bebeu em relatos aventurescos para falar do Brasil, um país distante e tido como selvagem 

pela maioria dos europeus de sua época. Talvez por isso, os livros sobre a Índia, região 

longínqua e tropical, que compartilhava com o Brasil a tal exoticidade, serviram de modelo de 

inspiração na hora de compor sua narrativa.  

                                                 
928 EXPILLY, Charles. Ibid, p.13. 
929 MCEWAN, Cheryl. Gender, Geography and Empire: Victorian Women Travellers in West Africa. Aldershot, 

Hampsphire, England; Burlington, Vermont, USA: Ashgate, 2000, p.43. 
930 SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. p.100. 
931 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.84. 
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 Nísia Floresta também era leitora de escritos de viagem. Eles tinham sido, por 

exemplo, a sua principal fonte para escrever seu tratado sobre a educação das mulheres de 

1853 e seus outros relatos de viagem. Seus itinerários, diferente de Adèle, bebia na tradição 

da literatura romântica e escolheu lugares privilegiados por escritores da primeira metade do 

Oitocentos para construir romances e escrever relatos de viagens. Ela utilizou, além dos 

relatos de viagens escritos por Hugo, Chateaubriand e Sand, também guias de viagens como o 

Itinéraire Descriptif, Historique e Artistique de l'ltalie et de la Sicile, escrito por J. Du Pays 

de 1855932, com o qual dialogou no relato sobre a Itália. Essas leituras lhes conformaram o 

olhar antes, durante e depois das viagens e visitações. 

Isso demonstra que as duas autoras trabalharam para preparar seus escritos, lendo 

autores, visitando lugares por mais de uma vez, inspirando-se nesses relatos para produzir o 

seu próprio em conformação com as regras do gênero escolhido. Adèle bebendo mais em 

registros de viagens exteriores ao continente europeu e que cultivavam descrições do exótico. 

Nísia, ao contrário, preferindo destinos e relatos românticos de visitas a lugares pitorescos do 

mundo Europeu. Mas a esses cuidados e estudos, se somaram outros, que tinham a ver com a 

retórica de seu gênero.  

Muitas mulheres se aventuraram por lugares estrangeiros com o propósito de 

narrar suas viagens e, de certa forma, em alguns desses escritos, podem ser observadas 

particularidades relativas ao gênero das autoras. Essas diferenças não emergem da fisiologia 

de seus corpos, como acreditavam boa parte dos contemporâneos das duas escritoras, e que a 

própria Nísia rebate em muitos de seus textos, particularmente no Opúsculo933. Mas, ao 

contrário, são resultado dos lugares sociais que essas mulheres educadas e burguesas 

ocupavam na maioria das sociedades do hemisfério ocidental e que, de certa forma, as faziam 

compartilhar valores culturais produzidos pelo discurso dominante da diferença entre os 

sexos934. Mesmo as opositoras de tais diferenças biológicas como Floresta, não deixaram de 

reconhecer, contudo, as dessemelhanças de outras ordens entre homens e mulheres. É 

interessante perceber como as escritoras viajantes lidaram com essa retórica da diferença que 

as afastava das pessoas do sexo oposto, para colocá-las nas margens da produção escrita, do 

mercado editorial, dos espaços públicos da sociedade e, mesmo do mundo doméstico da 

família.  

                                                 
932 LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. Op.Cit. p.XIV. 
933 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário. Op.Cit. pp.1-164. 
934SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. p.27. 
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Segundo Sara Mills, mesmo se a escrita de homens e mulheres não fosse 

fundamentalmente diferente, as formas de produção de conhecimento e de escrita e as 

maneiras de julgar as obras através da crítica literária foram profundamente marcadas pelo 

gênero. No caso das mulheres, além das maiores dificuldades na hora de viajar, se comparada 

às melhores oportunidades ofertadas aos homems, elas também tiveram que galgar maiores 

obstáculos quando quiseram publicar, além de ter recebido críticas que se baseavam também 

em sua condição de mulher935. Em razão disso, as escritoras optaram por marcar sua modéstia 

de gênero, mas isso decorria muitas vezes das expectativas que elas tinham em relação à 

crítica, que supunham receber. Como vimos no caso de Nísia e Adèle, o gênero das autoras 

era sempre lembrado quando suas obras e seus trabalhos eram avaliados publicamente.  

O prefaciador de Ida Pffeifer da edição parisiense de 1876 lembra ao leitor que, a 

despeito da falta de estilo rebuscado e de descrições inovadoras da viajante austríaca, suas 

obras obtiveram, contudo, enorme sucesso: “Sans renfermer grand’chose de neuf, et sans être 

écrit dans le style poétique et recherché qu’employaient les voyageurs alors à la mode, le livre 

eut du succès, comme l’attestent quatre éditions” [Sem incluir muita coisa nova e sem ser 

escrito em estilo poético e científico que empregam os viajantes célebres, o livro teve sucesso, 

como o atestam as quatro edições]. Ele se mostra surpreso com a repercussão positiva da 

autora, que, segundo ele, não é nada inovadora. Ao contrário, destaca a “simplicidade” e 

“autenticidade” como qualidades do relato, sem deixar de enfatizar as “debilidades” da obra, 

possivelmente, em razão da autoria feminina do texto. Em sua visão, ela não domina o estilo 

dos grandes autores que são poéticos e “entendidos” daquilo que vêem. Pffeifer estaria mais 

na categoria de “amadora”, alcunha comumente ofertada às mulheres que se aventuravam pela 

literatura e pelas artes no século XIX, retirando-as a possibilidade do profissionalismo, como 

bem apontou o estudo de Ana Paula Simioni para o Brasil936. 

Também Cheryl McEwan, em seu trabalho sobre viajantes inglesas na África 

Ocidental, mostrou como algumas delas receberam críticas desfavoráveis por serem mulheres, 

no momento da publicação. Ela cita o exemplo do prefaciador William Carey, que na 

introdução do diário de viagem de Annie Taylor sobre o Tibet, definiu a jornada da autora 

como “patética em sua simplicidade excessiva” e “ricamente divertida em sua falta de 

                                                 
935MILLS, Sara. Discourses of Difference. Op.Cit. pp.7, 106-107. 
936 SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Op.Cit. pp.21-34. 
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preparo”. Assim, ele a reduziu a uma peregrina desprovida de sofisticação937, em um 

movimento de desqualificação semelhante ao que fez o prefaciador de Pffeifer. 

Apesar de sua presença marcante na literatura do século XIX, as mulheres eram 

conscientes da crítica negativa que podiam receber pelo simples fato de pertencerem a “outro 

sexo938”. Adèle relata, em seu prólogo, os obstáculos enfrentados para conseguir a publicação 

em Paris de suas memórias sobre o Brasil:  

Enfim, um terceiro [editor], a quem eu fora calorosamente recomendada, decidiu-se 

a confiar meu manuscrito a um de seus examinadores, que declarou em seu relatório 

que minha obra não podia convir ao gênero de publicação da casa, mas que o estilo 

era agradável939.  

Ciente de que seu texto fora lido pelo examinador como uma obra “de mulher”, 

acima de tudo, Adèle se irrita com a alcunha de “agradável” dada ao seu estilo narrativo. Ao 

que parece, tratava-se de um adjetivo atribuído mais ao seu gênero do que à sua obra: “o 

único [examinador] que me lera, batizava meu estilo de agradável. Era a primeira vez, que 

esse epíteto lhe era concedido. Até ali, haviam sido reconhecidas nele, ao contrário, 

qualidades e defeitos completamente opostos”940. Embora distinguisse o fato de a crítica ser 

empreendida à sua condição de mulher, Adèle Toussaint tem a altivez de rechaçar uma 

característica “feminina” à sua obra. Ela parece lutar por uma leitura e interpretação que 

independessem de seu gênero. Estratégia bem diversa do prefácio de Pelserf à obra de Nísia 

Floresta, que ressalta os atributos femininos da autora. Entretanto, ao expor as dificuldades 

enfrentadas para a publicação de Une Parisienne au Brésil, Adèle Toussaint destaca o sucesso 

de sua empreitada para seus leitores, mostrando-se capaz de superar a pouco desejada posição 

de mulher para se fazer publicar. 

 Conscientes dos obstáculos que envolviam a autoria feminina, Nísia Floresta e 

Adèle Toussaint utilizaram-se de subterfúgios para negociar os termos da crítica. Em vez de 

negarem sua condição de integrantes do sexo feminino, optarem pelo anonimato, ou 

esconderem-se sob um pseudônimo941, preferiram fazer de sua condição um diferencial em 

                                                 
937 MCEWAN, Cheryl. Gender, Geography and Empire: Op.Cit. p.4.  
938 Termo de época. Discussão interessante sobre a presença de mulheres na literatura. Cf. FANINI, Michele. 

"Fazer da pena um ofício: A profissionalização literária feminina no Brasil da virada do século XIX para o XX”. 

Linguagens, Revista de Letras, Artes e Comunicação. Blumenau, vol.2, n.3, pp. 291-310, set/dez/2008, p.11. 
939TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, p.48. 
940 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “Prólogo”. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 

2003, pp.43-51. 
941 Nísia Floresta não é o seu nome de batismo, mas não é tampouco um nome usado apenas para a literatura. A 

nova alcunha que ela carrega, é um novo nome para toda sua vida pública, literária e também pessoal. O mesmo 
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suas obras. Tanto nos escritos de viagens de Nísia Floresta pela Europa quanto nas memórias 

de Adèle Toussaint sobre sua estadia no Brasil, elas enfatizaram a maternidade e os valores 

familiares, talvez com o intuito de reafirmarem um papel social condizente com a moral 

vigente adequada às mulheres e rebaterem as críticas contrárias às mulheres que se tornavam 

escritoras.  

Em Uma Parisiense no Brasil, a escritora francesa narra a tradição das 

brincadeiras de marinheiros e passageiros na “passagem da Linha” do Equador. Segundo ela, 

em sua primeira vez a bordo, ainda amamentava seu primeiro filho: 

Também eu me preparava para ser batizada, pois havia entre nossas passageiras três 

criaturas com as quais eu evitava conversar, e que ouvira com frequência murmurar 

à minha passagem: “Santarrona!” e outras gentilezas desse gênero. Estava 

convencida, portanto, de que aproveitariam a oportunidade para receber-me, naquele 

dia, com algumas boas paneladas de água. Não foi nada disso. Naquele momento eu 

amamentava meu primeiro filho, como disse. As mulheres respeitaram em mim a 

mãe e a nutriz. Fiquei comovida com essa delicadeza, que por certo não teria 

suspeitado nelas, e não menos comovida à noite, quando o guardião, que compusera 

para a circunstância coplas em que cada passageiro levava a sua alfinetada, disse, na 

que se referia a mim, em versos livres que já não recordo: “Bico calado! Há ali uma 

mãe que acalenta o filho; passemos sem fazer ruídos; deixemos dormir a criança 

contra o peitor da mãe”(grifos meus)942. 

 

Ao narrar a travessia Atlântica, a autora demonstra ao leitor sua conduta moral exemplar, 

apresentada pelo insulto que recebeu. Também destacou como se fez respeitada pelo fato de 

ser mãe e nutriz, revelando a simpatia que recebeu a bordo, dos demais passageiros. No 

excerto acima, ela usa a imagem da maternidade e de seu comportamento moral impecável 

para valorizar-se diante de leitores e leitoras, possivelmente reticentes à ideia de uma mulher 

escritora ou, ainda, para mostrar como guardava as obrigações de mulher com a 

domesticidade, mesmo fora dos espaços da casa. 

Por sua vez, em seu livro sobre a Itália, Nísia destaca sua imagem de mãe zelosa:  

Quando receberes este primeiro volume, no Brasil, oito anos já serão transcorridos 

desde que desaparecestes dos meus olhos levando contigo a metade da minha vida. 

Ao leres estas páginas oh! Meu filho amado! Descobrirás, uma a uma, minhas 

impressões sob o belo sol da Itália, da Sicília, e da Grécia943. 

 

                                                                                                                                                         
foi feito por seu irmão Joaquim Brasil. Cf. explicação de Charlotte Matthews sobre a adoção desse nome. 

MATTHEWS, Charlotte Hammond. “The translator of Wollstonecraft”. Gender, Race, and… Op.Cit.p.1. 
942 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.68. 
943 Grifos meus. AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia”. 

Op.Cit. p.1. 
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Nas repetidas digressões da narrativa, sobressaem-se os sofrimentos de uma mãe saudosa, que 

não se conforma com a distância do filho, mesmo que seu exílio e suas viagens pela Europa 

sejam resultado de sua vontade e escolha individual. Além das saudades do filho, nos relatos 

da Itália, Nísia demonstra, em vários momentos, a tristeza de o ter perdido para um casamento 

precoce com uma “desconhecida”. A condenação do matrimônio do filho pode revelar sua 

contrariedade em ver sua função de mãe se encerrar com a entrada da nora na família que, dali 

em diante, assumiria os cuidados de que necessitava Augusto. 

Na mesma obra, Nísia Floresta conta que visitou o Papa Pio IX e a conversa que, 

com ele, encetou: 

Viajas só com vossa filha, ele disse, não tendes outros filhos? Respondi mostrando o 

retrato do meu filho. Tomando-o na mão elogiou meu pensamento materno e disse 

que eu era a primeira mãe a trazer o retrato do filho, não podendo trazê-lo 

pessoalmente. Depois perguntou quem era a jovem retratada ao lado dele. Ao saber 

que era a mulher do meu filho: “Tão jovem ainda e já casado!” Disse, e deu sua 

benção
944

. 

Dessa vez, a autora transfere para a boca do sumo pontífice os elogios feitos às suas 

qualidades de mãe e mostra como o próprio papa concordou consigo sobre a juventude do 

filho e seu precoce casamento. As evocações da maternidade e sua devoção familiar são uma 

chave retórica repetida exaustivamente em seus dois relatos de viagem, que parecem recriar, 

na dimensão literária do texto, as funções femininas do domínio privado, como mãe afetuosa 

e protetora. 

Mesmo que Adèle Toussaint recorra à imagem de mãe e esposa devotada à 

família, ela o faz em um estilo bem diferente de Nísia. A francesa gosta de se mostrar mãe 

preocupada, mas além de destacar o aspecto da maternidade, enfatiza sua independência como 

mulher trabalhadora e sua autonomia e igualdade no interior das relações familiares, 

sobretudo com o marido. No excerto abaixo, ela conta da noite anterior à partida para o 

Brasil:  

Retornamos ao hotel em silêncio, tão preocupados com a grave resolução que 

havíamos tomado que não ousávamos trocar uma palavra a respeito, meu marido e 

eu. O que mais me atormentava era meu filho; pois levava comigo meu primeiro 

filho, que ainda amamentava (...)945. 

 

Adèle reitera a liberdade de sua condição dentro do casamento e enfatiza suas qualidades de 

mãe dedicada. Diferente de muitas mulheres de seu meio, ela amamentava seus próprios 

                                                 
944 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia”. Op.Cit. p. 104. 
945 grifos meus. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.55. 
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filhos, o que era visto, desde a publicação de Emílio de Rousseau, como um sinal de 

dedicação946.  

Em outro momento, ao fazer uma viagem pelo interior do Brasil para visitar a 

fazenda de um amigo, Adèle Toussaint descreve como desistiu de seguir viagem à noite, 

pensando apenas na segurança dos dois filhos: “(...) assustei-me de me encontrar viajando, à 

noite, com meus dois filhos. Disse ao meu marido que me parecia imprudente continuar nossa 

viagem (...), estava antes decidida a parar em um rancho que expor meus filhos a tantos 

perigos”, lembrando ao público sua decisão de interromper o itinerário em virtude de seu zelo 

maternal. Ao chegar ao dito rancho, ela evidencia novamente suas qualidades de mãe 

protetora:  

(...) mal me pusera na cama, abatida de cansaço, escutei uns leves passinhos pelo 

quarto. (...) qual não foi meu espanto quando vi, não camundongos, mas enormes 

ratos (...). Adormecer no meio daqueles horríveis bichos! Nem sequer pensei nisso; 

temia que subissem em nossas camas e mordessem meus filhos; de sorte que passei a 

noite inteira sentada na cama, batendo para assustá-los cada vez que os via se dirigir 

para nós947. 

 

Viajando ao lado do marido e tendo vindo à América para fazer fortuna, Adèle 

está amparada pela companhia constante da família. Possivelmente por essa razão, ela 

enfatiza sua devoção familiar de maneira mais comedida, se a compararmos à Nísia Floresta, 

que o faz à exaustão, uma vez que errava com a filha pela Europa pelo simples prazer de 

viajar948. Contudo, ainda assim, a escritora francesa se aventura pelo mundo da publicação, e, 

talvez por isso, tenha a necessidade de colocar, aqui e ali, observações de que, apesar de 

escritora, cumpria as obrigações com os filhos, com o marido, além de cultuar os valores da 

domesticidade. No caso de seu compatriota Charles Expilly, contemporâneo de Adèle, ele 

praticamente ignora o tema de sua vida privada e familiar para descrever o período em que 

viveu no país949. 

Elas podiam fazer isso por vários motivos, além do receio da crítica950. Seja 

porque elas próprias se pensassem, por vezes, como “estranhas no ninho”, ou se sentissem 

desconfortáveis no meio editorial, ou apenas porque precisassem reproduzir essa retórica 

como uma convenção literária da época. Possivelmente, essa era a razão das autoras 

                                                 
946ROUSSEAU. J.J. Emile. Disponível em: http://www.gutenberg.org/ebooks/5427 Acesso: 06/07/2015. 
947 Grifos meus. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.141. 
948 SCATENA, Stella Maris. Op.Cit. p.145. 
949 EXPILLY, Charles. Mulheres e costumes do Brasil. São Paulo: Op.Cit. 
950SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Op.Cit. pp.21-34. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/5427
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reforçarem qualidades relativas ao mundo doméstico e de se imporem como mães dedicadas e 

extremosas, que não arriscavam a segurança dos filhos, embora pudessem, elas próprias, se 

considerar “aventureiras”. 

Segundo McEwan, para o relato de viagem de uma mulher ser verossímel, lhes 

era proibido assumir papéis tomados como pertencentes ao mundo masculino951. E esse seria 

o motivo de tantas disgressões sobre a feminilidade. Conforme demonstrou McEwan, era 

interdito às mulheres, por exemplo, falar de política ou mesmo assumir um tom científico ou 

de “expert” nas descrições dos lugares952. Por isso, elas realizavam digressões bem-

humoradas ou falavam da dificuldade da viagem, ou ainda de assuntos do “universo 

feminino”.  

Nísia, embora conformasse, na maior parte do tempo, a retórica própria da mulher 

ideal, como afirmou Scatena953, também realizou desvios importantes. No texto sobre a Itália, 

principalmente no segundo volume, a autora dedica longas passagens para discutir, em 

profundidade, a questão política italiana e a guerra de unificação daquele país, posicionando-

se diante de um debate latente e importante. Infiltrando-se no terreno varonil da política, a 

autora parecia demonstrar sua maturidade intelectual e seu desapego, devido a sua experiência 

como escritora, em seguir tão rigidamente as convenções do gênero literário prescritas às 

mulheres.  

Adèle teve uma preocupação maior em se enquadrar nessas convenções, evitando 

assumir tons inapropriados a uma mulher como ela, mas aqui e ali, ela buscava transpor os 

limites do discurso recomendado ao seu sexo. Ela ressalta em sua narrativa, por exemplo, sua 

personalidade corajosa e parece sugerir que nada deve em termos de bravura ao “sexo forte”. 

Quando narra a tempestade vivenciada na entrada da Mancha no retorno à França, Adèle 

equipara-se aos homens:  

Só me pude arriscar até os últimos degraus da escada da câmara, agarrando-me com 

força ao corrimão, e então o que vi jamais se apagará de minha memória. Imensas 

vagas, semelhantes a altas montanhas, cercavam nosso navio por todo lado e o 

erguiam a seu topo para logo o deixar recair no abismo. (...) desci novamente bem 

depressa, muito assustada, e a maior parte dos homens que estava a bordo fez como 

eu. Mal haviam tentado contemplar aquele espetáculo e os víamos voltar pálidos e 

mudos954. 

 

                                                 
951 MCEWAN, Cheryl. Gender, Geography and Empire: Op.Cit. p. 19. 
952MCEWAN, Cheryl. Gender, Geography and Empire: Op.Cit. pp.19-20. 
953SCATENA, Stella Maris. Peregrinas de Outrora: Op.Cit. p.121.  
954 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p.178. 
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A autora usa da comparação com os homens possivelmente por dois motivos: 

revela sua bravura diante do sublime da natureza, bem como atesta a veracidade da 

tempestade que enfrentou, posto que ela intimidava também os companheiros de viagem do 

sexo oposto e não apenas ela, uma frágil mulher. A descrição de sua atitude, contudo, a coloca 

além dos limites do feminino.  

Também Nísia Floresta gosta de demonstrar seu amor pela aventura, de forma a 

interessar seus leitores, mas procura limitá-lo às possibilidades de seu gênero. Ela usa o 

passeio para afirmar sua coragem aliada à prudência de mãe e o desejo de realizar os sonhos 

da filha:  

Entre os admiráveis quadros que Nápoles exibe faltava-me um espetáculo que 

desejava testemunhar, mas que não ousava esperar: uma erupção inofensiva do 

Vesúvio. Minha filha vira em sonhos, há alguns dias, e falamos sobre isso 

lamentando deixar a cidade sem ter visto o grande fenômeno da natureza. Eis então 

que na manhã de 27 de maio uma nova cratera abriu-se, abaixo da que víramos de 

perto há poucos dias, e no lugar onde tínhamos desafiado com outros curiosos 

intrépidos (...) para subir no alto desse abismo! (...) A boa senhora M*** e sua 

graciosa filha estavam conosco nessa excursão e nos acompanhara também o 

respeitável senhor B****, cuja presença nos deu o conforto de vagar em segurança 

por entre a imensa multidão, composta de todas as classes, napolitanos e 

estrangeiros, seguindo como nós para os lugares onde a erupção oferecia mais 

interesse e menos perigo
955

. 

A vontade de ver o vulcão em erupção é compartilhada com a filha Lívia, mas a narradora não 

deixa de evidenciar seus cuidados na realização da aventura. Demonstra a precaução ao seguir 

para o vulcão na companhia de colegas viajantes, enfatizando a presença masculina do 

“respeitável senhor B”, que ocupava o lugar de protetor das senhoras e suas filhas donzelas.  

Além de se construírem como mães zelosas, um outro aspecto comum em suas 

obras é a defesa da honra feminina. Adèle Toussaint aconselha suas leitoras a se preservarem 

caso realizassem uma viagem sem a companhia de uma figura masculina. Pedagogicamente, a 

autora recria três perfis típicos de viajantes mulheres, que ela encontrou ao longo das diversas 

travessias atlânticas. Reprovando os dois primeiros tipos, a narradora aconselha às viajantes 

solitárias a se guiarem pelo terceiro exemplo, sugerindo sutilmente ser este o seu próprio 

perfil:  

A terceira é a viajante “séria” ou artista, que troca palavras com todos sem se ligar a 

ninguém, sobe à ponte quando todo mundo desce dali, para gozar um belo nascer do 

sol ou um esplêndido luar, organiza seu dia para reservar-se algumas horas de estudo 

ou de isolamento, fazendo sua correspondência, lendo, bordando, vestida 

simplesmente, mas calçada e enluvada com cuidado, não se misturando a nenhum 

                                                 
955 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia”. Op.Cit. pp.237-

238. 
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falatório, não procurando a sociedade de seus companheiros de rota, nem fugindo 

dela, e não desejando arrebatar nenhum coração, passando calma no meio de todas 

as frivolidades e de todas as vaidades (...) É nessa classe, senhoras, que as 

aconselhamos a colocarem-se, se algum dia lhes acontecer de viajarem sós, o que 

não lhes desejamos956. 

 

Ao recusar as frivolidades das relações humanas, Adèle defende um modelo de 

mulher laboriosa, ocupada com atividades intelectuais e manuais, dedicada à contemplação e 

meditação propiciadas pelo isolamento. O modelo de viajante deveria ser de mulheres 

respeitáveis que embora viajassem sozinhas, não descuidavam de sua moral. 

O texto de Toussaint está cheio de observações a respeito da imoralidade de 

outras senhoras, como na passagem acima. O rigor da autora na observação das mulheres foi, 

por exemplo, um dos eixos do julgamento negativo que seu livro recebeu, quando foi 

publicado em 1883 em Paris. O crítico condenou esse olhar excessivamente moralista da 

autora que via “femmes légères” por toda a parte:  

(...) elle en voit sur le bateau qui la conduit au Brésil, -ce sont des français, des 

Européennes, qui ont, pour les officiers, des sourires, et plus que cela, des 

complaisances; - elle en voit dans les rues de Rio de Janeiro; celles-là sont des 

négresses Minas, qui vous suivent si on leur fait signe, (...) Elle en voit dans la 

fazenda, - elles sont, celles-ci, les mulâtresses qui, éhontées, font des oeillades à 

administrador, au blanc, et qui, sans pudeur, prennent les atitudes les plus 

provocantes. Mme Toussaint dit et répéte qu’elle ne raconte que ce qu’elle a vu; 

nous la croyons sur sa parole, mais on ne dit pas tout ce qu’on voit, et l’on ne voit 

que ce que l’on regarde, que ce que l’on est porte à regarder [(…) ela as vê no barco 

que a conduz ao Brasil – são francesas, europeias, que têm para os oficiais, sorrisos, 

e mais que isso, gracejos; - ela as vê nas ruas do Rio de Janeiro; aquelas são negras 

Minas, que vos seguem se fazemos um sinal, (…) Ela as vê na fazenda, - elas são as 

mulatas desavergonhadas que fazem vistas ao administrador, ao branco, e que, sem 

pudor, tomam as atitudes mais provocantes. Senhora Toussaint diz e repete que ela 

só conta aquilo que viu; nós acreditamos em suas palavras, mas não dizemos tudo o 

que vemos, e só vemos aquilo que olhamos, aquilo que somos levados a olhar] 957. 

 

Essa estratégia retórica de enfatizar sua moralidade desagradou um de seus críticos, mas ao 

menos, Adèle não veria sua honra ser maculada, preferindo pecar pelo excesso de pudor do 

que pela escassez, algo que seria muito mais desagradável.  

O prefácio do relato de Nísia Floresta sobre a Itália inicia-se por destacar sua 

condição de viajante e mulher vigilante da honra: 

                                                 
956 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. p. p.64. 
957“Comptes rendus analytiques”. Le Livre: revue du monde littéraire. Bibliographie moderne. Paris: A. Quantin. 

1883, ano 4, p.323. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2092163.r=Le%20Livre%3A%20revue%20du%20monde%20litt%C3%A9r

aire.%20Bibliographie%20moderne. Acesso: 25/02/2015.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2092163.r=Le%20Livre%3A%20revue%20du%20monde%20litt%C3%A9raire.%20Bibliographie%20moderne
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2092163.r=Le%20Livre%3A%20revue%20du%20monde%20litt%C3%A9raire.%20Bibliographie%20moderne
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Após ter percorrido ano passado uma parte da Alemanha, o caráter do seu povo 

assim como suas virtudes domésticas e sociais me foram de tal maneira simpáticos 

que sonhava com o prazer de retornar. Como na Inglaterra, encontrei na velha 

Germânia uma população ativa e laboriosa ainda guardando as crenças transmitidas 

por seus ancestrais. Mais acolhedores do que os orgulhosos bretões, os alemães 

distinguem-se por uma sinceridade simples e afetuosa. Seus bons costumes, como os 

dos ingleses, permitem a uma mulher que viaja só aventurar-se com toda segurança 

em excursões afastadas através das cidades, campos e ruínas solitárias. Esta 

segurança era um grande encanto para mim, que viajo só com minha filha nestes 

países, e fizeram-me preferi-los aos do Sul958. 

 

A autora informava ao público leitor como adiara por diversas vezes sua partida para os países 

do sul da Europa. Segundo ela, os países do Norte lhe passavam mais segurança, algo 

fundamental para uma mulher que, viajava “só” com a filha, desacompanhada de qualquer 

figura masculina. No entanto, sua curiosidade e desejo de conhecer tais lugares a fizeram 

enfrentar “o temor que tinha” da região, mas sem deixar de enfatizar os cuidados que tomara 

com sua moral e a de sua filha.  

Não apenas Brasileira destaca seu pudor vigilante como mãe e mulher, mas 

também enfatiza o seu gênero feminino quando vai falar de assuntos “imorais” como a 

prostituição, mostrando ao leitor que ela sabe ocupar o seu lugar de “femme-auteur”. 

Descrevendo cenas do meretrício na Itália, ela revela as dificuldades de ser, ao mesmo tempo, 

escritora e mulher:  

O viajante deve procurar conhecer tudo no país que visita, mas para a mulher que 

escreve é difícil levantar o véu que esconde certas chagas da sociedade... Passo 

adiante, então, reclamando do futuro uma reforma digna que faça desaparecer no 

seio das nações civilizadas a vergonhosa lei que permite que a mulher prostitua-

se
959

. 

 

Há um esforço em se ligar a uma imagem de senhora honrada que precisa provar 

sua honestidade, a despeito de sua mobilidade. Uma estratégia narrativa encontrada pela 

autora foi testemunhar como muitas mulheres, como ela, também viajavam sozinhas ou sem a 

companhia de um homem: “O Mediterrâneo estava calmo como um lago sereno e permitiu-

me ficar no convés até 11 horas da noite, com minha filha e muitas senhoras que passeavam 

                                                 
958 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Prefácio”. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. 

Op.Cit. pp.3-7. 
959 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. Op.Cit. pp.219. 
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sozinhas ou acompanhadas dos seus maridos”960. No castelo de Heidelberg, na Alemanha, 

novamente ela descreve aos leitores uma multidão de mulheres viajantes:  

Ali exercita-se boa música, assim como no jardim de um restaurante vizinho ao 

castelo. Inglesas intrépidas, viajantes em terra e mar, misturam-se em multidão aos 

grupos de estrangeiros de todas as nações, que vêm engrossar a sociedade dos 

nacionais; cada tarde elas escalam as montanhas e se espalham nos lugares menos 

frequentados. Aqui e ali a gente encontra alguma loura “miss” que desenha, ora uma 

paisagem, ora um lado do castelo arruinado. Deparamos tambem algumas moças 

que passeiam com toda segurança, tendo único guarda os bons costumes deste 

povo
961

. 

 

A admiração de Nísia deve-se à comparação com o Brasil, em que as mulheres 

não poderiam andar desacompanhadas, mas ela própria mostra-se levada a essa situação mais 

pelo acaso que por escolha: “Ó filho, bem-amado, quão vivos pesares experimento por não te 

ter a meu lado! Que vazio por toda parte (...) Nessa viagem em que não tenho mais teu braço 

para me apoiar (...)”962, lamenta e justifica sua solidão. 

Adèle e Nísia buscavam compatibilizar na narrativa seus deslocamentos espaciais 

nas viagens com as obrigações exigidas das mulheres: a maternidade e o zelo da honra. Elas 

pertenciam a uma classe social na qual a domesticidade e a dedicação à família eram atributos 

tomados como naturais e, portanto, obrigatórios. Por conseguinte, suas narrativas dialogam 

com esses pressupostos de modo a defender a inserção das mulheres em outros domínios que 

não o da casa, como o da publicação por exemplo, sem, contudo, negar o ideal da 

maternidade, de honra feminina e da família. 

As duas autoras tomaram uma série de precauções em seus relatos de modo a 

reforçar suas identidades “femininas”, quando as expectativas em relação à mulher burguesa 

eram claras, rígidas e universalizantes. A rainha Vitória da Grã-Bretanha exercia grande 

importância na difusão de um modelo de mulher submissa à família e dedicada aos filhos e 

suas contemporâneas tiveram, com frequência, a preocupação de provar que, apesar de 

viajantes, continuariam a ser tão femininas e honradas como as mulheres do lar. Elas 

demonstravam, inclusive, um pudor exagerado, segundo Lapierre963.  

A viajante inglesa Mary Kingsley, exploradora da África, por exemplo, elegeu a 

saia como símbolo máximo de feminilidade e como ferramenta para desbravar o mundo: “(...) 

                                                 
960 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Três anos na Itália seguido de uma viagem à Grécia. Op.Cit. p.31. 
961 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.148. 
962 FLORESTA, Nísia. Ibid, p.176.  
963 MOUCHARD, Christel. “Introduction”. Aventurières en crinoline. Op.Cit. pp.7-8. 
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Il n’y a rien de tel pour explorer l’Afrique qu’une bonne vieille jupe” 964 [(…) Não há nada 

melhor para explorar a África que uma boa e velha saia]. Outra viajante da época brigou 

publicamente com um jornalista que disse tê-la visto portando calças de montaria enquanto 

esteve na África. Elas tinham muito a provar: que continuariam virtuosas apesar de viajantes, 

que poderiam deixar o corpete sem se tornarem indignas, caminhar a pé e continuarem sendo 

mulheres965, bem como viajar ou instruir-se sem se tornarem masculinas.  

Ao longo da segunda metade do século XIX, os desvios das imposições sociais 

começaram a ser pensados como reflexo da materialidade dos corpos e a ciência corroborou 

com a construção de discursos definidores do papel social da mulher na sociedade. Os 

comportamentos esperados das senhoras “honradas” eram pensados como um dado de suas 

fisiologias, assim como atitudes desviantes influenciariam, ou até mesmo alterariam, a 

constituição do corpo feminino, na visão de muitos médicos. No final do Oitocentos, o conto 

“Vera Ipanoff” de Gonzaga Duque Estrada elabora ficcionalmente essa ideia966. O texto de 

Estrada serve como um recado àquelas mulheres que ansiavam em profissionalizar-se, 

relegando a segundo plano as atividades femininas”967. A protagonista do enredo é educada 

para buscar sua própria independência, posto que era órfã de mãe, e seu pai temia pelo seu 

futuro material. O excesso de atividades intelectuais da protagonista causam consequências 

físicas em seu corpo:  

seus cabelos castanhos claros rarearam”, “estanguira-se-lhe o busto no sedentarismo, 

seu organismo novo foi perdendo, aos poucos, o contorno feminino, para enrijecer-

se na angulosidade duma miséria resistente, e metida na sua encardida saia, que fora 

preta, não se lhe divisava a forma característica do sexo968. 

O corpo da mulher decai e masculiniza-se como consequência de um desvio dos afazeres que 

lhe cabiam enquanto ser feminino. Essa ideia que se fortaleceu no entresséculos bebeu de 

alguma forma no saber médico de décadas anteriores. 

O discurso ficcional reproduzia como “verdade científica” aspectos da tradição 

cristã em relação à mulher. Era, pois, na bíblia que muitas teses de medicina se inspiraram ao 

longo do século XIX para descrever e prescrever “a mulher ideal”, higiênica e saudável. O 

doutor em medicina A.J. Mello Moraes utilizou como fonte, em sua obra Physiologia das 

                                                 
964 KINGSLEY, Mary Apud: LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. “L’ère des crinolines. Comment 

survivent-elles?”. Elles ont conquis le monde: Op.Cit. pp.25-29. 
965 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Ibid, 26-27.  
966 O conto é de 1909, citado por Ana Paula Simioni. Cf. SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Op.Cit. pp.58-

60. 
967 SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Op.Cit. pp.58-60. 
968 ESTRADA, Gonzaga Duque Apud: SIMIONI, Ana Paula. Profissão Artista. Op.Cit. pp.58-60. 
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Paixões e Affecções, de 1855, o livro do Gênesis. Ele queria provar “cientificamente” a 

fragilidade e volubilidade das mulheres e usou as “sagradas escrituras” para exemplificar seu 

argumento: “a mulher viu que o fruto era bom ao paladar e agradável à vista; e a árvore lhe 

agradou, porque dava ciência, e comeu o fruto”969.  

Em muitos desses textos, a “mulher” definia-se enquanto entidade universal. No 

livro de Mello Moraes, o autor explica a fisiologia do sexo feminino: “As fibras orgânicas da 

mulher, ordinariamente são mais delgadas, suas formas mais bem torneadas, o que torna nelas 

os sentimentos mais apurados e agudos; e as sensações internas mais delicadas”970. Havia, 

portanto, para Moraes e muitos colegas, uma constituição orgânica que predeterminava um 

modo específico de ser mulher971. Os comportamentos sociais eram reflexos de estruturas 

fisiológicas e orgânicas.  

Muitos médicos por volta dos anos 1850 concordavam que o propósito da vida 

das mulheres eram a maternidade e o matrimônio, ou antes o casamento destinado à 

procriação. Uma série de trabalhos da faculdade de medicina produzidos no Brasil, como 

alhures, defendia o argumento de que ser mãe era o “destino natural” das mulheres972. 

Segundo a tese de José Luiz da Costa, Considerações sobre o amor, defendida em 1848, “a 

mulher deve procurar ser mãe, sem o que sua missão será incompleta”. Como consequência 

desse argumento, o afastamento dessa função primordial, como o estudo ou as viagens, por 

exemplo, deveria ser evitado, na opinião de José Teixeira de Coelho em sua tese Dos 

casamentos sob o ponto de vista higiêncio: “[a mulher não foi] feita para figurar no liceu ou 

no pórtico, nem no ginásio ou hipódromo; e seu destino sendo o de estabelecer o encanto e o 

doce laço da família, ainda sua vida inteira não seria muita para os numerosos cuidados que 

esta reclama”973. Esse tipo de discurso ganhava espaço no meado do século e tornava-se a 

cada dia mais aceito pelos contemporâneos. Na virada do século, ele teria muito mais força, 

como vimos no caso do conto de Duque Estrada. Os ideais de domesticidade tornaram-se um 

                                                 
969 MORAES, AJ Mello de. Physiologia das paixões e affecções. Rio de Janeiro, Paris: Livraria Garnier, 1855, 

p.29. 
970 MORAES, AJ Mello de. Ibid, p.21. 
971 VERONA, Elisa Maria. “Da feminilidade oitocentista”. Franca, [s.n.], 2007. Dissertação (mestrado). 

Orientador Jean Marcel Carvalho França. Faculdade de História, Direito e Serviço social, UNESP, p.48. 
972 VERONA, Elisa Maria. Ibid, p.46. 
973 COELHO, José teixeira de. Dos casamentos sob o ponto de vista higiênico. 1878. Apud: VERONA, Elisa 

Maria. “Da feminilidade oitocentista”. Franca, [s.n.], 2007. Dissertação (mestrado). Orientador Jean Marcel 

Carvalho França. Faculdade de História, Direito e Serviço social, UNESP, p.46. 
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aspecto da fisiologia das mulheres e o casamento e a maternidade seu destino natural974. Os 

desvios seriam considerados, então, anomalias orgânicas ou doenças. 

Nesse contexto, muitas autoras julgaram necessário justificar a realização da 

viagem, uma vez que o deslocamento em si já era pensado por muitos contemporâneos como 

uma transgressão para as mulheres. Com os homens, todavia, era diferente. O jovem de 

Beauvoir assim justificou sua empreitada:  

J’avais l’honneur d’accompagner un jeune prince qui, depuis ma plus tendre 

enfance, voulais bien m’appeler son ami; qui, lui avait déjà bien couru les mers 

comme Élève, puis comme Enseigne dans la marine des États-Unis d’Amerique, où 

il avait conquis ses grades par de solides et brillantes études, et qui, après six ans de 

service à la mer, voulait faire le tour du globe pour son instruction et son plaisir. [Eu 

tinha a honra de acompanhar um jovem príncipe que, desde minha tenra infância, 

muito queria me considerar seu amigo. Ele já havia viajado pelos mares como aluno, 

depois como instrutor na marinha dos Estados Unidos da América, onde ele havia 

obtido sua formação por meio de estudos sólidos e brilhantes, e que, depois de seis 

anos de serviço no mar, decidiu empreender a volta ao mundo para sua instrução e 

prazer]
975

. 

 

Prazer e instrução eram o que buscavam o Conde e seus companheiros de viagem. Ao menos 

é essa a justificativa dada pelo autor para ir aos confins do mundo. A “aventura” de conquistar 

novas terras constituia-se uma atividade masculina, viril, indicada para os filhos varões de 

ricas famílias, há alguns séculos976. A viagem mundo afora serviria para ensinar aos jovens 

abastados e os capacitarem para a vida pública ou para os negócios que deveriam assumir 

quando do retorno à pátria. O próprio termo “aventureiro” só teria esse sentido de alguém que 

se lança nos mares em busca de novas terras a serem exploradas, quando flexionado no 

masculino.  

Mas, o que conquistariam as “aventureiras”? Em meados do século XIX, elas 

conquistariam homens. Segundo Alexandra Lapierre, o termo “aventurière”, ou aventureira 

em português, não reportava nem ao distanciamento, nem à partida, nem muito menos à 

viagem977. A palavra, no feminino, remetia nada mais que à ambição, à intriga, ao amor carnal 

de espiãs ou cortesãs978. A linguagem evidenciava diferenças sociais importantes entre 

homens e mulheres. Com certeza Nísia, Adèle e muitas outras viajantes não quiseram 

                                                 
974 MCCLINTOCK, Anne. Couro Imperial: Raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Op.Cit. pp.239-245. 
975 Grifos meus. DE BEAUVOIR, le comte. Voyage autor du monde. Op.Cit, 1869. 
976 PLUMB, J.H. The Pelican history of England: England in the Eighteenth Century. Harmondsworth: Peguin 

Books, 1986, p.17. LÚCIO, Sônia Valéria Marinho. “Introdução”. Uma viajante Brasileira na Itália do 

Risorgimento: Op.Cit. p.IV. 
977 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Elles ont conquis le monde: Op.Cit. pp.4-5. 
978 LAPIERRE, Alexandra; MOUCHARD, Christel. Ibid, pp.4-5. 
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identificar-se sobre a alcunha de “aventureira”. Se De Beauvoir e seus companheiros de 

viagem buscavam aventura, instrução e prazer, o que buscariam suas colegas “de saias”? 

Bem, há com certeza duas coisas a serem consideradas. Uma é o que as mobilizou a viajar de 

fato, a outra é o que elas escreveram e publicaram sobre os seus deslocamentos.  

No caso de Adèle, a viagem tem um sentido menos transgressor do que para 

Nísia. Como sua mudança para o Rio de Janeiro foi fruto de uma decisão familiar em busca 

de uma vida melhor e contou com a companhia do marido, Adèle realiza uma narrativa em 

que mostra a transposição da vida doméstica e familiar da França para o outro lado do 

Atlântico, não sendo necessárias grandes manobras narrativas para falar dos porquês de sua 

viagem. Aliás, ela mesma faz uso da palavra “aventura”; talvez em razão de viajar escudada 

pela família, sua honra não correria o risco de ser manchada com a palavra. Sua justificativa 

era a mesma de inúmeras esposas de missionários e funcionários que tinham que deixar o país 

em razão do trabalho do conjugê e “transportaram a domesticidade para o além-mar”979.  

 O exemplo de Nísia foi diferente. Embora ela não tenha sido uma viajante que 

escolhesse destinos inusitados como o Kilimanjaro, o deserto da Califórnia, a Sibéria ou a 

Austrália, ela se lançou pelo mundo em companhia da filha, sem uma motivação concreta. 

Suas justificativas eram mais metafísicas. A estudiosa Lígia Ferreira observou como Nísia 

Floresta lamentava a distância do lar ao mesmo tempo em que se aventurava por anos a fio 

longe da pátria. A viajante brasileira se constrói como narradora que procura vestígios de 

civilizações perdidas no passado de forma a escapar de um presente “sem charme” e de um 

“futuro obscuro”. Ela vive uma contradição entre o espírito, curioso de fazer descobertas e 

contemplar coisas novas, e o coração, que vive com saudades do Brasil.  

Floresta justificou suas viagens de diversas maneiras: a primeira viagem pelo 

amor à filha e pelo desejo de restabelecer sua saúde, em seguida pelo luto da morte da mãe e, 

quando partiu para a Alemanha, para aliviar mais tristezas. Essa justificativa, a autora extende 

para as demais mulheres viajantes que encontra. Segundo ela, as mulheres viajavam apenas 

com o propósito de aliviar as dores de tragédias e desventuras do coração. Essa seria a única 

razão para o sexo frágil deixar o lar e a família. Como ela observa no caso de uma outra 

viajante:  

Na casa onde nos hospedamos vive uma jovem inglesa que viaja para instruir-se: 

(...). Mora nesta cidade há três meses, com a finalidade de aprender a língua alemã 

com o doutor Th***, que a tem como aluna, e desenhar algumas vistas do castelo. 

                                                 
979 MCEWAN, Cheryl. Gender, Geography and Empire: Op.Cit. pp.32-42. 
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Quase todas as tardes, instala-se com sua pasta em um dos lugares mais pitorescos. 

Apesar da amabilidade, observa-se, presente em seus traços fisionômicos, uma 

profunda melancolia, que me fez achá-la interessante desde o primeiro momento 

que a vi. Algum drama importante se liga talvez à vida desta filha de Albion (Grifos 

meus
 
)
980

. 

 

A simpatia pela jovem inglesa vem de um certo espelhamento da autora, que enxerga um 

passado trágico para si também na jovem que observa. A melancolia e o drama eram atributos 

próprios ao sofrimento no feminino e condizentes com o ser mulher, eles poderiam justificar 

as andanças mundo afora, na visão da narradora. 

Brasileira mobiliza o mundo dos vivos e dos mortos para mostrar o porquê da 

partida. Nesse sentido, Nísia recupera misticamente a alma de sua mãe, que vem desde o 

além, de modo a obter a permissão para seus passeios: 

O percurso de Paris a Valenciennes pareceu-me monótono e triste, certamente por 

causa da disposição de espírito em que me encontrava, a imagem adorada de minha 

mãe seguia-me na mesma velocidade em que eu rapidamente percorria novos 

países, em qualquer parte do mundo, ou no silêncio de meu apartamento. (...) Em 

Paris, ajoelhada diante do seu retrato, rezara durante alguns instantes e meus 

últimos pensamentos haviam sido dirigidos a ela e a vocês. A prece foi íntima e 

ardorosa. Senti no coração que minha mãe aprovava a viagem. Quando desci em 

Valenciennes, sua sombra me indicou a catedral e me precedeu lá981.  

 

Durante a preparação, o percurso da viagem e na chegada ao destino, a autora recorrre à 

imagem da genitora, com o intuito de mostrar ao leitor sua dedicação de filha, mesmo após ter 

se tornado orfã.  

Mesmo sendo uma viajante intrépida, Nísia se contrói como incapaz de assumir a 

posição de viajante livre, apta a se desapegar da família e dos lugares. Ao contrário, ela 

mostra como se preserva feminina, sempre presa ao sentimento pelas pessoas:  

Madame B*** deixou-nos para retornar à sua casa em Bruxelas (...) Seu convívio 

quando viajávamos juntas, agrava-me e me interessava muito. É triste ver-se, querer-

se bem, para deixar-se logo em seguida! São, assim, no entanto, as ligações de 

turistas! Meu espírito ama as viagens, meu ser físico nelas se compraz, mas meu 

coração nunca será viajante
982

. 

 

Apesar de viver uma vida itinerante, ela recusa o espírito livre próprio dos viajantes 

masculinos, pintando-se ao público mais como uma mãe de família em movimento. 

                                                 
980 FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. pp.149-50. 
981 (Grifos meus). FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.39. 
982FLORESTA, Nísia. Itinerário de uma viagem à Alemanha. Op.Cit. p.116. 



294 

 

 A interpretação sobre o papel social das mulheres não se restringia apenas à 

literatura, à religião ou à ciência. Ao contrário, permeava todos os aspectos do mundo social e 

imaginado da vida das mulheres. Entretanto, isso não significa dizer que todas as mulheres no 

século XIX conformaram-se ou buscaram esse modelo de mulher ideal. Nem dizer que essa 

opressão operava da mesma forma ao longo do tempo em todos os lugares. Esse discurso, 

embora tivesse importância em meados do Oitocentos, não era aceito sem resistências e 

debates. Muitas mulheres protestaram contra ou se desviaram de tais prescrições, outras 

aceitaram e conformaram-se ao modelo, talvez outras ainda tenham tentado conciliar o 

inconciliável, fazendo suas trajetórias parecerem a nós, seres do futuro, um paradoxo. 

Contudo, o que parece ser unânime é a noção de que a grande maioria delas teve que seguir 

seus caminhos e pensar sobre suas vidas, tendo em vista esse ideal burguês de mulher como 

mãe e esposa, guardiã da família e do lar, fosse para confrontá-lo, conformá-lo, ou mesmo, 

ignorá-lo.  

Foi o que fizeram Nísia Floresta e Adèle Toussaint em boa parte de seus escritos. 

Antes de conformar-se a esse ideal, elas podem ter feito uso de tal modelo para serem ouvidas 

e conquistarem um lugar na literatura, mesmo que seus escritos e discursos sobre o lugar que 

ocupavam na sociedade e aquilo que valorizavam como obrigações femininas não fossem, 

necessariamente, o que praticaram em seu cotidiano. É possível que aquilo que escreveram 

não tenha sido aquilo que viveram, ou pode ter sido apenas uma versão bem pensada do que 

experimentaram, sonharam ou acreditaram.  

Em 1849, Nísia e Adèle realizaram a primeira viagem Atlântica de suas vidas, 

tomando direções opostas. Ao concretizar esse primeiro deslocamento, seus percursos 

pessoais e suas trajetórias de escritora alteraram-se profundamente. Elas descobriram novas 

temáticas, reinterpretaram velhos problemas, construíram um novo olhar sobre questões 

antigas. A mudança para um novo lugar contribuiu para que ousassem como autoras, 

experimentassem o trabalho de tradução, se aventurassem pelo universo editorial em um lugar 

diferente, republicando velhos escritos, contribuindo com novos textos. Enfrentando o público 

estrangeiro, Brasileira e Toussaint criaram estratégias de gênero para se fazerem respeitadas 

em uma sociedade diversa da sua de origem. Ao mesmo tempo, suas trajetórias também 

divergiram de forma substancial. Toussaint nunca deixou o espaço da família e seu lugar de 

esposa, trabalhando sempre do refúgio da casa e da domesticidade. Brasileira, ao contrário, 

aventurou-se com a filha por uma vida errante pelo continente europeu, vivenciando sua 

independência de viúva. Ao viajar, elas conquistaram não apenas novas terras, novos editores 
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e públicos diversos, mas elas puderam convencer seus compatriotas, que ficaram nas 

fronteiras de suas nações, de que elas mereceriam crédito por terem desbravados outras 

paragens. Mas isso é assunto para a próxima parte.  
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Parte III – Inscrever-se na história:  

1. Preâmbulo  

Em meados da década de 1860, Adèle Toussaint e Floresta A. Brasileira já viviam 

ambas no continente europeu. A francesa deixara de vez o Brasil para se reunir novamente 

com a família e dedicar-se com afinco à escrita. A brasileira, por seu turno, continuava 

viajando pelo velho mundo, entre a Alemanha, a Inglaterra, a Suíça e a França, mas seu 

ímpeto de escrita arrefeceu, ou ao menos poucos escritos dessa fase nos foram legados. Adèle 

entrava em sua maturidade, na qual Nísia vivia há uma década. A experiência das duas 

autoras mostra o aumento da produção escrita com fins de publicação quando elas tinham em 

torno de 45 anos. No caso de Adèle, o crescimento do caçula, a ascensão social dos Toussaint 

e a ajuda da irmã, também literata, podem ter contribuído para que ela se tornasse, a partir de 

então, uma escritora produtiva tanto na imprensa como no meio editorial parisiense. Nísia, ao 

contrário, viveria mais anonimamente esses anos, deixando poucos vestígios de seus passos, 

que podem ser parcamente retraçados a partir de informações, em sua maior parte, dadas pela 

própria autora em obra autobiográfica de 1878983.  

Se o percurso de cada escritora foi singular, as duas autoras empreenderam 

reflexões que podem ser aproximadas ou, ao menos, pensadas em conjunto. Elas refletiram 

sobre a morte, o envelhecimento, as viagens que empreenderam, os acontecimentos políticos 

vivenciados e se engajaram na escrita biográfica de um parente masculino. Ao produzir 

literatura, constituindo-se como biógrafas e escritoras, e ao testemunhar e descrever os 

cataclismos sociais de sua época, trabalharam para combater a morte mais temida para um 

autor: o esquecimento. Podemos afirmar que o trabalho de constituição da memória e imagem 

sobre Floresta partiu de um esforço pessoal da escritora, que procurou ter o máximo de 

cuidado sobre o que legaria a respeito de si. Com o avançar da idade, essa se tornou também 

uma preocupação de Adèle Toussaint, que vivia da pena e escrevia, entre outras coisas, 

também para ser lembrada como femme de lettres. Ambas refletiram sobre o envelhecimento 

e o fim da vida, assim como trabalharam para serem reconhecidas como autoras ou letradas, 

em um movimento de escrever sobre o que testemunharam, ao mesmo tempo em que se 

inscreviam na história. 

                                                 
983 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: notas biográficas. Tradução de 

Nathalie Bernardo da Câmara. – Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001, pp.25-79. 
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2. A volta para casa: Adèle Toussaint-Samson em Paris 

Assim que retornou à França, Adèle Toussaint passou a colaborar com a irmã 

Caroline Berton em, ao menos, dois periódicos. Em 24 de dezembro de 1864, ela aparece 

como diretora do novo jornal Le Baby, ao lado da irmã, a Redatora-chefe984. Ao que tudo 

indica, elas eram as únicas escritoras e contavam com a ajuda de ilustradores emprestados de 

outros jornais. A folha, segundo sua redatora-chefe, era a primeira do gênero a ser destinada 

ao baby e às suas mães. No artigo de apresentação do jornal, Caroline trata das peculiaridades 

do “povo baby” que tem “suas leis, seus gostos, seus usos, seus passeios, suas festas, sua 

moda, seus teatros, seus mercados, seu governo, suas tradições, seus serviçais”, e o define 

como aqueles que tinham “de um dia a sete anos” de idade. O nome dado às crianças 

pequenas era dito à inglesa entre 1860 e 1880 e remetia a um novo conceito que se 

desenvolvia na França em torno da infância985. As mães e a família, burguesas sobretudo, 

passaram a dedicar muito mais tempo aos bebês e à primeira infância. Os médicos, o 

comércio e a literatura passaram também a olhar para esse mais novo público e Caroline e 

Adèle aproveitaram para produzir textos para esses leitores singulares e suas mães.  

As duas escreviam em nome de colaboradores do universo infantil como o gato de 

botas, Polichinelo, Arlequim, Pierrô, entre outros. As ilustrações garantiam o entretenimento 

das crianças ainda sem alfabetização e o jornal se propunha a oferecer dicas de cuidados no 

manejo do baby, além de fornecer entretenimento, informações sobre compras e atrações 

culturais para os pequenos e suas mães a eles dedicadas. No artigo de apresentação da folha 

aos leitores, Caroline descreve que além das personagens infantis, duas “mamães” 

escreveriam artigos direcionados a outras mães como elas. Sobre a irmã Adèle, ela a descreve 

como: “Une maman très tendre et très intelligente, qui s’est ocupée de médecine avec succès, 

se charge de nous donner un cours complet d’hygiène du petit enfant, depuis le premier jour 

de sa naissance jusqu’à sa septième année” 986 [Uma mamãe muito afetuosa e inteligente, que 

se ocupa de medicina com sucesso, se encarrega de nos ofertar um curso completo de higiene 

da pequena criança, desde o primeiro dia de seu nascimento até seu sétimo ano]. Os ditos 

artigos sobre higiene dos números seguintes foram assinados por “A. Toussaint’’ e mostram 

que Caroline destacava em Adèle o carinho e a inteligência de mãe, capaz de ensinar às 

                                                 
984 Le Baby: Journal illustré. Paris, 24/12/1864. Encadernado: Le Baby. Première année. Paris: Jules Jucteu et 

fils, 1866. BNF, Rez du Jardin, Paris.  
985 PERROT, Michelle. “Figuras e Papéis”. História da vida privada 4. Da Revolução Francesa à Primeira 

Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, pp.139-140. 
986Le Baby. Paris, 24/12/1864, Op.Cit. p.1. 
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leitoras inexperientes. Além dos artigos sobre a higiene e cuidados “médicos” com as 

crianças, Adèle também produziu poemas e textos infantis. Essas poesias compuseram a 

coletânea Épaves, publicada posteriormente à edição do jornal987. 

Caroline, que teve apenas um filho, nessa época já adulto, havia escrito muitos 

textos infantis988. Com o retorno da irmã, ela deve ter proposto uma parceria literária 

semelhante a que tiveram na época de solteiras quando produziam literatura para os salões 

artísticos parisienses. Caroline, diferente de Adèle, parece ter trabalhado em várias ocupações 

públicas, além da literatura voltada para a publicação na imprensa e em editoras989. Ela foi 

funcionária do teatro, atuando como burocrata e auxiliando a carreira do filho Pierre, ator de 

ópera. Uma carta de Madame Arnould-Plessy para Adèle, sem data, mas provavelmente dos 

anos 1860, fornece indícios de que Caroline Berton vivia separada do esposo, uma vez que 

Plessy escreveu que “Berton não pagava a pensão da esposa”, como havia lhe dito Thèrese, a 

matriarca dos Samson990. A indagação sugere que o marido artista de Caroline era pouco 

assíduo em seu papel de provedor e talvez por isso ela tivesse que se engajar em tantos 

trabalhos, fossem literários ou não. Essa pode ser a razão de, nessa época, ela assinar seu 

nome como “Berton-Samson” recorrendo ao seu nome de solteira para manter sua reputação 

ou para se desligar da imagem do esposo, mesmo que não inteiramente. 

As irmãs podem ter decidido realizar o Le Baby aproveitando o recente interesse 

da aristocracia francesa pelos pequeninos. Caroline já era experiente no assunto e Adèle, por 

sua vez, retornava à França trazendo a experiência de quase uma década de colaboração com 

a imprensa e, além disso, tinha proximidade do mundo infantil através de seu caçula Maurice, 

naquele momento, um baby, tendo 6 anos na ocasião da estreia do jornal. Como mãe dedicada 

que era, Adèle devia conhecer os artigos médicos sobre crianças, os passeios e atrações 

infantis, além das lojas especializadas, não tendo enfrentado muita dificuldade para escrever 

                                                 
987 Os seguintes poemas de temáticas infantis são datados de 1865 e 1866. TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “La 

fée aux Dragées” ; “La veille de Noel”; “Pierrot le petit pêcheur”. Épaves, sourires et larmes: poésies. Paris: E. 

Dentu Editeur, 1870, pp.70-72; 76-78; 90-91. 
988BERTON, C. Aventures d’une poupée de Nuremberg. Paris: Louis Janet, 1845. BERTON-SAMSON, C. Les 

Aventures d’un petit pantin. Paris: CH. Delagrave, 1890. BERTON-SAMSON, C. Les deux jumelles de 

Florence. Paris: Hachette, 1886. BERTON, Caroline. Les frères de Lait : nouvelle pour l’enfance. Paris: Louis 

Janet, sem data. BNF, Rez du Jardin, Paris. 
989Correspondência de Caroline Berton a George Sand. Carta n.14, Paris, 1859. Lettres adréssés par diverses 

personnes à George Sand. Manuscrit (MS. Lov. E934), Institut de France, Paris. Ela dedica sua obra de 1886 a 

uma aluna italiana, sugerindo que foi professora em Florença, onde morou por muitos anos. Cf: BERTON-

SAMSON, C. Les deux jumelles de Florence. Op.Cit. 
990 Correspondência Madame Arnould-Plessy à Adèle. Paris, sem data, Cote 3438 103. BNF, Arsenal.  



299 

 

sobre o assunto. Ao contrário, ela aproveitou seu trabalho doméstico com a maternidade para 

conquistar uma remuneração e o reconhecimento público através da escrita na imprensa. 

É evidente que o universo familiar era fonte de inspiração para as autoras. Como 

exemplo, Caroline escreveu um poema dedicado ao sobrinho, intitulado “A mon neveu 

Maurice” [ao meu sobrinho Maurice], que foi publicado no quarto exemplar do jornal e 

assinado por suas iniciais “C.B.”991. Nele, o eu-lírico clama a criança para não chorar, porque 

ele tem tudo de que necessita: “Quand on a son papa, sa maman, des joujoux,/ Des bonbons 

bien sucrès et des baisers bien doux, / C’est méchant de pleurer, Dieu ne veut pas qu’on 

pleure” [Quando nós temos um papai, uma mamãe, seu brinquedo preferido,/ Bombons bem 

adoçados e beijos bem doces / é feio chorar, Deus não quer que choremos], descrevendo a 

atmosfera de carinho e cuidados desfrutados pelo sobrinho.  

Na “Chronique de la quinzaine”992 [Crônica da quinzena], novamente o pequeno 

Maurice era tema de publicações no jornal, e seu relato serve de base para a autora, que 

descreve o que ouviu do pequeno Toussaint a respeito de uma exposição de cachorros na 

Champs-Elysées: “Le petit Maurice T..., qui y est allé dimanche dernier, nous a raconté qu’il 

y avait un chien dont la tête était tout à fait celle d’un lion (...)” [o pequeno Maurice T.., que 

foi no domingo passado, nos contou que havia um cachorro cuja cabeça era igual a de um 

leão]. O jornal parecia se destinar a leitores que, como Maurice, pertenciam a uma classe 

capaz de prover lazer e esmero no cuidado das crianças. Ao construir ou reproduzir 

ficcionalmente a vida afável familiar das duas redatoras, Caroline pretendia ainda mostrar sua 

experiência e habilidade no trato com os pequeninos e, logo, sua autoridade para produzir o 

periódico. 

A folha parece ter obtido grande sucesso de público, o que pode ser aferido pela 

enorme quantidade de propagandas voltadas ao mundo infantil que ocupavam duas páginas do 

jornal quinzenal. Dentre os anúncios, é possível observar que as duas redatoras procuravam 

também impulsionar a carreira de professora de piano de uma terceira irmã anunciada em 

várias edições. A caçula Émilie Samson, ainda solteira, parecia viver de seu trabalho como 

instrutora e musicista, dando concertos, como o anunciado na edição de 15 de fevereiro de 

1865, e lições às donzelas993. Além dos anúncios, a própria redatora-chefe conta aos leitores e 

leitoras o sucesso de vendas na “aristocracie parisienne”[aristocracia parisiense], o que a fez 

                                                 
991 Le Baby. Paris, 15/02/1865, Op.Cit.  
992 Le Baby, Paris, 15/05/1865, Op.Cit.  
993 Le Baby, Paris, 15/02/1865, Op.Cit. 
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decidir criar, ao lado da edição de luxo, também uma edição popular “destinée à être vendue 

sur la voie publique au prix de 10 centimes le numèro”994 [destinada a ser vendida em via 

pública pelo preço de 10 centavos o número], tentando ampliar os leitores e as vendas para 

uma classe inferior ao seu público original. Em um ano, contudo, o jornal parece ter se 

encerrado. Talvez pela súbita partida de Caroline para Florença por razões pessoais ou 

profissionais995. 

Em paralelo ao Le Baby, Adèle também contribuiu com uma outra folha, na qual 

Caroline já colaborava desde sua estreia em outubro de 1864. Dessa vez, o periódico semanal 

era “dedicado aos interesses femininos”996. Intitulado Le journal pour toutes [Jornal para 

todas], a folha se compunha de artigos que defendiam o direito das mulheres à escrita e à 

emancipação, entre outros assuntos. Nele, Adèle debutou em maio de 1865, com a publicação 

em seis edições consecutivas da tradução da novela brasileira de José de Alencar, Cinco 

minutos. O texto aparece com o título “Cinq minutes, nouvelle brésilienne. Traduite du 

portugais par Mme Adèle Toussaint née Samson” [Cinco Minutos, novela brasileira. 

Traduzido do português pela Sra. Adèle Toussaint, nascida Samson], em 6 de maio e nos 

cinco sábados seguintes997.  

A estreia tímida com a tradução foi seguida por textos autorais e polêmicos nos 

números sequenciais, mas ao traduzir a novela de Alencar, ela inauguraria uma nova forma de 

assinatura, recuperando, assim como havia feito a irmã, o sobrenome de seu pai em sua 

assinatura. Criou uma nova alcunha que lhe acompanharia na maior parte de seus escritos até 

o fim de seus dias, revelando talvez uma nova identidade.  

Enquanto tentava publicar seu relato sobre o Brasil, Adèle colaborava com o 

Journal pour Toutes. Em 1867 ela realizou uma série de textos para essa folha. Em 6 de abril, 

                                                 
994Le Baby, Paris, 15/02/1865, Op.Cit. 
995 Plessy se refere a uma súbita partida de Caroline. Correspondência Madame Arnould-Plessy à Adèle. Paris, 

sem data, BNF, Arsenal. Cote 3438 96. Em 1867 ela publica a seguinte obra em Florença: BERTON, Caroline. 

Lettre d’une française à Garibaldi, ... 7 décembre 1867. Florença: Imprimerie Fioretti, 1867. BNF, Gallica. 

Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5440516n.r=lettre%20d%27une%20fran%C3%A7aise%20%C3%A0%20ga

ribaldi Acesso: 28/10/2014. 
996 Journal pour toutes: organe des intêrets féminins e de la sociéte de protection. Paris, 1864-1867. BNF, 

Gallica. Disponível em : 

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&qu

ery=%28gallica%20all%20%22journal%20pour%20toutes%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb3280

2292j_date%22 Acesso: 12/12/2015. 
997 TOUSSAINT-SAMSON, A. “Cinq Minutes”, Journal pour toutes, Paris, 06, 13, 20,27/05/1865 e 

03,10/06/1865. BNF, Gallica. Disponível em : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1239712.r=journal%20pour%20toutes%20toussaint-

samson%20cinq%20minutes Acesso : 22/03/2015. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5440516n.r=lettre%20d%27une%20fran%C3%A7aise%20%C3%A0%20garibaldi
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5440516n.r=lettre%20d%27une%20fran%C3%A7aise%20%C3%A0%20garibaldi
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22journal%20pour%20toutes%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32802292j_date%22
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22journal%20pour%20toutes%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32802292j_date%22
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22journal%20pour%20toutes%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32802292j_date%22
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1239712.r=journal%20pour%20toutes%20toussaint-samson%20cinq%20minutes
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1239712.r=journal%20pour%20toutes%20toussaint-samson%20cinq%20minutes
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publicou “Boutade”998, uma crônica sobre a visita de um brasileiro à Paris, que, 

paradoxalmente, se choca com a barbárie e a incivilidade dos habitantes da cidade luz. O texto 

escrito para leitoras e leitores franceses buscava desmistificar a selvageria dos brasileiros, 

refletindo ao mesmo tempo sobre os costumes reprováveis e bárbaros dos parisienses. A 

autora realiza um movimento semelhante ao de Floresta quando retornou ao Brasil depois de 

sua primeira viagem à Europa. Assim como Nísia fez na narrativa de Passeio ao aqueduto da 

Carioca, Toussaint-Samson olha para sua nação, que antes considerava civilizada e avançada 

em relação aos brasileiros, para constatar suas deficiências e atrasos, falando para seus 

compatriotas, como Floresta falou aos brasileiros.  

Em “Boutade”, a narradora observa o choque do brasileiro com os teatros e as 

óperas que faziam sucesso na capital. Ela descreve os espetáculos então em voga na Paris de 

sua época e observa seu constrangimento diante do grotesco das encenações, que também em 

muito desagradaram o visitante estrangeiro. São descrições de cenas patéticas, obscenas e de 

mau gosto, como a atriz que levanta as saias para arrancar aplausos do público ou piadas de 

humor fácil que fazem todos rir, mas que a própria francesa não compreende.  

Depois de envergonhada com a cena artística, decide guiá-lo pelos espaços 

públicos de Paris. E assume um tom moralizador ao constatar o mau gosto e a obscenidade 

das parisienses no vestir-se, que andam pelas ruas com saias curtas e cores fortes semelhantes 

aos figurinos da ópera, reutilizando sua acidez para comentar sobre as mulheres de seu país, 

como fizera do outro lado do Atlântico. Além disso, observa como o brasileiro reprovou os 

parisienses que, nos bailes, nos teatros, nas ruas ou nos clubes da aristocracia, falavam apenas 

de obscenidades e do amor pelo dinheiro. O texto se encerra com a partida do estrangeiro 

desconsolado e decepcionado, sem ter encontrado a “vida de espírito”, na busca da qual viera. 

Por fim, a narradora o convida a retornar ao Brasil onde a beleza da natureza o faria ainda 

ouvir a voz de Deus, enquanto constata que a civilização “em vez de desenvolver nossa 

inteligência” guiou os franceses apenas para a busca do dinheiro999. Uma observação bem 

diversa daquelas que havia feito quando escreveu sobre a França, estando no Brasil. 

                                                 
998 TOUSSAINT-SAMSON, A. “Boutade”, Journal pour toutes, Paris, 06/04/1867, BNF, Gallica. BNF, Gallica. 

Disponível em : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1239712.r=journal%20pour%20toutes%20toussaint-

samson%20cinq%20minutes Acesso : 22/03/2015. 
999 TOUSSAINT-SAMSON, A. “Boutade”, Journal pour toutes, Paris, 06/04/1867, Op.Cit. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1239712.r=journal%20pour%20toutes%20toussaint-samson%20cinq%20minutes
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1239712.r=journal%20pour%20toutes%20toussaint-samson%20cinq%20minutes
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Sua contribuição ao jornal continuou ao longo de 1867. No dia 29 de junho, 

publicou o poema “Rêverie” [Devaneio] 1000, que mais tarde dedicaria a Arnould-Plessy, na 

coletânea Épaves e, em setembro daquele ano, publicou uma crítica da nova obra do Sr. 

Pelletan, intitulada Le monde marche [O mundo caminha]. O texto saiu em duas edições do 

jornal. Na primeira parte1001, a autora critica a ideia de progresso defendida pelo autor, 

apontado como um entusiasta das conquistas do século XIX. Adèle, ao contrário, discorda 

dessa ideia, demonstrando outra vez os atrasos da civilização, como havia feito em 

“Boutade”. Ela confronta, por exemplo, a homeopatia, uma ciência baseada nos 

conhecimentos antigos de Hipócrates, à alopatia de sua época, que em sua opinião matava 

mais do que era capaz de curar, mostrando que os ganhos da medicina do século XIX eram 

duvidosos em relação às antigas formas de cura.  

Além disso, a autora critica também a crença de que o corpo dos civilizados 

evoluiu em relação aos povos do passado ou dos bárbaros do presente e para apoiar sua 

afirmação retoma sua experiência no Brasil. Toussaint-Samson relata aos seus leitores e 

leitoras uma viagem que empreendeu com o marido pelas florestas brasileiras, mostrando 

como os negros foram muito mais capazes de enxergar no escuro, quando fez-se noite, do que 

eles “parisienses acostumados à iluminação a gás”. Nesse sentido, ela relativiza os ganhos 

físicos dos corpos civilizados, bem como a inferioridade dos negros brasileiros, que segundo 

seu texto eram mais desenvolvidos e adaptados a diversas situações, do que eles, “seres 

civilizados”. Embora reconhecesse a diferença, a autora não deixava de relativizar a pretensa 

superioridade da civilização em relação aos demais povos, de outras épocas ou de outros 

lugares. Ademais, utiliza sua experiência de viajante e conhecedora de além-mar para 

fundamentar seu argumento. 

Na segunda parte do texto publicado semanas depois1002, a autora critica as perdas 

morais da civilização, dedicando-se ao tema da emancipação da mulher, defendido pelo M. 

Pelletan como uma conquista empreendida pelo século XIX. Adèle, então, decide contrapor 

tal argumento a partir da exposição da situação de dependência e opressão das mulheres de 

seu tempo. Ela denuncia, por exemplo, a prática do casamento arranjado, do “dever” que as 

tornam mártires infelizes dos costumes patriarcais e condena a exigência do dote. Além disso, 

                                                 
1000 TOUSSAINT-SAMSON, A. “Revêrie”, Journal pour toutes, Paris, 29/06/1867, Op.Cit. 
1001 TOUSSAINT-SAMSON, A. “Lettres à M. Pelleten sur son ouvrage”. Journal pour toutes, Paris, 7/11/1867, 

Op.Cit. 
1002 TOUSSAINT-SAMSON, A. “Lettres à M. Pelleten sur son ouvrage”. Journal pour toutes, Paris, 5/10/1867, 

Op.Cit. 
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Adèle descreve as dificuldades de trabalho para as mulheres, a quem “elle vera la plupart des 

carrières fermées pour elle” [ela verá a maior parte das profissões proibidas para ela] e que o 

pagamento, quando ela consegue um emprego, será “deux fois moindre que celui de 

l’homme” [duas vezes menor do que o dos homens]. Sua conclusão encaminha-se para o 

desdém da crença no progresso: “Nos erreurs, nos fautes, nos crimes sont les mêmes toujours; 

car Dieu, en créant l’homme, a posé devant lui des bornes infranchissables, et lui a dit: “Tu 

n’iras pas plus loin!” [Nossos erros, nossas faltas, nossos crimes são sempre os mesmos; 

porque Deus, ao criar o homem, colocou em sua frente limites intransponíveis, e lhe disse: Tu 

não irás mais longe!]. Encerra de forma pessimista e religiosa sua crítica ao livro de M. 

Pelletan e ao entusiasmo pelo progresso e recorre ao seu gênero para se autorizar quando 

expõe a situação de outras mulheres contemporâneas a ela. 

Nas duas partes do mesmo texto, é possível observar a mudança na interpretação 

de Adèle sobre a civilização e a ideia de progresso depois de sua estadia no Brasil. Ao 

retornar à França, a escritora passaria a valorizar o país que julgou bárbaro quando lá chegou 

décadas antes. Agora, os brasileiros, sua natureza e seus habitantes eram enaltecidos, 

enquanto seus compatriotas passaram a tomar parte em seu escrutínio da civilização. A 

mobilidade espacial das viagens acabou por transformar seu olhar sobre os franceses e o 

Brasil se tornou o lugar privilegiado para relativizar o otimismo da civilização, baseando-se 

em uma tradição retórica que remonta aos escritos sobre os selvagens da América no século 

XVI.  

Entre 1869 e 1870, Adèle contribuiu em mais um jornal parisiense, dessa vez no 

Musée des familles, lectures du soir [Museu de famílias, leituras da noite]. A autora escreveu 

dois textos para a sessão “Études Morales” [Estudos morais], intitulados “La mort du père”[A 

morte do pai] e “La mort de la mère” [A morte da mãe], assinando como “Mme A. 

Toussaint”1003. A primeira crônica se inicia com a morte do pai de uma família de quatro 

filhos, mas a narrativa vai se dedicar ao esforço da mãe, viúva sem posses, em criar seus 

rebentos empreendendo uma economia extrema e persistindo em torná-los cidadãos honrados 

e de caráter, através do exemplo de sua conduta moral impecável. O final é feliz e suas duas 

filhas e seus dois filhos conseguem casamentos bem-sucedidos e profissões de prestígio.  

                                                 
1003 TOUSSAINT, Ad. “La mort du père” e “La mort de la mère”. Musée de Familles, Lectures du soir. Vol.37. 

Paris, Bureau de la direction, 1869-1870. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62929924/f282.item.r=musee%20des%20familles%20toussaint%20adele.zo

om Acesso: 10/10/2014. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62929924/f282.item.r=musee%20des%20familles%20toussaint%20adele.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62929924/f282.item.r=musee%20des%20familles%20toussaint%20adele.zoom
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Na segunda crônica, no entanto, a situação é oposta. Dessa vez, é a mãe quem 

morre, deixando três filhos pequenos de um rico banqueiro, que fica desconsolado com a 

viuvez. O cenário é também outro e a casa luxuosa e com muitos empregados passa por uma 

transformação após a morte de sua dona. São empregadas sem governo e domésticas 

ambiciosas que maltratam as crianças, realizam furtos, ocasionado desmazelos de todas as 

ordens. O pai mergulha em tristezas e esquece do dever paterno, entregando às crianças aos 

cuidados dessas empregadas sem gerência. O luto o leva ainda à bebida e ao jogo e o desfecho 

é trágico, sendo a menina desonrada por um maestro caçador de dotes e tendo o primogênito 

desviado o dinheiro do banco do pai, causando-lhe falência, e fugido em seguida. O pai 

termina na história culpado e arrependido, demandando o perdão da esposa falecida. Segundo 

o epílogo da narrativa: “la mère avait emporté dans la tombe avec elle le bonheur, la fortune 

et l’honneur de la maison” [a mãe tinha levado para o túmulo a felicidade, a fortuna e a honra 

de sua casa] . 

As duas narrativas corroboram o argumento moralizador de Adèle Toussaint, que 

expõe ao leitor, através da ficção, a ideia de que o pilar da família era a mulher, sendo o 

homem um ser absolutamente dispensável na reprodução familiar e na construção de cidadãos 

honestos e trabalhadores. Tal argumento era uma bandeira de luta de muitos defensores da 

emancipação feminina e, muitos textos do Journal pour Toutes escreveram sobre essa ideia. 

Ao valorizar o papel de esposa, mãe e guardiã do lar, muitas mulheres, e alguns homens, 

traziam para a cena pública os valores domésticos de modo a reivindicar a participação das 

mulheres na sociedade, retirando-as da esfera privada, ou tornando o mundo privado parte 

integrante da vida pública. A literatura produzida pela escritora francesa passa então a se 

tornar cada vez mais militante da causa das mulheres, principalmente desde que retornara à 

França. Mas sua causa era a da valorização da domesticidade e da defesa da intelectualização 

das mulheres para bem desempenhar suas funções de educadora dos filhos e moralizadora da 

família e, se necessário, também provedora por meio do trabalho remunerado em profissões 

honestas.  

Essa reivindicação do reconhecimento da maternidade como trabalho importante 

para a reprodução de trabalhadores e da criação de cidadãos como uma função das mulheres 

tornou-se, no decorrer da segunda metade do século XIX, uma bandeira de luta de muitas 

mulheres na Europa e alhures. Ann Taylor Allen mostrou em seu trabalho que a defesa do 

papel de mãe e esposa na Europa ocidental, junto com a valorização de sua atividade 

doméstica, tinha como propósito o fim da dependência econômica dos esposos, o desejo de 
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controle de suas vidas reprodutivas e a autonomia em relação à autoridade masculina. A luta 

pelo reconhecimento de sua importância aliava-se, muitas vezes, ao anseio de serem 

apreciadas como mães e esposas, ao mesmo tempo em que como seres humanos. A defesa 

desses papeis não pressupunha o retorno aos tradicionais lugares sociais que ocupavam1004. 

Naquele contexto, o Jornal pour toutes, bem como os textos ficcionais de Adèle, 

empreendiam uma defesa da importância do sexo feminino que dialogava com esses anseios 

de muitas mulheres de sua época. Ela reivindicava o protagonismo de seu sexo através de uma 

literatura, que para o contexto, era engajada.  

Nesses anos, a vida familiar da escritora se desenvolvia em uma atmosfera festiva. 

Em 4 de agosto de 1864, Samson foi condecorado como “Chevalier de la legion d’honneur” 

[cavaleiro da legião de honra]1005 e, em 1867, ele conquistou sua “pensão vitalícia” de 1600 

francos1006. A casa de seus pais, em Auteuil, se tornou um ambiente festivo e um salão 

concorrido, sendo realizados saraus costumeiros, descritos na imprensa parisiense da 

época1007. Em 1865, a “crônica parisiense” do Journal pour toutes descreve como Samson, 

Madame Arnould-Plessy e Madame Armand recitavam trechos de ópera, enquanto a caçula 

Emilie animava a plateia no piano. O público de artistas e intelectuais compunha a 

concorrência da festa. Esse clima animado propiciava o encontro de Adèle com editores, 

artistas, jornalistas e talvez tenha contribuído para sua intensa produção escrita com fins de 

publicação e para sua desenvoltura como escritora, que adquiriu, quando retornou à pátria. 

No final da década de 1860, Adèle organizou e publicou a coletânea Épaves, na 

qual reuniu poemas produzidos ao longo de sua vida. Na poesia dedicada à irmã, e fortemente 

autobiográfica, é possível notar que o livro Le bouquet d’un pauvre jardin, publicado em 

1868 por Caroline1008, inspirou Adèle a empreender a mesma proposta de coletar os poemas 

escritos em diferentes momentos para compor um único volume. Dentre os versos escritos na 

década de 1860, além dos infantis produzidos para o Le Baby, Adèle escreveu alguns poemas 

em homenagens aos seus amigos, como o “Revêrie”, dedicado à Plessy. A poesia sobre a 

                                                 
1004 ALLEN, Ann Taylor. Feminism and Motherhood in Western Europe, 1890-1970: The Maternal Dilemma. 

New York: Palgrave MacMillan, 2005, pp. 8 e 13. 
1005LYONNET, Henry. Dictionnaire des comédien français, ceux d’hier : biographie, bibliographie, 

iconographie. Deuxième volume E à Z. Genebra : Bibliothèque de la Revue Universelle Internationale Illustrée, 

[19-- ?], pp.633-637. 
1006 Carta de concessão de pensão vitalícia a Samson, Paris, 1867. Conservatoire, Personel (An VIII- 1886. RH à 

S). Documentation du Conservatoire de Musique. Archives Nationales, site Pierrefitte-sur-Seine, Saint Denis. 
1007“Chronique parisienne”. Journal pour toutes, Paris, 01/04/1865. 
1008 BERTON-SAMSON, C. Le bouquet d’un pauvre jardin. Paris: Librarie des Auteurs, 1868. BNF, Gallica. 

Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54679190 Acesso: 15/11/2014. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54679190
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história da França, em que descreve a última noite de Charles XI, rei francês do século XVI, 

perseguidor dos huguenotes, é dedicada ao ator e escritor dramático Pierre-François 

Beauvallet, professor no conservatório dramático e contemporâneo de seu pai, possivelmente 

se referindo a um papel de sucesso interpretado pelo artista.  

Além de ilustres amigos, por esses anos, a autora também escreveu um poema 

sobre a mãe. Nele, o eu-lírico lembra a coragem, a perseverança e hospitalidade da matriarca 

dos Samson. É uma das raras ocasiões em que a filha homenageia a própria mãe, pois era 

praxe preteri-la pelas declarações públicas em honra do pai, um ator renomado, na fama de 

quem poderia pegar carona. Da mãe ela cria uma imagem de doçura, bondade e resignação 

com o tédio e a descreve como esposa orgulhosa do marido, este sim, um “artiste illustré 

brillamment” [artista brilhantemente ilustre]. A escritora cria em sua poesia um ideal de mãe e 

esposa, conformada e feliz com o destino feminino de domesticidade burguesa de sua época. 

Não há nenhuma menção ao seu passado de atriz, às suas habilidades de escrita, ao seu lugar 

de salonière ou à sua capacidade intelectual, algo que Thèrese Samson dispunha de sobra1009. 

A autora não menciona a gerência que sua mãe fazia da carreira de seu pai nos bastidores, 

inclusive escrevendo cartas com pedido de dinheiro ou gratificação ao superior do marido, 

como fez em setembro de 18611010. Nem a paixão pelo teatro que nutriu ao longo de toda sua 

existência, como expôs no livro que escreveu sobre o marido, publicado em 18981011. O 

deslumbre da filha escritora era pelo patriarca. Assim como Adèle, as filhas de Karl Marx 

também partilhavam um deslumbramento semelhante pelo pai, que tampouco se estendia à 

mãe1012. A escolha pela vida intelectual de Adèle e seu desejo de conquistar o público talvez a 

fizesse valorizar as funções masculinas de seu pai, em detrimento do lugar de mulher ocupado 

por sua mãe, mesmo que, em toda sua vida de autora e de mulher, tenha sempre buscado 

associar o que parecia ser paradoxal: ser mãe zelosa e esposa dedicada e, ao mesmo tempo, 

escritora famosa e reconhecida.  

                                                 
1009TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Mémoires de Samson de la Comédie française. Paris, Paul Ollendorff 

Editeur. 1882, pp.133-140. BNF, Gallica. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204369w/f2.item 

Acesso: 15/11/2014. “Chronique parisienne”. Journal pour toutes, Paris, 01/04/1865.  
1010 Carta de M. Thierry ao ministro. Ministério de instrução pública e de belas artes. Conservatoire, Personel 

(An VIII- 18886. RH à S). Documentation du Conservatoire de Musique. Archives Nationales, site Pierrefitte-

sur-Seine, Saint Denis, França. 
1011 SAMSON, la veuve de. “avant-propos”. Rachel et Samson : souvenirs de théâtre. Paris : Paul Ollendorff, 

1898, pp.XVII-XIX. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204370t/f1.item.r=rachel%20et%20samson Acesso: 20/10/2014. 
1012 PERROT, Michelle. “As filhas de Karl Marx: cartas inéditas”. As mulheres ou o silêncio da História. Bauru: 

EDUSC, 2005, pp.45-87. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204369w/f2.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204370t/f1.item.r=rachel%20et%20samson
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O poema de 1868, “l’automne arrive”, a autora dedica a uma outra amiga: “a mon 

amie Mme V.L.”1013, de quem não descobri a identidade. Dessa vez, o tema é o fim da 

juventude, a chegada ao outono da vida e a aproximação da morte. O eu-lírico ressente (e 

talvez a própria autora também ressentisse) a maturidade e a velhice através da imagem da 

natureza no outono, quando tudo morre, para então, outra vez renascer. A ideia de 

renascimento da vida em uma outra esfera procurava amenizar a experiência trágica da morte.  

Esse tema de certo modo associa-se com um outro poema que integra a coletânea 

e tem por título a palavra portuguesa “Saudades”1014. Nele o eu-lírico lembra das florestas da 

América, com seus rios e montes, e diz voltar lá quando fecha os olhos. Os elementos 

trabalhados pela poesia romântica brasileira são retomados nos versos da autora: “Je vois tes 

palmiers qui balancent” [Eu via tuas palmeiras que balançavam] ou “Tes bambous où, cachés 

dans l’ombre, / Chantent les Sabias” 1015 [Teus bambus onde, escondidos na sombra, 

cantavam os sabiás]. E, como em seu relato sobre o Brasil, a atmosfera paradisíaca contrasta 

com os perigos do mundo natural: “Où le danger qui nous attire/ Est là toujours, partout, 

Caché sous la fleur qu’on respire” [Onde o perigo que nos cerca/ É sempre lá, em toda parte, 

escondido sob as flores que respiramos]. A narrativa do poema é, finalmente, situada naquele 

país onde viveu sua autora: “Quel charme as-tu qui nous séduise/ Brésil?.. c’est grandeur!” 

[Que charme tu nos seduz/ Brasil?... é a grandeza!] que explica o seu amor pelo lugar: “On se 

sent si petit là, qu’il faut qu’on adore” [nos sentimos tão pequenos lá, que é necessário que o 

amemos], conclui saudosa do país que a acolheu por mais de uma década. As saudades de um 

tempo passado de viagens e aventuras realizadas na juventude relaciona-se com a reflexão 

anterior sobre a chegada da maturidade e a aproximação da morte. Ao escrever sobre as 

“Saudades” de um tempo feliz e que não mais voltaria, Adèle Toussaint talvez refletisse sobre 

o decaimento de seu corpo, a velhice de seus pais e a de seu marido, que implicava o fim de 

grandes deslocamentos e a impossibilidade de rever, por exemplo, o Brasil. 

 A coletânea Épaves recebeu várias críticas na imprensa parisiense. No Le Figaro 

de 13 de junho de 1870, o cronista de teatro do jornal discursou sobre a tradição de dedicação 

de toda a família Samson às artes. O articulista menciona Caroline, seu filho Pierre Berton, 

até tratar diretamente de Adèle, a quem descreve como “l’autre fille de Samson, madame 

Toussaint, femme du caissier du Théâtre-Français, vient à son tour de condenser en un 

                                                 
1013TOUSSAINT- SAMSON, Adèle. “l’automne arrive”. Épaves, sourires et larmes: poésies. Op.Cit. pp.86-88. 
1014TOUSSAINT- SAMSON, Adèle. “Saudades”. Épaves, sourires et larmes: poésies. Op.Cit. pp.92-95. BNF, 

Gallica. 
1015 TOUSSAINT- SAMSON, Adèle. Ibid. 
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élegant petit volume, chez Dentu, les principales rimes, gaies ou tristes, qu’elle a jetées sur le 

papier depuis 1841 jusqu’en 1869”1016 [a outra filha de Samson, senhora Toussaint, esposa do 

tesoureiro do Théâtre-Français, vem, por sua vez, de condensar em um elegante pequeno 

volume, publicado pela Dentu, as principais rimas, alegres ou tristes, que ela lançou sobre o 

papel desde 1841 até 1869]. Antes de falar de Adèle, o cronista lembra ao leitor sua filiação 

ilustre mencionando os membros artistas de sua família, além de descrevê-la como esposa do 

tesoureiro da ópera. Após ser identificada através do lugar de filha e esposa, finalmente o 

livro da autora entra em cena e é descrito com um misto de desdém e ironia. Ele evidencia 

como a obra de Adèle é colocada à sombra da fama paterna: “Épaves, est placé, dès la 

première page, sous le patronage de M. Samson” [Épaves é colocado, desde a primeira 

página, sob a proteção do Sr. Samson]. E define a especialidade da autora como “la petite note 

du coeur” [a pequena nota do coração], relembrando novamente aos leitores o seu gênero 

feminino, como também o faz na passagem a seguir: “Plusieurs de ses poésies, adressées à 

son fils Maurice, respirent la plus tendre affection maternelle et le sentiment poétique le plus 

délicat”1017 [Várias de suas poesias, endereçadas ao seu filho Maurice, respiram a mais forte 

afeição maternal e o sentimento poético mais delicado]. Segundo o crítico, as poesias de 

Adèle estavam, portanto, impregnadas de sua condição feminina, frágil e maternal. Mais uma 

vez, a avaliação que recebia de sua obra recaía principalmente sobre o seu gênero, como 

costumeiramente acontecia com escritoras mulheres no século XIX.  

No Musée de familles, o editor que publicou La mort du père e La mort de la mère 

dedicou algumas linhas ao Épaves, encorajando o público à leitura do volume de poemas: 

“Aussi sommes-nous convaincu que le livre de vers, qu’elle vient de faire paraître chez Dentu 

sous le titre de Épaves trouvera dans notre nombreuse famille l’accueil qui lui est dû” 

[Também nós somos convencidos que o livro de versos, que ela acaba de publicar pela editora 

Dentu, com o título de Épaves encontrará em nossa numerosa família a acolhida que ele 

merece], dessa vez, uma crítica cheia de positividade. Além disso, o editor republica “La 

dernière nuit de Charles XI”, de modo a convidar os leitores a se interessar pelos poemas, e 

transcreve os elogios feitos à “Mme Toussaint née Samson” pelo grande escritor do século 

XIX. Segundo ele, Victor Hugo escreveu: “J’ai lu, madame, votre livre touchant et charmant, 

c’est mon émotion qui vous felicite et qui vous remercie. Il y a de la race dans votre beau 

                                                 
1016 “Courrier de Théâtres”. Le Figaro, Paris, 13/06/1870. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2718890.item.r=le+figaro+1870 Acesso: 20/02/2016. 
1017 “Courrier de Théâtres”. Le Figaro, Paris, 13/06/1870. BNF, Gallica. Op.Cit. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2718890.item.r=le+figaro+1870
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talent” [Li, senhora, seu livro tocante e charmoso, é a minha emoção que te felicita e que te 

agradece. Em seu belo talento, existe a raça], em seguida Hugo lembra o gênero feminino da 

autora, dessa vez para tecer o seu cumprimento: “ces vers d’une femme, ces vers d’une mère, 

ces vers d’une âme m’ont touché le coeur” [estes versos de uma esposa, estes versos de uma 

mãe, de uma alma me tocaram o coração] e ele encerra seus elogios com uma reverência: “Je 

mets à vos pieds tous mes hommages” [Eu coloco aos seus pés todas as minhas homenagens]. 

Além de Hugo1018, os trechos reproduzidos pelo editor aparentam compor uma missiva que o 

poeta e escritor provavelmente endereçou à Sra. Toussaint-Samson em privado e que ela 

escolheu publicizar, procurando novos leitores para sua obra, talvez para eternizar nas páginas 

públicas da imprensa as linhas elogiosas traçadas pelo mestre da literatura de seu tempo. 

Mas o que a coletânea demonstra é o esforço da autora em recuperar os escritos de 

toda a sua vida dedicada ao trabalho da pena, até mesmo textos produzidos para serem 

consumidos de modo efêmero, como o poema a João Caetano ou à Princesa Isabel. A reunião 

dessas poesias revela um esforço de memória da autora, que queria legar cada um de seus 

poemas para a posteridade.  

 Entre o retorno à França e 1870, Adèle foi uma escritora produtiva tanto na 

imprensa como no meio editorial. Entre as novas temáticas que emergiram nessa fase 

constavam a presença do Brasil e de sua experiência de viajante em seus escritos, assim como 

uma nova crítica à civilização francesa e seus festejados avanços. Além disso, o tema do fim 

da juventude, do decaimento do corpo e da proximidade da morte começaram a aparecer em 

alguns versos, assim como o tom de denúncia sobre a condição das mulheres e seu 

engajamento literário na luta pela emancipação feminina. Sua carreira de escritora, bem como 

sua vida, contudo, ainda estariam longe do fim. 

 

3. Floresta A. Brasileira: lar em movimento e o retorno a Paris 

Em 1870, Nísia retornou a Paris de suas andanças pela Europa. Havia vivido 

alguns anos na Inglaterra, onde publicou Woman [A Mulher], em 1865, e, algum momento 

depois, partiu para a Alemanha. É certo que em 1868 estava lá, pois conta que foi nesse 

último país que recebeu a notícia da morte de sua sobrinha Lívia, de apenas 16 anos, falecida 

                                                 
1018 Pasta de Joseph-Isidore Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts. 

Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
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de tifo no Rio de Janeiro1019. Antes de 1870, a filha Lívia se casou na Alemanha enviuvando 

quatro meses depois, como nos informa Floresta em obra de 18781020.  

A ausência de obras publicadas nesses lugares, ou ao menos, de nós conhecidas, 

revela a pouca habilidade da autora com as línguas inglesa e alemã, pois costumava escrever 

textos nas línguas dos países que visitava, empreendendo traduções e criando novas 

narrativas, como fizera em italiano. Possivelmente, preferiu dedicar seu tempo de escrita ao 

estudo dessas línguas, sobrando-lhe pouco tempo para produzir publicações. No verão de 

1870, mãe e filha decidiram empreender mais uma viagem antes de retornar à França, quiçá, 

para curar as tristezas da viuvez de Lívia. Floresta conta que deixou Berlim, onde 

possivelmente residiu por mais tempo, e partiu rumo à França, passando por “Dresden, Viena, 

Munique e os lagos do norte da Suíça que ainda não tínhamos visitado”, justamente, na época 

da declaração de guerra de Luís Napoleão Bonaparte à Prússia, portanto, em julho de 

18701021.  

A notícia da guerra, em vez de desviar o curso de mãe e filha, fez ao contrário 

atraí-las de volta à Paris, onde se instalaram na mesma região em que haviam habitado, nas 

cercanias do Jardim do Luxembourg, no Boulevard Saint-Michel. Aproveitou o retorno à sua 

“segunda pátria” para reencontrar editores e traduzir I Brasile para o francês, pois, no ano 

seguinte, o texto seria publicado pela André Sagnier1022.  

Diferente de Adèle, Nísia e Lívia mantiveram na Europa um lar em movimento e 

ambas não permaneceram muito tempo em uma única região. A vida itinerante foi a forma 

escolhida pela escritora brasileira para evitar as tristezas, as saudades, ou apenas uma maneira 

de saciar sua curiosidade e o desejo de conhecer novos lugares, de modo a buscar o 

conhecimento das artes, da cultura e da história dos lugares que visitava1023. O ímpeto de 

escrita, contudo, diminuiu. Talvez pela debilidade do corpo ou desejo de viver mais 

anonimamente, ainda que a escrita tenha continuado parte de suas atribuições cotidianas. É 

provável que tenha se dedicado apenas à escrita para fins privados, mantendo em dia a 

correspondência doméstica com a família do Rio de Janeiro. Como não realizei pesquisas na 

Inglaterra e Alemanha, é difícil saber se ela viveu anonimamente como escolha deliberada ou 

se apenas esses rastros desapareceram completamente ou se não foram ainda encontrados.  

                                                 
1019 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. pp. 38-39. 
1020AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Ibid, p.32. 
1021 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. ,Ibid, p.32. 
1022 BRASILEIRA AUGUSTA, madame. Le Brésil. Paris: André Sagnier, 1871.  
1023 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.38. 
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4. A Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris: um reencontro 

Nos anos de 1870 e 1871, tanto Nísia como Adèle residiam em Paris, durante o 

desenrolar da guerra Franco-Prussiana e os acontecimentos da Comuna de Paris, que a 

sucederam. Elas dividiram pela segunda vez o espaço da mesma cidade, dessa vez o de Paris. 

Enquanto Nísia Floresta morava na região do Jardim de Luxemburgo, nas imediações do 

Théâtre Odéon, onde Adèle e a família costumavam ir; Adèle Toussaint residia em Auteuil, 

nas imediações do Bois de Bologne, onde Nísia e Lívia passeavam com frequência. Ambas as 

escritoras dedicaram algumas páginas de seus escritos à descrição da guerra e da Comuna, 

fatos que surpreenderam a maioria dos habitantes da cidade e causaram uma enorme 

destruição. Ao narrar as cenas de um dos mais importantes acontecimentos políticos e sociais 

de Paris no século XIX, Brasileira Augusta e Toussaint-Samson os entremearam às suas 

próprias existências, quando biografavam a vida de um parente masculino, o irmão de Nísia e 

o pai de Adèle. 

Fragments d’une ouvrage inédit foi publicada pela primeira vez em 1878 por 

Mme Brasileira Augusta em Paris. Segundo a própria autora, o livro era a parte das memórias 

que a autora tencionava escrever e que, ao que tudo indica, nunca publicou. Ela a dedicou à 

irmã F. Clara de Medeiros e foi escrita em homenagem ao seu outro irmão, falecido três anos 

antes, em 18751024. O livro é pleno de digressões autobiográficas e a vida do ente é contada a 

partir de sua subjetividade hipertrofiada, em que a existência da autora é preponderante para 

narrar a trajetória do irmão falecido.  

Depois de justificar ao leitor a existência da obra como um exercício de luto e 

enaltecer a figura do irmão como homem e filósofo, Brasileira viaja no tempo para falar de si 

e de suas andanças pela Europa. Após resumir em um curto parágrafo sua vida desde que 

deixou o Rio de Janeiro, a autora dedica algumas páginas à Comuna de Paris e à guerra 

Franco-Prussiana que a antecede. Segundo ela, ao retornar à França, “soube com um sincero 

pesar pela França, que eu sempre amara muito, da louca declaração de guerra que Luís 

Napoleão Bonaparte fez à Prússia”1025. A autora se referia ao dia 15 de julho de 1870, quando 

Napoleão III declarou guerra à Prússia, contra as pretenções de unificação dos estados 

                                                 
1024 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.23. 
1025 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.32. 
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germânicos sob o comando prussiano1026. Ao revelar sua simpatia pelos alemães, Brasileira 

expõe sua posição política de crítica ao governante francês: “Eu deplorei, portanto, a cegueira 

fatal dos franceses, que acreditavam com uma segurança que o estado, sobretudo moral, de 

sua pátria estava bem longe de justificar, no triunfo fácil, diziam, contra um tal povo”1027. Ela 

diz que preferiu se basear na opinião de “homens distintos que melhor conheciam a respectiva 

situação das duas nações” e por conta deles, explica que decidiu ficar em Paris, posto que 

“negavam a possibilidade de ocupação de Paris”. Como não havia risco, Brasileira se viu 

aliviada de seu maior medo, o de “ser privada de comunicações com os meus queridos 

familiares de além-mar” devido a uma guerra1028. Em vez de partir como muitos parisienses, 

que se refugiaram na província, mãe e filha ficaram em sua residência, quando as batalhas na 

província começaram.  

Contudo, quando percebeu a aproximação da guerra da cidade de Paris: “quando 

vimos os vencedores de Sedan se aproximar e estender o cerco de ferro em torno da capital”, 

depois da batalha que aprisionou o rei da França, Napoleão III1029, ela confessa que adoeceu: 

“uma indisposição física forçou-me a ficar de cama por alguns dias”, de modo que, sem outra 

maneira de escapar, teve que ficar “nesta cidade das cidades, transformada num caos de 

paixões ardentes e palavras exaltadas que, pouco tempo depois, fomentaram a mais horrorosa 

das insurreições”1030. A doença e a impossibilidade de partir levaram a escritora a permanecer 

como testemunha ocular de mais um cataclismo social de sua época. Se desconhecêssemos 

seu passado, poderíamos acreditar que foi apenas uma mera doença a causa de suas ações. 

Contudo, seu amor por observar de perto os acontecimentos da história, ou mesmo de narrar 

sua própria trajetória através de revoluções e guerras, como demonstrado em vários momentos 

de sua vida, nos leva a desconfiar de seu relato. É possível que, mesmo que tivesse fugido, 

tenha preferido se colocar, para seus leitores, no olho do furacão de mais uma revolta 

importante, ou que a permanência na cidade sitiada tenha sido mais obra de um desejo, que 

mero fruto do acaso.  

                                                 
1026GAVIN, Michael. “Intertemporal Dimensions of International Economic Adjustment: Evidence from the 

Franco-Prussian War Indemnity”. The American Economic Review. v. 82, N. 2, Papers and Proceedings of the 

Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 174-179, (May, 1992). 

Disponível em: http://www.jstor.org.ezproxy.rice.edu/stable/pdf/2117396.pdf Acesso: 02/02/2016. 
1027 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.33 
1028 Ibid, pp. 32-36 
1029 “Guerre franco-allemande (1870-1871)”. Encyclopedie Larousse. Edição online. Disponível em: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_franco-allemande/120175 Acesso: 02/02/2016. 
1030 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.33. 

http://www.jstor.org.ezproxy.rice.edu/stable/pdf/2117396.pdf
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_franco-allemande/120175
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A batalha de Sedan de 1º de setembro de 1870 anunciou aos parisienses que Paris 

seria o próximo destino dos prussianos, o que levou a maioria de seus habitantes à fuga, na 

qual Nísia e Lívia não tomaram parte. Em meio a essa leva de refugiados, estavam os pais de 

Adèle, Joseph e Thèrese, que seguiram com a filha Caroline para Blois em setembro de 1870, 

como nos informa Toussaint-Samson no “avant-propos” da biografia de seu pai, intitulada 

Mémoires de Samson, e publicada no início da década de 18801031.  

Depois de algumas páginas dedicadas a narrar o funeral do pai e de descrever o 

caráter excepcional de Samson, a autora introduz o tema da guerra e da Comuna, na qual os 

últimos dias da vida e a morte do pai foram cuidadosamente entrelaçadas, assim como a 

própria existência da narradora. Ela informa o leitor que, apesar da fuga dos pais, ela 

permaneceu, como Brasileira, em Paris. Na verdade, o “avant-propos” explica o desfecho de 

uma vida que é narrada ao longo de todo o livro a partir da história política francesa. Nascido 

na época da Revolução Francesa, Samson morre nos primeiros dias da Comuna de Paris e sua 

vida é cuidadosamente colocada entre esses dois marcos políticos da história de seu pais. 

As duas escritoras permaneceram na cidade durante o cerco, que foi iniciado logo 

após a batalha de Sedan e perdurou até o fim de fevereiro de 18711032, mas elas o fizeram por 

motivos diferentes. Brasileira explicou como acreditou nos ditos “homens distintos” que 

falaram da impossibilidade de Paris ser afetada pela guerra e por causa disso não fugiu, 

adoecendo logo em seguida. Na versão oferecida por Adèle Toussaint-Samson, ela não seguiu 

os pais e a irmã rumo a Blois por causa de seu dever marital e maternal: “J’étais demeurée à 

Paris pendant le siége, à mon poste de femme et de mère” [Fiquei morando em Paris durante o 

cerco, em meu posto de esposa e mãe]. Diferente de Brasileira, ela escolheu permanecer na 

cidade para dar o apoio de que o marido, o filho e os demais parentes combatentes da guerra 

precisariam. Apenas quando se assinou o armistício, em meados de março, ela teve a 

oportunidade de se reunir aos pais, que estavam há cinco meses em Blois sem notícias da 

família: “m’en fut rejoindre mes parentes aussitôt que l’armistice fut signé” [Fui-me encontrar 

com meus pais assim que o armistício foi assinado]1033. 

Ela descreve então sua difícil viagem a caminho de Blois, com todas as tropas 

prussianas ocupando a estrada, para tranquilizar o pai com notícias do irmão, filho e sobrinho, 

                                                 
1031 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “avant-propos”. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. 

pp.V-XXI.  
1032 GAVIN, Michael. Op.Cit., pp. 174-179. 
1033 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “avant-propos”. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. 

pp.V-XXI. 
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combatentes na guerra: “Ce que je soufris pendant toute cette route au milieu des troupes 

prussiennes, je ne puis le dire” [O que eu sofri durante toda essa estrada no meio das tropas 

prussianas, eu não posso lhes contar] e após a digressão de si, perdoa-se com o leitor: “mais il 

ne s’agit pas de moi ici” [mas não é sobre mim que aqui tratamos], mostrando que o livro 

pretendia falar do pai e não dela. Mas ao descrever o encontro com o pai, é dela novamente 

que fala: “Quand je me jetai dans les bras de mon père en lui annonçant que tous les siens 

étaient vivants, de grosses larmes de joie tombèrent de ses yeux” [Quando eu me joguei nos 

braços de meu pai, lhe anunciando que todos os seus parentes estavam vivos, grossas lágrimas 

caíram de alegria de seus olhos], mostrando ao público seu protagonismo naquele momento 

crítico da vida do grande artista. E à sua vida e à de seu pai, ela entrelaça os acontecimentos 

políticos daquele momento: “Le lendemain de mon arrivée, il me demanda de lui lire la 

séance de la Chambre; c’étaient, ce jour-là, les adieux de nos frères d’Alsace” [No dia 

seguinte à minha chegada, ele me pediu para lhe ler a sessão da câmara; era o dia do adeus a 

nossos irmãos da Alsácia], ressalta, através da cena familiar, a temporalidade da guerra, 

descrevendo a entrega que os franceses derrotados tiveram que fazer da Alsácia para os 

prussianos, como compensação para os vitoriosos da guerra1034.  

Por sua vez, Brasileira Augusta descreve detalhadamente os horrores do “cerco 

atroz”, sobre o qual diz ter tomado anotações diárias: “[eu] escrevera dia após dia os tristes 

detalhes que minha afeição pela França me impede de divulgar ao público, e vendo enfim, 

todos os horrores do que chamávamos indevidamente a Comuna”. Assim como Adèle, 

Brasileira escapou depois do armistício para a casa de amigos em Bourg-La-reine nos 

arredores de Paris. Além das descrições dos crimes e assassinatos da capital francesa, ela 

detalhou também os horrores na província e suas “marcas da devastação da guerra”: 

“atravessamos (...) uma vasta planície semeada de cadáveres recentemente cobertos de terra e 

indicados, aqui e ali, por quepes postos sobre paus (...)”1035. A digressão feita pela autora, 

contudo, não apresenta nenhuma conexão com aspectos da vida ou da morte do seu 

biografado e Nísia, ao contrário de Adèle, não se faz de rogada ao narrar sua existência no 

livro sobre seu irmão. A única relação entre Joaquim e o relato da comuna era o desejo da 

autora em explicar os antecedentes de sua última viagem ao Brasil, quando se realizou seu 

derradeiro encontro com o irmão. Mas o leitor, logo nas primeiras páginas, percebe que o 

                                                 
1034 GAVIN, Michael, Op.Cit, pp.174-175. 
1035 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.35. 
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livro seria mais uma autobiografia, dedicada a narrar os sofrimentos da perda vivida pela 

autora e narradora, do que uma obra sobre Joaquim Brasil. 

Na obra de Adèle, contudo, o terror daqueles dias é descrito através da experiência 

de seu pai. Ela descreve como Samson decidiu retornar no dia 16 de março a Paris, pois 

queria comemorar seu aniversário em casa, cercado por toda a família. Depois de uma viagem 

longa e difícil, devido ao frio e ao caos das linhas férreas desorganizadas pela guerra, eles 

chegaram à residência de Auteuil, onde, no dia 19, todos se reuniram em volta da mesa para 

uma última ceia familiar. A calmaria, contudo, durou pouco e, no dia seguinte, a família 

soube da eclosão da revolução proletária que proclamou a Comuna, o que levou, no narrar da 

filha, Samson ao desespero: “quand il apprit que la Commune était proclamée, on le vit pâlir” 

[quando ele soube que a Comuna havia sido proclamada, nós o vimos empalidecer]. A 

justificativa para seus temores era um pavor antigo: “Né en 93, bercé au milieu de la Terreur, 

il avait gardé de tous les récits de son père sur cette horrible époque un souvenir mèlé 

d’indignation et d’épouvante” [Nascido em 93, embalado no meio do Terror, ele guardou de 

todos os relatos de seu pai sobre essa época horrível uma lembrança mesclada de indignação e 

terror]. O grande medo das revoltas populares era um trauma de infância do artista, que lhe 

apressou o seu fim, na visão da filha narradora: “Il crut voir déjà la guillotine en permanence 

et demeura stupéfié, disant à plusieurs reprises: “‘Fermez les portes! Fermez bien la porte de 

la rue!’ Tous ces évènements ont hâté sa mort” [Ele já acreditava ver a guilhotina instalada e 

ficou estupefato, dizia, repetidas vezes: ‘Fechem as portas! Fechem bem a porta da rua!’ 

Todos esses eventos lhe apressaram a morte] conclui a filha escritora. E Samson faleceu sem 

ver o fim de uma das maiores revoluções ocorridas na França do século XIX1036. 

Na descrição do funeral do pai, Adèle retoma a descrição das tormentas daqueles 

dias:  

Quand la mort s’est venue prendre à notre affection, le 29 mars 1871, la France 

trarversait une horrible crise qui, certes, avait hâté le terme de tes jours, et Paris, 

après avoir subi les horreus d’un siège, terrorisé par la Comune, s’était enfui presque 

tout entier. Les maisons étaient vides, les rues désertes” [Quando a morte veio 

roubá-lo à nossa afeição, no dia 29 de março de 1871, a França atravessava uma 

horrível crise que, certamente, lhe apressou o fim dos dias, e Paris, depois de haver 

vivido os horrores de um cerco, aterrorizada pela Comuna, fugiu quase toda. As 

casas estavam vazias, as ruas desertas] 1037. 

                                                 
1036 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. “avant-propos”. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. 

pp.V-XXI. 
1037 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. p.1.  
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relembra com tristeza o momento da morte. A Comuna é utilizada para explicar a razão de um 

tímido enterro, no qual apenas os mais próximos se fizeram presentes, devido ao vazio da 

cidade em razão do desenrolar dos acontecimentos: “Une seule voiture avait été trouvée à 

grand’peine, car il n’y avait plus de chevaux dans la ville” [Uma só carruagem foi achada com 

grande dificuldade, pois não havia mais cavalos na cidade]. E com o funeral do pai, se encerra 

a descrição do evento político. Por causa da Comuna, o grande Samson, que passou a vida a 

brilhar nos palcos da França, teve uma despedida acanhada, que a obra da filha procurava 

corrigir. Na visão da autora, a Comuna foi uma releitura do Terror jacobino do século anterior 

e ela não demonstrou nenhuma simpatia pelas ideias do movimento. 

Brasileira apresentou uma interpretação um pouco diversa ao narrar seus passos 

durante a Comuna. Ela conta que depois da primeira fuga durante o armistício para Bourg-La-

Reine, nos arredores de Paris, se viu obrigada junto da filha e das anfitriãs da família Saint-

Marc a se afastar dos “obuses” dos franceses, que se insurgiram contra o governo, em 

referência ao movimento proletário da Comuna de Paris1038. Escolheram Etampes, ao sul da 

capital e na direção de Blois, onde haviam se refugiado os Samson, para esperarem que o fim 

da insurreição as permitissem retornar ao apartamento. Quando tudo acabou, ela lamentou a 

sua volta: “retornamos à infeliz capital e encontramos nossa casa bastante danificada, como 

todas que estavam situadas no boulevard Saint-Michel, diante do Jardim de Luxembourg, 

próximo à fábrica de pólvora que explodiram”. Além de sua casa, que encontrou despedaçada, 

ela também descreveu o desastre em toda a cidade: “as numerosas ruínas do incêndio ainda 

fumegavam” e relatou que havia por toda a parte: “cadáveres sepultados provisoriamente em 

diferentes pontos da cidade [que] eram desenterrados, e percebíamos, aqui e ali, manchas de 

sangue”1039. Para a autora, “Paris tinha por toda parte um aspecto lúgubre”, conclui. Os 

episódios da Comuna fizeram a família do Rio de Janeiro pressioná-la por uma visita, devido 

aos “últimos acontecimentos da capital francesa”. Ela então deixa a cidade para passar alguns 

dias em Londres e depois segue para Lisboa, de onde embarcaria rumo ao Brasil, encerrando, 

assim, sua narrativa de mais uma revolução que testemunhou. Se sua antipatia por Napoleão 

III foi explicitada em seu texto, apesar de condenar as mortes e a destruição causadas pela 

guerra e pela Comuna, a autora não tece comentários depreciativos dos proletários revoltosos, 

apenas menciona que os “franceses, no seu cego furor, se destruiam a si próprios!”.  

                                                 
1038 SCOTT, Joan. “The duties of the citizen: Sophie Deroin in the French Revolution of 1848”. Only paradoxes 

to offer. French Feminists and the rights of man. Cambridge, MA; London, England: Harvard university press, 

1998, pp.57-98. 
1039 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.35. 
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Com esses relatos sobre a Comuna, Brasileira Augusta e Toussaint-Samson 

marcaram suas passagens pela história, encobrindo-se mais ou menos sob o propósito de falar 

de um pai ou de um irmão morto. Esse esforço de memória as localiza em um tempo e lugar e 

torna seus discursos sobre os eventos políticos franceses uma maneira, por elas encontrada, de 

entrar para a história, fazendo-se lembradas e, quem sabe, conquistar a sonhada imortalidade 

por meio das palavras. As duas recorreram à mesma estratégia, mas o fizeram por modos 

diversos. Adèle é mais discreta em suas digressões se comparada à Nísia Floresta, cuja 

exacerbação do eu é uma marca de seus escritos. A brasileira também observa em detalhe o 

lado trágico e bárbaro da guerra, enquanto a francesa a menciona de modo cifrado, talvez para 

esconder a derrota das tropas de sua pátria, das quais seus familiares fizeram parte. Contudo, 

em ambas, a descrição da guerra e da Comuna parece se relacionar com a preocupação sobre 

o que legariam de si para a posteridade.  

O ato de biografar um parente falecido pareceu contribuir para que as autoras 

pensassem sobre a memória que construiriam sobre si, pois ambas realizaram o exercício de 

criar uma imagem daqueles que perderam, Samson para Adèle, Joaquim Brasil para Nísia. Ao 

escrever sobre essas vidas perdidas e sobre suas mortes, elas refletiram sobre a brevidade de 

suas próprias existências, como aliás Nísia fizera em outros momentos, o que parece ser 

consequência do amadurecimento das autoras. 

5. Adèle Toussaint-Samson: escrita engajada 

Samson morrera no dia 29 de março de 1871 às 7h da noite e foi seu filho varão 

Jules Isidore que se dirigiu à subprefeitura do 16º arrondissement para atestar sua morte. No 

dia seguinte, a viúva deu entrada nos papéis para pedir sua pensão, que resultou em parcos um 

terço do valor que era recebido pelo marido1040. O atestado de óbito, o pedido de pensão e o 

funeral ocorreram em meio à Comuna de Paris, que terminaria apenas com a rendição dos 

revolucionários em maio de 18711041. Adèle e a família viveriam dali em diante sem a 

presença do seu ilustre patriarca.  

                                                 
1040 Certidão de óbito de Joseph-Isidore Samson. Pasta de Joseph-Isidore Samson. Documentation du Ministère 

de l’instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, [18--?], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-

Denis. 
1041 GAVIN, Michael. Op.Cit, pp. 174-179. Guerre franco-allemande (1870-1871). Encyclopedie Larousse. 

Edição online. Disponível em: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_franco-allemande/120175 

Acesso: 02/02/2016. 
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Esses primeiros anos devem ter sido de rearranjos importantes na família. Como a 

viúva de Samson ficou com bem menos dinheiro para viver do que estava habituada, é 

possível que os filhos tenham se organizado para auxiliá-la em sua recente viuvez. Após a 

morte do pai, nada encontrei de escritos de Adèle ou Caroline. Nesses anos devem ter 

procurado outras profissões remuneradas ou apenas dedicado maior tempo à família. Somente 

em 1874, Adèle emprestou um poema da juventude, que foi publicado em Épaves, para um 

compositor criar a música e publicar como partitura sob o título de: “Laissez dormir mon 

coeur!”1042.  

No ano seguinte, contudo, ela lançaria uma nova obra sob o título de La comtesse 

Diane, uma peça teatral cômica e curta que saiu no suplemento do Le Figaro, de domingo 21 

de novembro de 1875. Posteriormente, a obra foi publicada em livro pela editora Veuve 

Édouard Vert em 18841043. A narrativa conta a história de uma jovem viúva rica, que vive 

feliz em sua casa de campo na Normandia, desfrutando a liberdade de seu estado, do qual 

pretende não mais sair, tendo horror à ideia de casamento. Um dia, ela recebe a visita 

inesperada de Horace, um amigo de sua amiga Jeanne, que vive no Brasil e de quem traz uma 

carta. Após uma rápida conversa em que Horace se revela uma alma feminina e sonhadora, 

ele parte para pegar o trem para Paris. Diane lê, então, a carta da amiga, que escreve uma 

biografia do rapaz, na qual afirma que ele mistura um lado romântico e sonhador com a 

virilidade de quem gosta de caçadas perigosas, sendo ele um matador de onças habilidoso. 

Mas quando ela termina a leitura da carta, eis que soa de volta o viril sonhador, que tendo 

perdido o trem, decide procurar hospedagem na casa da condessa. O desfecho é o esperado, 

Horace e a condessa discutem sobre o amor, o vício nos homens e a coquetearia nas mulheres 

para, então, descobrir que se amam. A moral da história emerge na última linha: “En ne le 

cherchant, ni l’un [amor] ni l’autre [eterno], nous l’aurons peut-être trouvé”1044 [Não o 

procurando, nem um [amor], nem o outro [eterno], nós teríamos talvez o encontrado].  

Nessa obra, a autora cria uma comédia romântica, sem deixar, contudo, de criar 

personagens pouco típicas. O inesperado de sua narrativa é a construção de uma heroína com 

                                                 
1042 Partitura musical “Laissez dormir mon coeur”. Poèsie de Madame Jules Toussaint. Musique de Henry 

Duvernoy. Paris, chez L’auteur, Chez Benoit. 1874. BNF, Richelieu. “Musique”.  
1043 TOUSSAINT-SAMSON, Madame. La Comtesse Diane: comédie em um acte. Paris: Vve Édouard vert, 

éditeur, 1884.  
1044‘‘La comtesse Diane’’. Le Figaro. Supplément au número du dimanche, Paris, 21/11/1875. BNF, Gallica. 

Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k275775x/f5.image.r=la%20comtesse%20diane%20figaro%201854 Acesso: 

15/10/2014. 
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traços de virilidade como a força, a racionalidade, a determinação e a inteligência, enquanto o 

personagem masculino traz o sentimento do sonho e da idealização do amor, algo 

costumeiramente pensado como próprio das mulheres no século XIX. A descrição detalhada 

da figura de Horace recria um modelo de masculinidade ideal, que inclui além da bravura e 

coragem evidenciadas na força física e no hábito da caça, a dedicação ao amor e ao casamento 

por meio da crença no ideal de fidelidade conjugal e eternidade do sentimento. A escritora, 

através de sua pena, prescrevia uma nova forma de ser homem, assumindo uma postura 

semelhante aos romancistas de seu tempo, árduos construtores de padrões a respeito da 

feminilidade ideal, que com frequência, difundiam a domesticidade e o culto do amor 

romântico e submisso como comportamentos idealizados de suas personagens femininas1045. 

Nesse sentido, o desfecho da obra revela que outras formas de ser homem e mulher também 

possibilitariam uniões bem felizes, como a do casal Diane e Horace.  

É interessante também observar que Toussaint-Samson escreve uma peça teatral, 

ao que tudo indica, a primeira de sua vida, somente quando seu pai já havia falecido. A autora 

se liberara da censura do grande Samson, que como vimos era ferrenha, para se aventurar por 

uma atmosfera que sempre fizera parte de sua vida, a dramaturgia. No encorajamento que a 

obra recebeu do editor do Le Figaro, uma vez mais, a filha é associada à imagem de seu pai: 

“Nous ne pouvions mieux nous adresser qu’à la fille de Samson, l’eminent sociétaire de la 

Comédie-Française, Mme Toussaint-Samson qui a publié plusieurs comédies (...)” [Nós não 

podemos melhor nos endereçar que a filha de Samson, o eminente societário da Comédie-

Française, senhora Toussaint-Samson que publicou diversas comédias (...)]. O editor apenas 

relaciona Adèle à figura do pai, sendo seu marido, a essa altura, um simples tesoureiro do 

Théâtre Français. A fama do pai serve então para angariar dos leitores o reconhecimento de 

seu trabalho de escritora, o que justificaria sua nova assinatura, na qual une o nome de casada 

ao seu sobrenome de solteira. 

Antes de Adèle, a irmã Caroline empreendera a mesma estratégia de se ligar ao 

nome do pai, utilizando também seu sobrenome de modo a atrair respeitabilidade para a obra. 

Em Rosette, ou le rival du mari, de 1859, “Caroline Berton née Samson” dedica a obra ao pai, 

justificando sua escolha: “En te dédiant ce petit roman, mon bon père, laisse-moi me mettre 

une foi de plus sous la protection de ton nom aimé” [Dedicando-te esse pequeno romance, 

                                                 
1045 TELLES, Norma. “Escritoras, escritas, escrituras”. In: DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no 

Brasil. Mary del Priore, (org). Carla Bassanezi (coordenadora dos textos). São Paulo: Editora Contexto, 2013, 

pp.402-403. 
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meu bom pai, deixe-me me colocar, mais uma vez, sob a proteção de teu amado nome], que é 

a de se associar à imagem do famoso artista. Caroline também explica ao leitor, o uso dos dois 

nomes simultaneamente, o do marido e o do pai, para assinar seu livro: “Si, comme certaines 

femmes de la noblesse, j’ai toujours ajouté mon nom de fille à mon nom de femme, c’est que 

je suis à juste titre fière de tous deux, puisqu’ils sont consacrés par la noblesse du talent” [Se, 

como certas mulheres da nobreza, eu sempre juntei meu nome de solteira ao meu nome de 

casada, é que eu sou realmente orgulhosa dos dois, porque eles são consagrados pela nobreza 

do talento], e encerra, se referindo ao talento do pai e do marido ator, ele próprio filho de um 

grande maestro e compositor. Adèle deve ter seguido a ideia da irmã, pois a partir dos anos 

1860 começaria a utilizar os dois sobrenomes, de modo a conferir um estatuto aristocrático à 

sua assinatura. 

Em 1880, Adèle chega aos 60 anos no auge de sua produtividade como escritora. 

Nesse ano, ela publica Les chemins de la vie1046, livro elogiado pela crítica e que lhe rendeu 

um prêmio da Academie Française1047. O livro é a reunião de cinco contos, dos quais, dois já 

haviam sido publicados no periódico Le Musée des familles, lectures du soir, no início da 

década de 18701048 e outro foi publicado no jornal le Rappel em 1878. Dos dois outros contos, 

não tenho notícia se saíram na imprensa ou se foram escritos apenas para o livro, publicado 

pela Dentu, editora que funcionava no Palais-Royal, onde também ficava a Comédie 

Française. Além dos textos La mort du père e La mort de la mère, a autora também 

produziu : Les deux routes, La nourrice e Une Veille de Noël.  

Em “Les deux routes”1049, a narradora observa duas rotas no horizonte. No 

primeiro caminho, a paisagem é a mais bela e amena possível: “L’une était unie, facile, toute 

semée de fleurs, d’oiseaux, de papillons, et bordée de beaux arbres chargés de fruits qui lui 

versaient leur ombre. Elle montait par une pente insensible et sinueuse jusqu’à une charmante 

colline qui dominait le paysage” [uma [trilha] era unida, toda semeada de flores, pássaros, 

borboletas, e rodeada de belas árvores carregadas de frutos que espalhavam sombras. Ela 

montava por uma inclinação insensível e sinuosa até uma colina charmosa que dominava a 

                                                 
1046TOUSSAINT-SAMSON, A. Les Chemins de la vie. Études de Moeurs. Paris: E. Dentu, 1880. BNF, Rez-du-

Jardin, Paris. 
1047 O autor da carta diz que Les chemins de la vie foi coroada pela Académie Française em 1881. Cf. Carta do 

Vice-recteur (Université de France, Academie de Paris) ao ministro de instrução pública e de belas-artes. Pasta 

de Veuve Toussaint-Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, 

[11/05/1883], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
1048TOUSSAINT, Ad. “La mort du père” e “La mort de la mère”. Musée de Familles, Lectures du soir. Vol.37. 

Paris, Bureau de la direction, 1869-1870. BNF, Gallica, Op.Cit. 
1049TOUSSAINT-SAMSON, A. “Les deux routes”. Les Chemins de la vie. Op.Cit. pp.3-8 
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paisagem]. Enquanto, na segunda, a paisagem é rude, feia e dura: “L’autre, au contraire, était 

pleine de pierres, d’épines et de chardons. Elle était droite, sans ombre, sans parfum, sans 

fruits, aucun chant ne s’y faisait entendre. Elle montait à pic” [A outra [rota], ao contrário, era 

cheia de pedras, de espinhos e de cardos. Ela era direta, sem sombra, sem perfume, sem 

frutas, nenhum canto se fazia ouvir. Ela subia diretamente ao topo]. O leitor logo percebe o 

tom moralizador da narrativa que se assemelha a uma fábula bíblica. 

Os habitantes dos dois caminhos também são diferentes, e a narradora descreve as 

habitantes da bela trilha, como lindas e felizes:  

Dans la première route, j’aperçus de belles jeunes femmes rieuses et folâtres, le front 

paré de fleurs, les bras chargés de bijoux, traînant de splendides robes qui balayaient 

la poussière d’ou chemin. Elles chantaient, mordaient à belles dents dans de 

savoureux fruits et échangeaient des sourires avec les jeunes gens qui les 

accompagnaient. [No primeiro caminho, eu percebi belas e jovens mulheres risonhas 

e galhofeiras, a fronte cheia de flores, os braços cheios de joias, portando vestidos 

esplêndidos que varriam a poeira do caminho. Elas cantavam, mordiam com belos 

dentes os saborosos frutos e trocavam sorrisos com jovens que as acompanhavam]. 

 

Além de belas e cheias de adornos, as moradoras desse caminho também atraem a atenção do 

sexo oposto: “Des hommes de tout âge les suivaient, les uns leur offrant des bijoux et des 

parures, et les plus âgés faisant reluire à leurs yeux des bourses pleines d’or, tandis qu’elles 

remplissaient leurs coupes d’un vin exquis et pétillant” [Homens de todas as idades as 

seguiam, uns lhes oferecendo joias e enfeites, e os mais velhos lhes fazia reluzir os olhos com 

bolsas cheias de ouro, enquando elas enchiam seus copos com um vinho requintado e 

espumante]. Um grande contraste com as mulheres da segunda rota, que, ao contrário, 

vivenciam a rudeza do ambiente, trabalhando e sofrendo nas adversidades que se impunham: 

“Dans la seconde route, je ne vis que de pauvres femmes vêtues de bure, traînant, pour la 

plupart des enfants en bas-âge, dont les unes étaient suspendus à leur sein, tandis que les plus 

grands se tenaient à leur jupes” [No segundo caminho, eu apenas vi pobres mulheres vestidas 

com tecidos grosseiros, carregando, em sua maioria, crianças pequenas, as quais umas 

pendiam do seio, enquanto as maiores lhes seguravam as saias]. E em vez de homens que lhes 

presenteassem ou ajudassem, a narradora acentua o martírio com pedras jogadas sobre elas. 

 As descrições das duas rotas se invertem quando a narradora chega ao topo da 

montanha, a metade do caminho, e começa a descrever a descida. As do primeiro caminho, 

viviam sós e seus corpos espelhavam a degradação espiritual: “Ces créatures, si belles au 

départ, avaient maintenant les yeux caves, la chevelure teinte et le visage fardé. Elles 
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tâchaient de cacher sous des loques fanées leur beauté plus fanée encore; je crus les voir jeter 

des regards envieux et haineux sur l’autre chemin” [Essas criaturas, tão belas no começo, tem 

agora os olhos fundos, a cabeleira pintada e o rosto maquiado. Elas se encarregavam de 

esconder sob as velhas roupas desbotadas sua beleza ainda mais desvanecida; eu acreditei vê-

las lançar olhares de raiva e inveja sobre a outra rota]. Já no outro caminho, a descida da 

montanha trazia a recompensa pelo trabalho incessante do início dele e agora era a beleza que 

imperava:  

La seconde route, au contraire, semblait s’être aplanie. Un splendide soleil couchant 

l’éclairait, et les femmes qui la descendaient me parurent Presque belles sous leurs 

cheveux blancs; leur teint mat et reposé respirait le calme. La bonté avait laissé son 

empreinte touchante sur ces nobles figures. [A segunda rota, ao contrário, parecia se 

aplanar. Um esplêndido sol de crespúsculo iluminava, e as mulheres que desciam me 

pareceram quase belas com os seus cabelos brancos, sua fronte mate e descansada, 

respiravam a calma. A bondade tinha deixado sua marca tocante sobre essas nobres 

figuras]  

 

A recompensa dessas últimas mulheres era o amor dos filhos, dos netos e dos maridos, os 

mesmos que na primeira parte do caminho presenteavam as outras mulheres.  

O epílogo traz a disputa entre os dois grupos de mulheres às portas do fim da rota, 

a metáfora do ocaso da existência humana. As primeiras são invejosas e desafiam as segundas 

ao dizer que tiveram uma vida de diversão com os maridos e filhos das sofredoras, enquanto 

elas criavam sozinhas os filhos e trabalhavam arduamente. As mulheres da segunda rota, 

contudo, rebatem o argumento mostrando-se como foram capazes de dar frutos e se tornaram 

mães, sem carregar nenhum remorso por terem percorrido o caminho espinhoso, nem 

arrependimentos pelo trabalho penoso. Enquanto as outras amargavam a solidão e a culpa 

pelos prazeres vividos. No fim a narradora conclui estar decidida: “Je pris la route ardue et je 

montai bravement” [eu escolhi o caminho árduo e subi com coragem].  

O texto discorre sobre dois tipos de feminilidades contrastantes, no qual a autora 

constrói uma defesa explícita da moralidade e maternidade que se dedica inteiramente ao 

“dever”, em uma narrativa bem diversa da crítica que fez ao argumento do M. Pelletan, alguns 

anos antes. É possível observar, então, uma acentuação de sua defesa da rigidez moral e dos 

deveres das mulheres como mães, guardiãs da família e que recusam o prazer em nome da 

honra, aceitando inclusive a infidelidade masculina, com resignação. Enfim, um modelo de 

mulher relativamente diferente do que defendeu em suas anotações no Brasil e nos textos da 

juventude. 



323 

 

Em Les chemins de la vie, o conto La nourrice1050 aborda uma discussão 

importante sobre o carinho e a delicadeza nas relações familiares, trazendo uma oposição 

entre a família burguesa, na qual imperava o afeto e o amor, e a família camponesa, de 

relações brutas e animalizadas. A narrativa conta a história de uma mãe camponesa, bela e 

afetuosa, casada com um jovem camponês. A dureza da vida do casal aristocrático, sujeita às 

intempéries da natureza e à falta de condições materiais, é alterada quando um jovem casal à 

espera de sua primeira filha decide contratar a camponesa para amamentar a filha, de modo a 

poupar a saúde frágil da dama.  

A camponesa é pintada como uma dama sem posses, dada a beleza, o asseio e o 

amor materno que possuía. Ela recebe uma proposta irrecusável para deixar sua família e 

partir para o castelo, onde conheceu a higiene, o conforto e o tratamento afetuoso, dado pelos 

patrões. Se no início a “nourrice” sofria com as saudades dos filhos, a delicadeza e facilidade 

de sua nova existência aos poucos a habituaram às benesses da vida burguesa. Enquanto isso, 

na província, sua casa se destruía no abandono e na sujeira, seus filhos eram malcriados pela 

avó paterna ou pelas vizinhas e sua família se despedaçava em sua ausência.  

Ao fim de seu trabalho, a ama de leite retorna à antiga rotina, mas ao se deparar 

com a destruição física de seu lar e a moral de seu marido, que passou à rotina dos cabarés, e 

a dos filhos, já crescidos, que se tornaram cheio de vícios sem a instrução da mãe, definha até 

a morte, sem que nenhum médico conseguisse salvá-la. Novamente, Adèle retoma a mesma 

temática de La mort de la mère, da ideia do lar desfeito pela ausência da mãe e da 

consequente degradação moral dos filhos e do esposo. Como em outros textos do livro, ela 

também trata do contraste entre classes, mostrando, dessa vez, a delicadeza da vida burguesa 

como uma característica que torna seus integrantes superiores aos camponeses e a 

impossibilidade ou dificuldade do afeto ser transposto para as classes menos favorecidas. 

Adèle também parecia advogar a separação dos mundos, pois sua protagonista perde o vigor 

físico e a paixão pela vida ao conhecer os mimos da família burguesa. O retorno ao mundo 

áspero camponês é a causa de sua morte e do desapego de seus deveres como esposa e mãe.  

La veille de Noël1051 é outro conto cuja trama também aborda o tema da mãe 

batalhadora que cria seus dois filhos sozinha com esmero e pouco dinheiro, sendo capaz dos 

maiores sacrifícios para obter a felicidade de seus rebentos. Na história, Paul Narjac, um 

                                                 
1050 TOUSSAINT-SAMSON, A. “La nourrice”. Les Chemins de la vie. Op.Cit. pp.9-64. 
1051TOUSSAINT-SAMSON, A. “La veille de Noël”. Les Chemins de la vie. Op.Cit. pp.103-177. 
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jovem herdeiro órfão desde criança, é o narrador que revela seus amores carnais e 

descompromissados com mulheres, além de seu desprezo pelo sexo feminino como um todo. 

O narrador rico é amigo de André Dulac, filho de um professor renomado, já falecido, e 

bolsista esforçado, pois sua mãe era uma viúva “de pouca sorte”. Os amigos com frequência 

discutiam a respeito das mulheres, que para André eram sagradas e dignas de admiração. Ele 

buscava o amor puro e eterno, enquanto o amigo gostava das farras com as cortesãs e 

desdenhava do romantismo de André. A narrativa se encaminha para uma paixão que emerge 

entre a nobre irmã de André e o seu amigo Paul, que acaba por se redimir ao conhecer as 

mulheres daquela família.  

Mas antes do casamento se concretizar, um terrível segredo é revelado pelo 

padrinho de Paul, que o impediria de se casar com sua amada. A mulher honrada e mãe de seu 

amigo havia sido presa em St. Lazare, porque roubara um peru para alimentar seus filhos e o 

marido doente na ceia de Natal, durante um período de miséria que a família atravessou. O pai 

morreu de desgosto e vergonha, condenando a esposa, que passou anos aprisionada. Depois 

de solta, ela vivia reclusa por vergonha, escondendo dos filhos a verdade sobre seu passado. A 

história se conclui com o diálogo entre a viúva e o genro, no qual ela revela a verdade. O 

futuro genro, depois de conhecer a nobreza moral da ex-prisioneira, decide insistir no 

casamento, obtendo o apoio do padrinho. Mais uma vez, a autora ficcionaliza sua defesa da 

mulher como pilar da família e construtora de cidadãos esforçados, apesar das adversidades 

da vida. 

No mesmo ano de publicação do livro que arrancou elogios de Victor Hugo, 

Adèle perdeu Jules, no dia 17 de julho1052, seu esposo por quase quatro décadas. A viuvez 

parece ter sido dolorosa, como ela revelou em carta à família imperial brasileira de 19 de abril 

do ano seguinte, a qual assinou como viúva1053. A morte de Jules teve pouca repercussão na 

imprensa. Os poucos necrológios que ele recebeu apenas o lembraram como tesoureiro do 

Théâtre-Français e como genro do grande Samson1054. Nada dos seus dias de bailarino 

quando era moço em Paris ou de sua apoteose nos palcos do Rio de Janeiro foram dignos de 

menção. Nesse mesmo ano de luto, o monumento ao seu pai foi inaugurado no cemitério de 

Montmartre, onde Samson estava enterrado havia quase uma década e a família teve a chance 

                                                 
1052Archives de Paris, Etat civil, décès, Jules Antoine Toussaint, 17/07/1880.16e arr. Paris, Tables décenales. 
1053 Carta de Adèle Toussaint a D. Pedro II. Apud: TURAZZI, Maria Inez. “Prefácio: Adèle Toussaint-Samson 

(1826-1911): um esboço biográfico”. In: TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Op.Cit. 

p.26.  
1054 “Derriere la toile”, Le rappel, Paris, 19/07/1880. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7532185h.item.r Acesso: 20/01/2016.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7532185h.item.r
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de realizar uma justa homenagem a quem morreu em meio ao anonimato causado pela 

confusão da Comuna1055. A morte de Jules e as honras fúnebres ao pai podem ter-lhe 

diminuído a atividade de escrita, pois no ano seguinte publicou apenas a letra de mais uma 

partitura. Dessa vez, com música de José Amat e sob o título de “Lettres d’amour”1056. 

Em 1882, ela voltou ao trabalho de escritora com novo ímpeto. A viúva publicou 

as memórias sobre o pai, na qual escreveu a dedicatória e o “avant-propos” e possivelmente 

realizou o próprio texto. A obra é, segundo ela, fruto de sua pena, mas como foi narrado por 

Samson, em primeira pessoa, alguns críticos se referem à mesma como tendo sido escrita por 

ele e apenas editada por sua filha1057. O que é mais plausível é que ela tenha concluído e 

editado uma autobiografia inacabada do pai, ou pode mesmo ter utilizado a correspondência 

paterna e o diário pessoal para criar suas memórias como se fosse uma autobiografia. O livro 

recebeu duas edições, o que atestou seu sucesso. Em seu “avant-propos”, ela relembra a 

imagem do pai, quase uma década depois, mostrando nostalgia pela morte do ente que exercia 

uma grande influência sobre sua carreira de escritora. 

Em 1883, foi a vez de Une parisienne au Brésil1058, que publicou em fevereiro 

pela Paul Ollendorff em Paris, e naquele mesmo ano, no Jornal do Commercio e depois em 

brochura, ambos no Rio de Janeiro1059. Em 1890, o texto foi traduzido por Emma Toussaint, 

ao que tudo indica sem nenhuma relação de parentesco com Adèle, para o inglês e publicado 

em Boston1060. Ao ter publicado o seu relato, quase simultaneamente, em várias partes do 

Atlântico, a autora via sua audiência se ampliar, como nunca ocorrera antes. Suas memórias 

sobre o período que ficou no Brasil, publicada logo após a morte do marido, condensam 

também essa temporalidade da viuvez, de nostalgia do tempo passado e da reflexão sobre a 

maturidade. Em um trecho de seu relato, ela fala com nostalgia da boa relação entre sogras e 

noras no Brasil e lamenta que o mesmo não ocorresse na França. Ela explica aos seus leitores 

que os brasileiros:  

                                                 
1055 LYONNET, Henry. Dictionnaire des comédien français, ceux d’hier : Op.Cit. pp.633-637. 

Adèle TOUSSAINT-SAMSON. Mémoires de Samson de la Comédie française. Op.Cit. pp. 
1056 “Lettres d’amour”. Paroles de Madame Toussaint née Samson, Musique de Jose Z. Amat. London R Mills & 

Sons; Paris, Durdilly & Cie Editeurs, 1881. 
1057 Le livre: revue du monde litteraire. Bibliographie moderne. Troisième année. Paris, A. Quantin, 1882, p.444, 

Op.Cit. 
1058 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Une Parisienne au Brésil. Avec photographies originales. Paris: Paul 

Ollendorff, 1883. BNF, Rez-du-Jardin, Paris. 
1059 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Typographia de J. Villeneuve, 

1883. 
1060 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. A Parisian in Brazil. Translaled from the French of Madame. Toussaint-

Samson, by Emma Toussaint. Boston: James H. Earle, 1891. 
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Descobriram o segredo de reunir, em um mesmo domicílio, genro, sogra, nora, sem 

que jamais haja conflito. Esse ódio feroz que se professa, na França, pela sogra, é 

desconhecido ali. Não se crê que, pelo único fato de casar a filha ou o filho, uma 

mãe que foi boa e devotada a vida inteira possa tornar-se um monstro de um dia para 

o outro. Tem-se o maior respeito pelo pai e pela mãe
1061

  

conclui com pesar pelas sogras francesas. Adèle escrevia de um novo lugar, o de mulher 

madura que se identifica com a sorte das sogras de seu país. A viuvez recente a pode ter 

colocado em uma situação de dependência dos filhos e, consequentemente, das noras. De 

modo que a velhice parecia despertá-la para refletir sobre seu novo papel social, o da sogra.  

Além de sogra, nos anos 1880, Adèle tornou-se avó, pois em 1890, sua irmã, 

Caroline Berton, dedicou uma obra à sua sobrinha neta: “Marcelle Toussaint”, filha do 

primogênito Paul. Sem dúvida, ela foi uma avó tão dedicada quanto mãe, mas em nenhum de 

seus escritos publicados mencionou a chegada dos netos, como havia feito em relação aos 

filhos. Contudo, a vida de avó não a fez abandonar os trabalhos da pena. 

Em 1888, publicou em vários exemplares de Le rappel, o conto “Juanita”1062. 

Uma espécie de Emma Bovary de “Ad. Toussaint-Samson”, Juanita é uma jovem espanhola 

órfã educada em convento, do qual é retirada por seu sábio tutor para se casar com seu filho, 

um bom homem dedicado às ciências. A narrativa critica então o casamento arranjado em 

idade precoce, bem como o despreparo da jovem moça ocasionado pela educação no claustro. 

O matrimônio e a vinda dos filhos não impedem que Juanita inicie-se em sua vida de vícios, 

que incluíam bailes e romances extraconjugais. O sogro desconfia e tenta trazê-la de volta à 

moralidade, por meio de discursos, enquanto o marido nem se ocupa dos excessos da esposa, 

que continua na vida desregrada.  

A trama encaminha-se para o romance entre Juanita e seu novo amante, um 

“créole”1063 antilhano. Uma paixão ardente toma conta dos dois e a esposa infiel gasta com o 

amante George toda a herança deixada pelo sogro à família, submetendo-se a todos os 

caprichos dessa paixão, esquecendo completamente os deveres familiares e conjugais. O 

desfecho é trágico como o livro de Flaubert, e o amante casa-se com uma rica antilhana, 

abandonando Juanita ao próprio vício. Ela se envenena em um ato de desespero, mas não 

                                                 
1061 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma Parisiense no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2003, p. 154 
1062 “Juanita”. Le rappel, Paris, 28/07/1888. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7532185h.item.r Acesso: 20/01/2016.  
1063 Segundo o Larousse, “créole” era um branco nascido nas colônias europeias de ultramar e não tem o sentido 

de “crioulo” em português que se referia, no século XIX, aos negros nascidos no Brasil.”Créole”. Encyclopédie 

Larousse. Disponível em: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9ole/20357/difficulte Acesso: 

23/12/2015. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7532185h.item.r
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9ole/20357/difficulte
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morre. A autora a deixa viver para sofrer com a morte do próprio filho, falecido em um duelo, 

no qual se envolveu para defender a honra maculada de sua mãe. Por sua vez, a filha de 

Juanita decide entrar para o convento temendo o mesmo destino de desonra de sua mãe. O 

conto termina, anos depois, com Juanita perecendo agarrada à foto de seu amante, clamando a 

Deus a sua volta e esquecida de sua família desfeita.  

A autora constrói um enredo com o firme propósito de defender a formação e 

instrução das jovens donzelas, que não poderiam ser abandonadas à própria sorte para casar-

se e constituir família, em tenra idade, como no caso de sua personagem. Toussaint-Samson 

justifica os erros de sua personagem, buscando chamar a atenção para a importância da 

educação das mulheres em cumprir a relevante função de mãe e esposa, construtora de 

cidadãos honestos e honrados. A novidade da obra, contudo, é a descrição sensual dos amores 

carnais e extraconjugais de uma mulher casada, narrados com detalhes bem picantes, se 

comparados aos demais escritos da autora. 

Na década seguinte, a longeva Adèle continuou a escrever. Em 1894, ela publicou 

sua primeira narrativa histórica, em que brinca com a língua francesa, recriando o idioma 

arcaico em Histoire de Messire Jehan et de dame Ursula. No exemplar da Bibliothèque 

Nationale de France, a autora escreveu à mão uma dedicatória a « Monsieur Armand 

Silvestre », poeta contemporâneo, de quem Adèle poderia ser amiga e admiradora, tanto das 

poesias como de suas habilidades em contar histórias, o que possivelmente revela alguma 

proximidade entre os dois. A dedicatória evidencia também o hábito de distribuir seus escritos 

entre literatos e editores, à semelhança de como fazia Floresta no Brasil, de modo a angariar 

leitores ilustres e críticos dispostos a escrever sobre seu trabalho. 

O livro saiu pela Dentu e teve dedicatória impressa ao senhor Marty Laveux, a 

quem a autora anunciou como “l’éminent commentateur de Ronsard et de Rabelais”, um 

especialista na literatura do século XVI, mesma língua que a autora buscou reproduzir em 

Histoire du messire Jehan e de dame Ursula: “Ce tout petit conte éclos sous ma plume un 

jour dans le vieux langage du XVIe siècle dont la concision, la naïveté et la franche allure me 

charment et m’attirent: femme, je ne pouvais, moi, essayer d’en retenir que la grâce, Puissé-je 

y être parvenue!”1064 [Este pequeno conto apareceu em minha pena um dia na antiga 

linguagem do século XVI, cuja concisão, ingenuidade e franqueza com que se move me 

                                                 
1064TOUSSAINT-SAMSON, Ad. Histoire de Messire Jehan et de Dame Ursule. Paris, E. Dentu, 1894. BNF, 

Rez-du-Jardin, Paris. 
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encanta e chama a atenção: mulher, eu não posso mesmo, tentar reter mais do que a graça, se 

pudesse eu seria bem convencida]. Ao anunciar sua empreitada ela antecipa a crítica ao seu 

gênero, anunciando sua humildade de forma irônica, pois ela apenas foi capaz de “reter a 

graça” da velha língua francesa, um elogio recorrente, bem como uma qualidade adequada às 

escritoras de seu tempo. Elogio esse, cheio de desqualificação.  

O enredo conta a história da viúva Ursula, que um dia voltando da missa atrai o 

olhar de um jovem de nome Jehan. A narrativa conta a história de um amor cortês, nos moldes 

da literatura do século XVI. Ursula era bela e recebia muitos pedidos de casamento, sempre os 

recusando por não ter encontrado o amor. Sua beleza física escondia também sua “idade 

avançada”, de 38 anos. Por seu turno, o jovem Jehan era assíduo e a visitava todos os dias, 

sem nunca conseguir se declarar. Os dois, no entanto, se apaixonam a cada dia, mas tanto os 

conhecidos da viúva, como os amigos do jovem, falavam da impossibilidade do amor entre 

eles em razão da diferença de idade. A despeito disso, o amor não parava de crescer.  

Quando, finalmente, Jehan se declara, Ursula rejeita maquinalmente sua proposta, 

seguindo as regras sociais e temendo as más línguas. A recusa leva o mancebo às portas da 

morte em razão da tristeza, mas depois de consolado pela amada, Jehan sobrevive para, em 

seguida, ver Úrsula definhar até a morte, devido à impossibilidade de se contrapor aos 

costumes sociais. Ela falece amando o jovem e sendo por ele amada, mostrando-se a diferença 

de idade entre os dois como a única imposição que se colocou. E o texto termina com a moral 

da história: “Comme quoy, en matière d’amour, ne fault escouter que soy seul” [Assim, em 

matéria de amor, é preciso escutar apenas a si mesmo (em francês arcaico)].  

O tema do amor entre uma mulher mais velha e um jovem homem compõe o 

enredo da última publicação em livro da escritora, que foi encontrada. Ao longo de sua 

trajetória, ela já havia mencionado muitos aspectos da vida feminina e reivindicado muitas 

questões para as mulheres, mas era a primeira vez que ela defendia o direito das mulheres 

mais velhas viverem o amor independente de convenções sociais, inclusive com homens mais 

novos. Ao envelhecer, a temática do amor impossibilitado pela diferença de idade, no caso da 

mulher mais velha, emerge como uma pista de que a pena de Adèle tenha sido sempre guiada 

pela defesa dos sentimentos sinceros e transportasse para o papel sua inalterada alma 

romântica à moda dos anos 1830. É possível que, durante sua viuvez, tenha vivido ou visto 

situação semelhante, quiçá apenas pensasse que seus 74 anos não tivessem envelhecido sua 

alma e sua capacidade para amar, justamente na virada do século, quando as mulheres mais 



329 

 

velhas viam sua sexualidade condenada e interpretada como anomalias fisiológicas, como as 

teses de medicina do entresséculos defendiam. Seria a dedicatória carinhosa a Armand 

Silvestre um indício de seu romantismo démodé? Teria Adèle vivido um romance como o de 

Ursula em sua viuvez?  

As últimas décadas de vida da autora ela dedicaria à edição do trabalho de outros 

autores da família e continuaria firme na proposta de manter viva a memória de seu pai. Ao 

lado de Caroline, editou Rachel et Samson, dessa vez, um livro escrito por sua mãe, 

publicando-o em 1898, como nos informa o prefácio de Jules Claretie1065. A obra trata do 

relacionamento pessoal e profissional entre Samson e sua mais famosa aluna, Rachel, e 

desvenda ao público o mistério da famosa rusga entre os dois. No “avant-propos”, Thèrese 

Samson revela que apesar de ter deixado a cena teatral para “se dedicar à família”, nunca 

perdeu a paixão pela arte dramática. O livro sobre a carreira do ator, bem como as memórias 

do pai, pode ter sido acabado pelas filhas, ou quem sabe escrito, e o projeto talvez visasse 

complementar a renda de todas as viúvas da família: Émilie, Adèle e Caroline, que buscavam 

fazer render, financeiramente inclusive, a fama do grande ator trágico do século XIX. 

Sem dúvida, Adèle julgou insuficiente os 1200 francos de renda que tinha, uma 

pensão do marido talvez, e reclamou ao governo francês de sua situação financeira, pedindo 

uma aposentadoria como femmes de lettres no valor de 400 francos para complementar seus 

rendimentos. Nas cartas endereçadas ao ministro entre 1883 e 1891 (uma delas abre essa 

tese), ela argumentou que sua irmã usufruía de pensão semelhante, desde a época do império, 

possivelmente nos anos 1860. Uma dessas missivas foi escrita pelo vice-reitor da Université 

de France, e além dele, a causa de Adèle ganhou força com o apadrinhamento da Sra. Charles 

Floquet, esposa de um parlamentar da época, que pressionou o governo por uma resposta 

positiva à Adèle, garantindo que as cartas enviadas chegassem até o gabinete do ministro 

Jules Ferry. Se a escritora obteve sucesso ou não, não foi possível saber, mas sua inserção no 

meio letrado e político parisiense era evidente. Apesar de pedir uma aposentadoria, a de 

femme de lettres, a carreira da autora estava longe de se encerrar1066.  

Em 1901, Adèle ainda era leitora e escritora assídua, embora tenha diminuído o 

ritmo de suas publicações. Em 3 de julho daquele ano, escreveu uma carta para a jornalista 

                                                 
1065 SAMSON, Veuve. Rachel et Samson: souvenirs de théâtre. Op.Cit. 
1066 Pasta de Veuve Toussaint-Samson. Documentation du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts, 

Paris, [1883], Archives Nationales. Site: Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 
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Arvede Barine sobre um artigo do dia anterior, com o propósito de comentá-lo1067. Foi o 

último vestígio de seus escritos pessoais, encontrado nessa pesquisa. Naquele ano, Adèle 

completou 81 anos e a despeito de sua idade continuava escritora e leitora ativa. Na missiva 

escrita à jornalista, Adèle a elogia e demonstra apoio às ideias de Barine, expostas no artigo 

“Les idées d’une menagère”, que pedia, dentre outras coisas, a volta da mulher ao lar.  

A escritora anciã cumprimentava a coragem da autora em defender ideias que são 

“taxadas de retrógradas”1068. Adèle concorda com Barine que a mulher “de hoje” vive uma 

vida “de agitos”, o que a impede de ter tempo para refletir e criar suas próprias ideias ou 

mesmo de adquirir ideias de terceiros. A crítica a essa nova mulher é feita, principalmente, a 

partir da reprovação das novas formas de educação feminina, em voga naquele momento. As 

meninas estudavam então em escolas, tendo, na opinião da escritora, suas cabeças “entupidas 

com palavras, problemas, datas, teoremas, fórmulas”. Ela explica que os jovens cérebros das 

meninas eram sobrecarregados com informações sobre arte, ciência e literatura provenientes 

de descobertas acumuladas por “dezenove séculos”. Adèle fundamenta essa ideia em sua 

experiência pessoal como avó de meninas, uma delas enviada à “École Normale”, cujo 

modelo de educação ofertado arrancava protestos da avó. Segundo ela, a escola matava “o 

frescor da imaginação”, “a simplicidade” e “a alegria do coração”, ou seja, “tudo que faz o 

charme da jovem donzela”. Para a avó esclarecida, a grande qualidade dos franceses era a 

alegria do lar familiar, que em sua interpretação não mais existia, dado o estado de 

permanente ausência das filhas, criadas, naquele momento, nos espaços exteriores a ele. 

A autora se diz chocada, e divide sua surpresa com a jornalista, particularmente, 

com as recém-casadas que “passam todas as noites” “não em bailes, nem em espetáculos”, o 

que se justificaria em nome da cultura, mas “nos cafés com os maridos”, apenas por diversão. 

A condenação é explicada pela atmosfera masculina do lugar, formado pela “densa nuvem de 

fumaça de tabaco” que as envolvem e pelo “estalar das taças e copos”, que as fazem perder as 

alegrias dos primeiros dias do matrimônio. Elas se tornaram, segundo a escritora, os 

companheiros e não as companheiras dos esposos. “Trocaram a maternidade pela bicicleta”, e 

confundiram o prazer com a felicidade, conclui Adèle, com língua ácida, seu apoio 

incondicional às ideias da jornalista defensora das ideias de domesticidade, então, tidas por 

retrógradas.  

                                                 
1067 Carta de Adèle Toussaint-Samson a Arvede Barine, Paris, 03/07/1901. Lettres adressés à Arvede Barine. 

BNF, Richelieu, “ Manuscrits”, Paris. 
1068 Minha tradução. Carta de Adèle Toussaint-Samson a Arvede Barine, Paris, 03/07/1901. Lettres adressés à 

Arvede Barine. BNF, Richelieu, “ Manuscrits”, Paris. 
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Em carta privada, a autora reafirmou sua defesa da mulher circunscrita ao lar e à 

família, criticando a nova geração de meninas que frequentavam as escolas, sinal dos novos 

tempos e da nova exigência de universalização da educação empreendida pela República 

francesa desde o final do século XIX1069. Além de desgostar do novo sistema de ensino, Adèle 

mostrou-se ferrenha crítica da nova geração de esposas, que podiam, então, serem 

companheiras dos maridos nos momentos de lazer, bem como circular fora do ambiente 

doméstico, indício de novas práticas no interior do casamento burguês. A carta revela, sem 

dúvida, a luta da autora em reafirmar o lugar da mulher como esposa e mãe, como sempre 

havia defendido em todas as suas obras, e também praticado ao longo de sua existência. Uma 

defesa da domesticidade que havia atingido seu apogeu na década de 1850, mas imperou em 

todo o Oitocentos1070. Embora ela tenha desfrutado de liberdade dentro de seu casamento, 

feito travessias atlânticas desacompanhada, se dedicado à atividade de escritora e sido 

confidente de mulheres adúlteras, Adèle permanecia coerente com sua defesa pública da 

mulher honrada, trabalhadora, mãe e esposa exemplar, dedicada aos bordados, à leitura e à 

escrita.  

Esse modelo de mulher ideal concebia, entretanto, o desempenho dessas funções 

como a mais importante tarefa em prol do desenvolvimento da sociedade, que se 

fundamentava na instituição da família como formadora de cidadãos. Se ela defendeu que o 

lugar da mulher era o lar, o fez também por acreditar que ali tinha uma nobre missão a 

cumprir com a vida pública de seu país. Jeanne Deroin, líder da revolução de 1848 e 

contemporânea de Adèle defendeu a maternidade como um trabalho produtivo e social de 

grande importância1071. Embora nos soe paradoxal, muitas mulheres daquela época 

compartilharam esse ideal. Além disso, Adèle também observou criticamente a conquista do 

espaço público pelas mulheres do entresséculos, que a despeito dos ganhos, permaneciam sob 

o jugo das determinações de gênero, que, para Adèle, poderiam apenas assumir uma nova 

roupagem de dominação camuflada. Os últimos anos de sua vida, a escritora passou em Paris 

e sua vivacidade e paixão pela leitura não arrefeceram antes do fim. 

6. Brasileira Augusta: adeus à pátria e reflexões sobre o fim da vida 

                                                 
1069 LÉCUYER, Carole. “Une nouvelle figure de la jeune fille sous la III république: l’étudiante”. Clio. Histoire‚ 

femmes et sociétés, n. 4, 1996. Disponível em: https://clio.revues.org/437 Acesso: 23/01/2016. 
1070 ZERILLI, Linda. “Montionless Idols and Virtuous Mothers: Women, Art, and Politics in France 1789-1848”. 

Berkeley Journal of Sociology, v.27, Special Feminist Issue, pp.89-126, (1992), p.101. 
1071 SCOTT, Joan. “The duties of the citizen: Sophie Deroin in the French Revolution of 1848”. Op.Cit. pp. 72. 

https://clio.revues.org/437
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Em 1872, Nísia Floresta estava em Lisboa à espera da “boa estação” para seguir 

viagem ao Brasil, atendendo aos reiterados pedidos da família e amigos do Rio de Janeiro. 

Lívia decidiu não deixar mais a Europa e ficou em Portugal como preceptora de duas 

meninas, enquanto sua mãe optou por cruzar o Atlântico, pela primeira vez sozinha, para 

realizar sua derradeira visita ao Brasil. A separação entre mãe e filha foi das mais penosas 

como lembrou Brasileira: “eu hesitava em me separar dela”1072, “Abraçamo-nos durante 

muito tempo e não nos podíamos separar uma da outra”1073.  

A despeito da dificuldade da despedida, Nísia embarcou rumo ao Brasil em algum 

momento do ano de 1872. Depois de tanto tempo no exterior, ela chegou ao Rio festejada por 

parentes e amigos, como lembrou na biografia que fez do irmão: “abraçada por meu querido 

filho e pelo seu bom tio, que acorrera com ele para me buscar a bordo, por minha querida 

irmã e pelo amado irmão (...)”1074, estavam ainda as sobrinhas, já casadas e com filhos, além 

de sua nora, que encontrava pela primeira vez. Sobre esse dia, escreveu: “meu coração mal 

conseguia conter tantas emoções (...)ver, escutar, sentir, foi tudo aquilo que eu pude nos 

primeiros momentos de minha chegada” e lamentou não poder narrar sua temporada no 

exterior: “eu tinha tanto para contar depois de um período de 16 anos passados no estudo da 

Europa e de seus povos!”. Depois de descrever a emoção desse reencontro, anos depois, a 

escritora destacava ao público sua experiência com viagens e a erudição que adquiriu com 

elas. 

A viajante inquieta retornava à pátria, que a essa altura ela não mais considerava 

sua casa. Apesar da emoção e alegria do retorno, Nísia também lamentou a ausência da filha, 

que havia ficado na Europa, e de sua sobrinha, morta quatro anos antes. Ela descreveu o pesar 

que sentiu quando não a encontrou e preferiu silenciar sobre o assunto para não despertar a 

dor dos pais. Mas dedicou duas páginas da biografia do irmão a descrever as qualidades do 

“anjo” que a alegrou enquanto viveu no Rio de Janeiro e que partiu aos 16 anos em 1868. Se o 

tema da morte e do lamento das saudades dos que se foram era assunto antigo de sua pena, em 

sua última obra, ela enfatizaria a questão de modo ainda mais veemente.  

O reencontro com Augusto e sua esposa deve tê-la contentado, ainda mais porque 

ele abandonara a carreira de proprietário rural em Cabo Frio e, desde meados da década 

anterior, havia se tornado diretor da escola Santo Agostinho, assumindo o mesmo posto que 

                                                 
1072 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.36. 
1073 Ibid, p.37. 
1074 Ibid, p.37. 



333 

 

um dia foi de sua mãe. É possível que dificuldades financeiras o tenham obrigado a se 

transferir para a corte e montar um estabelecimento de ensino para meninos no Andaraí 

pequeno, o que deve ter ocorrido por volta de 18661075. Assim como sua mãe, ele também 

sofrera ataques na imprensa, mas dessa vez, não foi o seu gênero ou honra que estavam em 

jogo, mas aparentemente, sua incapacidade ou falta de habilitação, uma vez que o ataque 

partiu de um professor de primeiras letras e falava justamente de sua impossibilidade de 

ocupar o cargo de direção1076. A despeito dos ataques, contudo, seu colégio teve certa 

longevidade, trocando o nome para Colégio Augusto na década de 1880.  

Em relação à propriedade escrava, contudo, Augusto continuava, como a maioria 

dos brasileiros proprietários, a possuí-los e, pelas informações encontradas na imprensa, ele 

não parecia ser um senhor dado a benevolências. Em maio de 1869, o escravo Tobias foi 

preso na casa de correção a pedido de Augusto, por “desobediência ao senhor”1077. E, em 

agosto daquele mesmo ano, Tobias foi outra vez capturado, na mesma prisão, por ter fugido e 

lá aguardou “a fim de ser reclamado com documentos de propriedade”. Pode ser que disso sua 

mãe não sentisse saudades, uma vez que vivia habituada em um sociedade sem a presença 

marcante da escravidão.  

Além das alegrias e dissabores familiares, Nísia aproveitou a temporada no Rio de 

Janeiro para divulgar seu trabalho produzido na Europa nas páginas da imprensa local. Em 

diversos números de A reforma, órgão democrático publicou a tradução de fragmentos de seu 

Trois ans en Italie (...). No dia 31 de dezembro de 18751078, por exemplo, o texto saiu com o 

título de “viagem a Sorrento”, no qual ela volta a assinar seu nome completo: “Nísia Floresta 

Brasileira Augusta”, assim como fazia quando vivia no Brasil, recuperando sua identidade 

esquecida e repetindo seu longo nome como uma forma de ser lembrada e reconhecida, depois 

de tantos anos distante de seus primeiros leitores.  

                                                 
1075 “Colegio Santo Agostinho. Andaraí pequeno 34”.Correio Mercantil. Rio de Janeiro,19/12/1866. Disponível 

em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1076 O sr. Américo Augusto de Faria Rocha não pode nem deve dirigir um collegio. Brevemente provaremos a 

verdade das proposições que avançamos. Tozetti.” Cf. “Publicações à pedido. Collegio Santo Agostinho”. Diário 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 15/05/1867. Tozetti pode ser Felix Amadeu Tozetti professor de primeiras 

letras no distrito de Tymbuhy, que aparece no jornal em período posterior. Fonte: Diário do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro,15/11/1876. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1077 “Prisões”. Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 27/05/1869. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015.  
1078 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. “Viagem a Sorrento”. A reforma, órgão democrático, Rio de Janeiro, 

31/12/1875. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
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O exercício de traduzir para sua língua materna parece ter servido de ocupação 

intelectual enquanto esteve no Rio de Janeiro, pois nada de novo foi escrito com fins de 

publicação nessa temporada. A tradução para o português assim como a escolha de um 

periódico para publicação evidenciam a vontade da autora em ser lida por um público mais 

amplo, expandindo o acesso à sua narrativa sobre as andanças no além-mar.  

Seu esforço pessoal de se fazer publicar e a ampla circulação atlântica de livros 

através dos vapores levaram o texto de Floresta a chegar a uma outra região banhada por 

aquele imenso oceano. No dia 23 de maio de 1872, o jornal lusófono O Novo mundo, 

periódico ilustrado do progresso da idade, impresso em Nova York, publicou um artigo 

dedicado a apresentar a obra de Nísia Floresta e fatos de sua trajetória pessoal para os leitores 

da folha.  

O redator do artigo lembrou ao público que a notícia do livro de viagem sobre a 

Itália “escrito por uma brasileira” motivou a investigação que resultou na publicação da 

matéria: “há poucos meses noticiamos o aparecimento em Paris de um volume de viagens, 

escrito em francês por uma Brasileira, e cuidamos que era autora deste trabalho a mesma 

senhora que escrevera recentemente umas cartas da Itália”. O artigo, nesse sentido, é 

revelador do alcance da obra de Floresta, que além de chegar ao Brasil, tanto como impresso 

enviado nos vapores, como sendo republicados nos periódicos cariocas, também atingiu a 

cidade de Nova York e os leitores francófonos e/ou lusófonos dos Estados Unidos e, por que 

não conjecturar, também outras regiões do mundo, principalmente da lusofonia.  

O periódico era especializado em textos literários, educacionais e na cobertura 

política, particularmente do Brasil e dos Estados Unidos, e foi fundado pelo escritor José 

Carlos Rodrigues. Mesmo que fosse ali publicado, o jornal era distribuído em outras partes do 

globo, principalmente no Brasil, onde outros jornais reproduziam seus artigos publicados, 

como, por exemplo, o periódico A Pátria ou O Globo. Uma dessas matérias expunha os feitos 

do periódico nova-iorquino, que contava, em 1875, com 9.000 assinantes, em cinco anos de 

existência, sendo o segundo jornal mais difundido no império brasileiro, atrás apenas do 

Jornal do Commercio1079.  

Em O Novo Mundo, o editor dedicava uma série de artigos a falar da vida e da 

obra de grandes escritores e, ao lado do artigo sobre a ilustre brasileira, havia também outros 

                                                 
1079 “Publicações à Pedido: O ‘Novo mundo’ Jornal” Apud: A pátria, Rio de Janeiro, 13/07/1875, 21/07/1875 e 

29/07/1875. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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sobre literatos como Victor Hugo ou mesmo biografias de políticos importantes 

contemporâneos1080. Na maioria dos textos biográficos, um retrato era reproduzido e essa era 

uma das grandes inovações do editor. Os jornais cariocas estampavam propagandas da folha. 

O artigo de O Globo de 13 de julho de 1875 dava notícia ao leitor das imagens de brasileiros 

ilustres que saíram nas páginas do jornal nova-iorquino, no qual constavam grandes nomes da 

literatura como Castro Alves, assim como de duas ilustres escritoras: Nísia Floresta Brasileira 

Augusta e Narcisa Amália1081.  

O artigo do Novo Mundo oferece uma série de informações sobre a vida e as obras 

de Nísia Floresta, sendo muitas delas desencontradas ou falsas. Nada, porém, descobri sobre a 

autoria do artigo ou sobre como foram recolhidos os dados da vida da escritora. É possível 

que o autor ou autora tenha reunido informações de diversas fontes, como parentes ou 

conhecidos de Nísia, resultando em informações pouco precisas. A obra traz ainda o seu 

retrato (Figura 5), que o autor diz ter copiado de uma fotografia de má qualidade, sem que 

tenha explicado o acesso a tal retrato. 

                                                 
1080 O Novo Mundo, Periódico ilustrado do progresso da idade, New York, 23/05/1872. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 02/07/2014. 
1081 O Globo Apud: “Publicações à Pedido: O ‘Novo mundo’ Jornal”. A pátria, Rio de Janeiro, 13/07/1875, 

21/07/1875 e 29/07/1875. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
http://www.bn.br/hemerotecadigital
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 O Novo Mundo, 23/05/1872 [Figura 5]1082. 

A difusão do periódico norte-americano no Brasil deve ter contribuído para que a 

imagem da brasileira, de nome longo e inusitado, se tornasse ainda mais conhecida no 

                                                 
1082 O Novo Mundo, Periódico ilustrado do progresso da idade, New York, 23/05/1872. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 02/07/2014. 
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Império. Nísia, com suas publicações europeias ultrapassava os limites de seu gênero, ao lado 

de uma poetiza carioca, e entrava para o cânone de escritores nacionais, ganhando notoriedade 

internacional. Seu trabalho cuidadoso de difusão de seus escritos havia se autonomizado e a 

fama foi, enfim, alcançada. Sua “carreira internacional” de publicações na Europa e o 

relacionamento com ilustres editores e personalidades do mundo literário e político parecem 

ter impulsionado tal sucesso.  

Esse não foi o único artigo de reconhecimento público de sua trajetória. Em 1883, 

O Mercantil publicou uma matéria intitulada “A Educação da mulher”, na qual Nísia Floresta 

foi novamente citada como “uma das grandes escritoras brasileiras”. Assinado por Alfredo de 

Paiva, o texto colocava Nísia em meio a outras ilustres escritoras como a portuguesa D. Maria 

Amália Vaz de Carvalho e, outra vez, ao lado da carioca Narcisa Amália”1083. Sobre sua 

contribuição à literatura brasileira, afirmou que Nísia “tem enobrecido e muito o nome 

brasileiro”1084 em mais uma menção de que seu sucesso se atrelava à sua inserção no mundo 

intelectual europeu, o que servia para os brasileiros como uma forma de propaganda positiva 

da nação no estrangeiro. 

Nísia permaneceu no Brasil até 1875. Dessa vez, não seria uma revolução ou uma 

guerra que apressaria seu retorno, mas, ao que tudo indica, o medo fundamental da morte: “A 

febre amarela veio assaltar-me, e as consequências que se seguiram advertiram-me de que 

meu temperamento não se acomodava mais ao clima de minha própria pátria (...)”. A doença 

de alta mortalidade, endêmica no Rio de Janeiro desde a década de 1850, foi a justificativa de 

Nísia para partir: “Senti portanto a imperiosa necessidade de me afastar o mais cedo possível 

desse clima, e meu coração fechou-se de tal modo que tudo me aparecia agora através de uma 

nuvem lúgubre”1085.  

Tal temor já fora descrito pela pena de Floresta e o receio do fim da vida foi 

também a razão da partida definitiva da escritora de Florença, em razão do trauma do acidente 

férreo. Dessa vez, contudo, era o temor da pestilência dos trópicos que afugentava a escritora 

para fora de sua pátria. Se o medo da morte lhe acompanhava há muito tempo, como se 

observa em muitas publicações suas, era a ideia de perigo iminente que lhe consumia. 

                                                 
1083 Narcisa Amália ( 1852-1924) foi uma escritora, poetisa e jornalista fluminense. Em 1872, publicou a 

coletânea de poemas Nebulosas. Nos anos 1880, fundou um jornal para mulheres. Era abolicionista, republicana 

e costumava lutar pela emancipação da mulher na imprensa carioca. Cf. LOBO, Luiza. “Narcisa Amália”. Guia 

de escritoras da literatura brasileira. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2006, pp.207-212. 
1084 “A Educação da mulher”. O Mercantil, Rio de Janeiro, 24/01/1883. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1085 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.40. 
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Quaisquer que tenham sido as razões da partida, o certo é que, no dia 24 de março de 1875, 

ela subiu a bordo do Neva e se despediu para sempre da pátria e da família, rumando para a 

Inglaterra e para o encontro com Lívia1086. Poucos dias após sua partida, seu irmão Joaquim 

Pinto Brazil adoeceu para então falecer em novembro daquele mesmo ano. Ela recebeu a 

notícia na Inglaterra, onde passava uma temporada com Lívia na instância turística costeira de 

Vetnor, no sul do país. A notícia da morte do irmão lhe abalou profundamente e, por isso, ela 

decidiu escrever sobre a perda, alguns anos depois, publicando o texto em 1878, com o título 

de Fragments d’un ouvrage inédit, apenas em francês. 

Sua última publicação em vida foi, portanto, dedicada à morte do irmão, na qual 

também empreendeu reflexões sobre o fim de sua existência. Como um exercício de luto, a 

autora define sua narrativa como os “fracos ecos de um coração que se esvai”, referindo-se 

sempre ao desfecho de sua própria existência. O texto é divido em duas partes e, na primeira, 

a escritora se dedica a realizar um percurso autobiográfico no qual relata suas andanças pela 

Europa, a temporada no Brasil, a partida de volta ao velho mundo e as notícias do decaimento 

da saúde de Joaquim e, finalmente a morte do irmão. Na segunda parte, intitulada “Notas 

biográficas”, ela discorre sobre a vida de Joaquim, destacando seu protagonismo no 

desenrolar daquela trajetória. 

O lamento inicial da primeira parte é datado de agosto de 1877 e nele Nísia 

explica as disposições que a fizeram tematizar o fim da existência do irmão e o luto que se 

seguiu:  

Dois anos já se passaram desde que o poderoso espírito filosófico de um irmão que 

eu sempre amara, como terna mãe, entrou no seio de Deus; e ainda não pude superar 

o estranho enfraquecimento das faculdades de minha alma, quando a notícia desse 

fatal acontecimento me surpreendeu tão cruelmente logo depois de meu retorno na 

Europa
1087

. 

 

Seu pranto se fundamenta, ao menos, em duas coisas: uma é a impotência por não tê-lo 

salvado: “eu não estava lá para salvar este querido irmão, como em julho de 1849” e a outra é 

sua ausência nos últimos dias de vida: “mas, se meus ternos cuidados fossem infrutíferos, eu 

pelo menos teria tido uma consolação: a de ter velado à sua cabeceira, suavizado pela minha 

devoção as últimas dores de sua peregrinação neste mundo”1088. Na narrativa, é possível 

perceber a culpa da irmã que sofre por ter abandonado as funções femininas de cuidado e zelo 

                                                 
1086 Ibid, pp.40-41. 
1087 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos...Op.Cit. p. 27. 
1088 Ibid, pp. 27-28. 



339 

 

pela família. Depois de tantos anos desligada dessas ocupações, ela explicitava novamente ao 

público sua disposição para a domesticidade, embora, na prática, vivesse bem distante dela.  

Floresta também busca um culpado para o passamento do ente amado. Ela conta, 

por exemplo, que após estar muito mal, o irmão foi tratado em casa de campo de amigos, e 

quando estava praticamente curado, morreu no dia de seu retorno à casa: “O convalescente, 

que parecia estar se recuperando, caiu novamente doente e, transportado para a sua casa, na 

cidade, partiu em martírio, para se juntar ao nosso pai e a nossa mãe”, e dessa volta ao lar, ela 

levanta suspeitas, que ao longo do texto serão colocadas sobre a cunhada, esposa de Joaquim: 

“Qual foi a causa de uma tal recaída? Ele carregou o segredo para o túmulo”1089. A sensação 

de que faltaram ao seu irmão os cuidados apropriados que, segundo o seu texto, somente ela 

poderia lhe dar, soma-se às desconfianças da cunhada e de suas filhas, pintadas como 

interesseiras, egoístas, mesquinhas.  

Um outro lamento importante na narrativa relacionava-se ao fato de que Joaquim, 

embora mais novo, tivesse morrido antes dela: “Ele se foi, ah! E antes de mim! Eu que, 

deixando-o desta vez, estava quase convicta de precedê-lo na grande, na eterna viagem!”. 

Nesse trecho, como em vários momentos da obra, a narradora reflete também sobre sua 

própria morte, que ela parecia julgar como próxima. Nas reflexões sobre o tema, ela 

demonstra que o ocaso da vida fora sempre motivo de discussões filosóficas entre ela e o 

irmão, e o mistério que a envolvia lhe consumia horas de investigação, sem que uma 

resolução para o problema fosse alcançada: “Nem a filosofia, nem nenhuma outra ciência, por 

mais profunda que ela possa ser, jamais conseguirá esclarecer sobre o fatal fenômeno da 

morte, que sempre nos vem surpreender, apesar da certeza de sermos, por ela, infalivelmente 

atingidos”1090. Nem as ciências, nem as certezas do fim da vida humana lhe ajudaram a 

resolver o insolúvel dilema que residia entre a inevitabilidade de sua realização e a 

dificuldade de sua aceitação e, com essa justificativa, Nísia explica aos leitores a morbidade 

de sua escrita, acentuada, então, pelo pensamento de sua própria morte.  

Assim como em outras obras de sua autoria, Floresta se narra como dotada de 

uma capacidade premonitória: “O pressentimento sinistro de que ele sucumbiria me atingia 

tão fortemente que, a cada chegada dos paquetes que me traziam cartas, um temor geral se 

apoderava de mim (...)”1091. Ao relatar os acontecimentos que precederam o fim de Joaquim, a 

                                                 
1089 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos...Op.Cit. p. 44. 
1090 Ibid, p. 28. 
1091 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos...Op.Cit. p. 43. 
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autora constrói uma narrativa de suspense, na qual a morte emerge como consequência de um 

pressentimento, de uma alma perturbada pelo medo e pela certeza de sua aproximação. 

A morte também assume, no livro, o sentido de despedida definitiva e se ela 

utiliza a metáfora da viagem para se referir ao falecimento de Joaquim, ela também concebe 

sua partida definitiva do Brasil como uma separação que compõe mais uma morte na 

narrativa:  

Os que deixaram para sempre sua pátria, sua família, seus amigos conhecem 

sozinhos esse estremecimento doloroso, indescritível, que nos provoca o ruído do 

vapor, das cordagens e dos marujos levantando a âncora que vai pôr, entre nós e os 

entes queridos que deixamos, um mar imenso, um abismo talvez. 

Como uma morte simbólica, Nísia se despede para sempre de seu país e de seus familiares. A 

morte de Joaquim apenas concretizaria tal simbologia ocorrida com a separação fundamental 

entre dois mundos divididos pelo Atlântico, o qual ela nomeia “abismo”. 

Na segunda parte do texto, dedicado a oferecer dados biográficos sobre a vida do 

irmão, que ela julga como ilustre filósofo, a autora tem a preocupação de retraçar os passos de 

sua vida, desde seu nascimento. Ao fazê-lo, porém, a autora narra a si mesma e a trajetória de 

Joaquim tem como protagonista a própria Nísia. Ela é a “mãezinha” do pequeno irmão. Em 

uma passagem ela diz que quando seu pai morreu, Joaquim, ainda criança, teria lhe 

confessado: “Temos mais que nunca necessidade de ti, querida mãezinha”. Fora ela também a 

responsável pela primeira educação do irmão: “Seus passos ainda mal firmes, (...) seguiam os 

de sua irmã (...) a quem seu pai havia confiado a primeira educação de seu querido cadete”. 

De modo que ela se coloca como responsável por desenvolver no irmão as capacidades 

intelectuais extraordinárias que expõe em sua narrativa.  

Floresta também se constitui, na biografia do irmão, como sua salvadora. Ela 

relata, por exemplo que a vida de Joaquim esteve, em duas ocasiões, por um fio, e atribui 

somente a si o sucesso de suas curas em duas ocasiões. Em 1849, ela conta sobre sua 

recuperação milagrosa “o santo amor fraternal, penetrando na origem desse mal, encontrou 

recursos para salvar o moribundo”1092. Quando ele era menino, foi a força vital da irmã que 

lhe devolveu a vida: “Eu escutava o fraco sopro de sua respiração aproximando minha boca 

da sua como para comunicar-lhe a força da vitalidade de minha natureza” e narra como um 

milagre aconteceu em decorrência dessa ação: “Seus olhos abriram-se languidamente e 

fixaram-se sobre mim com uma expressão angélical (...). Ele regressou a vida!”. Em toda a 

                                                 
1092 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos...Op.Cit. p.61. 
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obra é a hipertrofia do eu da narradora que se sobrepõe sobre o relato da vida do biografado, o 

que evidencia um cuidado da autora em narrar-se a si própria, contando, a partir dos passos do 

irmão, seu próprio destino, descrevendo suas escolhas e sua importância para a vida familiar.  

Na última obra publicada em vida, a autora destaca seu protagonismo individual 

preponderante para a trajetória da família. Sua vida é construída e guiada a partir de grandes 

marcos políticos, como as revoluções liberais no nordeste brasileiro, ou a revolta farroupilha 

no sul do país. As mudanças decorrem de guerras, revoltas populares, acidente férreo ou 

epidemia e sua trajetória é alocada em uma tessitura de eventos políticos e sociais que 

compõem a história da humanidade, onde ela se inscrevia, através do relato de sua existência. 

Após a publicação desse livro em Paris pela A. Chérié em 18781093, Nísia se retirou para 

Rouen, uma cidade mais pacata que a capital francesa e também mais econômica. Ali fixou 

residência nos arredores da cidade, em uma espécie de distrito chamado Bonsecours1094. A 

localidade ficava próxima ao porto do Havre e a localização era ideal para uma viajante 

inquieta como ela. Todavia, seus últimos anos devem ter sido de maior reclusão, devido ao 

avanço da idade e à precarização da saúde.  

 

7. Epílogo 

Na Grande Route, 121, às 9 horas da manhã do dia 24 de abril de 1885, Nísia 

faleceu em sua residência, depois de ter se confessado e comungado1095. Morreu nos braços da 

filha1096, mas quem atestou a morte foram os vizinhos, na tarde daquele dia. Segundo o 

depoimento de uma amiga que teria assistido seus últimos momentos, Nísia Floresta faleceu 

de uma pneumonia, como D. Antonia, e com idade aproximada à da mãe. Na imprensa 

francesa, o falecimento da ilustre escritora brasileira passou silenciosamente, ou ao menos, 

nada foi encontrado a respeito de sua morte.  

                                                 
1093 BRASILEIRA AUGUSTA, Madame. Fragments d’un ouvrage inédit. Notes biographiques. Paris, A. Cherié, 

1878. 
1094 Certidão de óbito de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Registres Paroissiaux et d'État civil, Mariages, décès, 

naissance, Décès n.28, 1885. Archives departamentales de la Seine-Maritime, Bonsecours-dit Blosseville, 

Disponível em: 

http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2

Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml& 

Acesso: 20/01/2015. 
1095 Depoimento de uma amiga de Nísia a Henrique Castriciano, Apud: CÂMARA, Adauto da. História de Nísia 

Floresta. Op.Cit. p.107. 
1096 Gazeta da Tarde transcrito no Diario Portuguez, Rio de Janeiro, 26/05/1885. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 

http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&
http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_notaires_etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&
http://www.bn.br/hemerotecadigital
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Seu biógrafo, Adauto da Câmara, defendeu que a morte de Nísia causou, no 

Brasil, “bem pouco significativas (...) demonstrações de pesar”1097. Segundo ele, não 

encontrou nada mais do que dois jornais que estamparam “sóbrio registro do passamento”, 

mesmo que contivessem “elogiosas expressões à individualidade da extinta”. Disse que 

apenas encontrou uma encomenda de missa, feita pelo Colégio Augusto, a instituição de 

ensino de meninos dirigida por seu filho, Augusto Américo1098. No entanto, esta pesquisa 

revelou uma outra história.  

A notícia de sua morte chegou por volta de um mês depois de ocorrida, o que 

sugere que Lívia escreveu uma carta imediatamente após a morte da mãe para avisar à 

família, pois em 26 de maio estamparam-se as primeiras notícias no Brasil. A família do Rio 

de Janeiro convocou a primeira missa em sufrágio da parenta extinta na Gazeta de Notícias 

dos dias 29 e 30 de maio, com o seguinte anúncio: “Augusto Américo de Faria Rocha e sua 

esposa, Lívia A. Gade (ausente) e o Dr. Henrique de Medeiros e sua mulher, filhos, cunhado e 

irmã daquela exemplar mãe de família, falecida em Ruão (França) convidam aos seus 

parentes e amigos para assistirem as missas em sufrágio de sua alma (...)”1099.  

As missas encomendadas em sua memória continuaram a se realizar no mês 

seguinte. No dia 6 de junho, por exemplo, o jornal Brazil anuncia, em sua capa, uma missa em 

sufrágio da alma de Nísia a se realizar na matriz de Engenho Novo, mesma região onde 

funcionava o Colégio Augusto de propriedade de seu filho, sem que os organizadores tenham 

sido nomeados. No dia 11, outra missa é organizada em memória de Floresta, dessa vez pela 

“professora Paiva Mendes” que se identifica como ex-aluna e amiga de “D. Nisia Floresta 

Brasileira Augusta”, ocorrida na matriz de Santa Rita1100. No dia 23, é a vez de seus 

sobrinhos, Elisa Pinto de Silva Arouca e o marido José da Silva Arouca, além dos filhos, 

mandarem rezar uma missa na Igreja de nossa senhora do monte do Carmo pela alma da 

“sempre lembrada tia e madrinha”1101. Segundo Adauto da Câmara, José era possivelmente 

filho da irmã mais velha de Nísia, há muito falecida, mas se esse palpite está certo, Nísia 

nunca se referiu a ele em suas obras, o que talvez revele a pouca proximidade1102. É possível 

                                                 
1097 CÂMARA, Adauto da. Op.Cit, p.107. 
1098 CÂMARA, Adauto da. Ibid, p.107. 
1099 Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, 29/05/1885. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
1100 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11/06/1885. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
1101 “D. Nizia Floresta Brazileira Augusta”. O Paiz, Rio de Janeiro, 23/06/1885. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1102 CÂMARA, Adauto da. História de Nísia Floresta. Op.Cit. p.23. 

http://www.bn.br/hemerotecadigital
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ainda que Elisa fosse uma das filhas de Joaquim e a tal sobrinha preferida, que Nísia 

comentou, na biografia do irmão, tê-la educado ao lado de Lívia e que se casou com um 

advogado que muito lhe agradava, gerando quatro filhos1103.  

Dúvidas à parte, no dia seguinte, as missas continuavam e no aniversário de 30 

dias de sua morte, foi a vez dos professores do Colégio Augusto encomendarem mais uma 

missa para o dia 25 de junho, ocorrida na Igreja da ordem terceira da Imaculada N. S. da 

Conceição e Boa Morte, dessa vez o sufrágio era em memória da alma da “mãe do diretor do 

mesmo colégio”.  

Os anúncios de sua família lembram apenas de Nísia através de suas funções 

familiares e não mencionam nada a respeito de sua carreira pública como educadora ou 

escritora. É a domesticidade que impera quando lembram da “mãe de família” ou “sempre 

lembrada tia e madrinha”. Mesmo os anúncios dos professores do colégio Augusto a 

mencionam apenas como “mãe do diretor”, mas não citam nada a respeito de sua trajetória 

profissional. No caso dos defuntos homens, era comum que ao menos a ocupação profissional 

fosse lembrada mesmo nos convites das missas. Apenas sua ex-aluna a lembrou como 

professora, além de amiga, talvez porque fosse uma mulher que desempenhava um trabalho 

“público” na função de educadora.  

Mas se a família silenciou sobre a carreira da escritora, diversos necrológios 

foram dedicados à Nísia Floresta Brasileira Augusta, que a descreveram de uma perspectiva 

diversa. A notícia da morte da escritora brasileira exilada na França ganhou as páginas dos 

principais jornais do Rio de Janeiro e sua trajetória foi festejada com obituários elogiosos, que 

quase nada falaram de sua “condição feminina”, tratando-a como uma brasileira ilustre e 

intelectualizada, que transpôs os lugares sociais esperados das mulheres para ganhar a 

sonhada notoriedade. 

No Jornal do Commercio de 26 de maio de 1885, o redator anunciou a morte da 

“escritora cujo nome é conhecido nas letras pátrias”. Ele destacou seu “Mister de educadora 

da mocidade do sexo feminino” e o “cultivo das letras” e “sua vasta instrução”1104. Assim 

como aquele, A Gazeta da Tarde e o Diario Portuguez também deram conta do falecimento 

da “ilustre brasileira”, no dia seguinte. A Gazeta, por exemplo, descreveu os livros publicados 

na Europa pela escritora, os salões que ela frequentou, as celebridades que conheceu e a 

                                                 
1103 AUGUSTA, Nísia Floresta Brasileira. Fragmentos de uma obra inédita: Op.Cit. p.37 
1104 “Falecimentos”. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26/05/1885. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
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julgou como “possuidora de um talento admirável sem que, talvez, por sua longa ausência, 

enchesse a sua pátria com o ruído de seu nome”1105. Para o articulista, ela não era mais tão 

conhecida no Brasil devido à sua ausência, mas não pela falta de qualidades do intelecto. Ao 

que concordou o jornalista do Diário, que a chamou de “distinta escritora brasileira”1106.  

No dia seguinte, foi a vez de O Paiz fazer um imenso elogio fúnebre à Floresta na 

segunda página do jornal, (aquele longo texto que abre essa tese)1107. Nesse mesmo dia, o 

periódico O Pharol escreveu uma elegia muito semelhante ao artigo de O Paiz, publicando-o 

na primeira página e descrevendo as obras, as viagens pela Europa e o contato de Nísia com 

grandes nomes da literatura e das ciências1108.  

Ainda no dia 27 de maio, O Mercantil estampou, em sua primeira página, a 

notícia da morte da escritora, que nas palavras do redator “enriqueceu a nossa literatura com 

apreciáveis frutos do seu talento”1109. Sua morte ocupou também a capa do Jornal do 

Commercio no domingo dia 31 de maio1110, na qual a crônica semanal “Microcosmo” noticiou 

o falecimento da escritora, dando detalhes de sua vida e lembrando como ela honrou “o nome 

do país com esmerado cultivo das letras”, além de ter alcançado uma maior notoriedade fora 

do Brasil “do que entre conterrâneos”. Ele a lembrou ainda como a “instruída senhora” que se 

dedicou “à educação de suas jovens patrícias” antes de partir para a Europa e se aprimorar 

“nos fogos literários e científicos”. Os nomes de suas obras e as circunstâncias da morte da 

“emérita brasileira” concluem o obituário do cronista.  

No intervalo de algumas semanas, o nome de Nísia apareceu em pelo menos uma 

dezena de jornais cariocas, muitos dos quais de grande circulação. Seu nome ocupou a 

primeira página de pelo menos a metade deles e no domingo, dia 31, seu obituário foi 

estampado no periódico de maior circulação no Império brasileiro. Além disso, no dia 4 de 

junho daquele ano, a seção “A pedidos”, uma coluna paga do Jornal do Commercio, publicou, 

sob o título de “Nísia Floresta Brasileira Augusta” a transcrição de sete necrológios feitos a 

ela na imprensa brasileira e a indicação de “continua” que arrematava a coluna revela que o 

assinante tinha, ao menos, a intenção de pagar por mais uma seção, de modo a continuar com 

                                                 
1105 A Gazeta da Tarde Apud: Diário Portuguez, Rio de Janeiro, 26/05/1885. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1106 Diário Portuguez, Rio de Janeiro, 26/05/1885. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 

01/06/2015. 
1107 Ver parte 1. 
1108 O Pharol, Rio de Janeiro, 29/05/1885. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1109 O Mercantil, Rio de Janeiro, 27/05/1885. Disponível em: www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
1110 “Microcosmo”. O Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31/05/1885. Disponível em: 

www.bn.br/hemerotecadigital Acesso: 01/06/2015. 
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a transcrição das demais elegias que a escritora recebeu. Infelizmente, não encontrei a 

continuação. Entretanto, baseando-se nas ocorrências passadas do nome de Nísia na imprensa, 

podemos conjecturar que tenha sido ideia de Henrique de Medeiros seu saudoso amigo e 

cunhado, que já trabalhara antes divulgando seu nome na imprensa.  

Esses achados de arquivo nos revelam o engano de Adauto da Câmara em tomar a 

recepção da morte da autora como tímida. Contudo, ele parecia ter razão ao afirmar que seu 

nome estava relativamente esquecido em razão de seu exílio na Europa. Mas se, em 1885, o 

nome de Nísia não estava mais na ponta do lápis dos jornalistas, sua morte rapidamente 

despertou a memória adormecida sobre ela, fazendo-a alcançar a suada notoriedade de autora, 

ainda que depois de sua morte. 

*** 

Transcorridos 26 anos do final daquela vida, a nonagenária Adèle Toussaint-

Samson, se aquecia perto da lareira, logo após o almoço, em sua residência na rua Passy n.35, 

próximo ao Bois de Boulogne, quando uma brasa lhe atingiu o vestido e lhe pôs fogo no 

corpo. A empregada veio em seu socorro, mas após agonizar algumas horas, faleceu as 7 

horas da noite do dia 11 de outubro de 1911. A morte foi registrada pelo funcionário do 

Estado civil do XVIº arrondissement, a partir da declaração de dois vizinhos da defunta, no 

dia 12 de outubro1111, que por coincidência, é a data de aniversário natalício de Nísia Floresta.  

A viúva devia viver só, em companhia apenas da empregada. Caroline morrera em 

1908, mas Adèle tinha ao menos um filho vivo, o tesoureiro da Comédie-Française, que havia 

substituído o pai na mesma função. Além dele, talvez seu outro filho, as netas, uma ou duas 

noras, o sobrinho Pierre Berton e quiçá seus irmãos mais jovens ainda lhe cercassem. Sua 

morte, no entanto, recebeu uma cobertura bem diversa da de seu marido e a imprensa acorreu 

para lhe narrar o desfecho trágico da vida.  

Assim como Nísia Floresta, a morte de Adèle foi noticiada em pelo menos uma 

dezena de jornais. No dia 12 de outubro, a seção “Courrier de Théâtres” do Le Figaro1112 

descreveu o acidente sofrido pela “a filha do grande Samson” e mãe do “do excelente 

tesoureiro” e de seu grave estado de saúde. No dia seguinte, a mesma coluna anunciou a 

morte da “viúva Toussaint” e apenas dedicou-se a informar o lugar onde os obséquios teriam 

                                                 
1111 Certidão de óbito de Adèle Toussaint-Samson. Acte de décès de Samson, Veuve Toussaint. Paris, 

12/10/1911. Mairie du XVIe arrondissement, Paris.  
1112 “Courrier de Théâtres”. Le Figaro, Paris, 12/10/1911. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k289356q.item.r=le+figaro+1911 Acesso:12/02/2016. 
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lugar. Até na folha especializada em literatura, o Journal des débats politiques et 

litteraires1113, do dia 13, lembraram apenas do acidente, da morte e do enterro, referindo-se a 

ela como filha de Samson e mãe do tesoureiro do teatro, o mesmo que escreveram as folhas 

Comoedia e Le Rappel1114. Em nenhum desses obituários houve sequer uma menção à sua 

vida profissional, suas viagens ou sua atividade de escritora.  

Houve, contudo, exceções. No jornal Le matin do dia 13 de outubro de 19111115, o 

obituário fez um rápido anúncio do acidente e a descreveu como “fille du comédien Samson”, 

mas adicionou a ocupação de “femme de lettres”, sem maiores explicações. Somente no 

necrológio que a escritora recebeu, no periódico Le Journal, sua carreira de escritora foi 

contemplada. O articulista lembrou sua filiação e descreveu o acidente e a dor de seus 

parentes e amigos para, em seguida, lembrar que ela era “trés connue dans le monde des 

lettres” [muito conhecida no mundo das letras]. Além disso, revelou, como aos 91 anos, Adèle 

guardava ainda muita vitalidade sendo ativa nos trabalhos intelectuais, pois quando morreu 

estava próximo de concluir a nova edição de L’Art Théâtral, obra de seu pai. No ano de sua 

morte, Adèle ainda publicava na imprensa. No Le Figaro de 4 de fevereiro de 19111116,  há 

uma publicação de suas memórias a respeito de um ator, que havia sido discípulo de seu pai, 

sob o título de “Coquelin intime”. Sua intensa atividade de escritora foi canalizada, em seus 

últimos anos, a se dedicar a rememorar os “tempos áureos” do teatro e da ópera, dos quais a 

nonagenária guardava recordações e cartas.  

O autor do necrológio de Adèle destacou também sua carreira de jornalista: “Mme 

Toussaint-Samson a longtemps colaboré au Figaro” [Sra. Toussaint-Samson tem colaborado 

por um bom tempo no Le Figaro], assim como elogiou seus versos e sua prosa: “on lui doit 

aussi plusieurs oeuvres fort interessantes: um livre de vers, Épaves; des nouvelles, Les 

Chemins de la vie” [Nós devemos a ela também diversas obras muito interessantes: um livro 

de versos, Épaves; e novelas, Les chemins de la vie]. O artigo tratou de sua viagem atlântica, 

                                                 
1113Journal des débats politiques et litteraires, Paris, 13/10/1911, BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k484323k/f1.image.r=journal%20de%20d%C3%A9bats%2013%20octobre%

201911 Acesso:12/02/2016. 
1114 Comoedia, Paris, 13/10/1911, BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76543950.r=ad%C3%A8le%20toussaint%20samson%201911 Acesso: 

23/01/2016. Le Rappel, Paris, 14/10/1911. BNF, Gallica. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7551175c.item.r=le+rappel+1911 Acesso: 20/01/2016. 
1115 Le Matin, Paris, 13/10/1911. BNF, Gallica. Disponível em: 
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realizada com o marido: “avait vécu une dizaine d’années au Brésil avec son mari, nous a fait 

le récit de ses aventures dans Une Parisienne au Brésil” [morou uma dezena de anos no Brasil 

com seu marido, nos fez o relato de suas aventuras em Une Parisienne au Brésil] e o seu 

domínio e conhecimento da língua francesa ao publicar “um conte en vieux français: Messire 

Jehan et dame Ursule”[um conto em francês arcaico: Messire Jehan et dame Ursule].  

A morte da escritora francesa causou enorme comoção na imprensa parisiense, o 

que se justifica principalmente pela forma trágica de sua morte e, de maneira menos 

importante por sua ilustre filiação ao grande Samson. No entanto, diferente da escritora 

brasileira cuja trajetória profissional foi intensamente comentada em obituários e elegias do 

outro lado do Atlântico, Adèle recebeu apenas um necrológio que dissertou sobre sua 

produção escrita e sobre sua viagem ao Brasil. Talvez, ela tenha falhado em se esconder sob o 

manto do pai e trabalhado bem menos que a brasileira para se fazer notória. Ela, por exemplo, 

preferiu reeditar as obras de seu pai e escrever sobre a memória de artistas famosos, a insistir 

em reeditar ou propagandear os seus textos. Isso talvez se relacionasse com questões 

financeiras, pois a fama de Samson e seus discípulos da ópera possivelmente era mais rentável 

do que seus próprios textos. 

Além disso, é possível, ainda, que a imprensa francesa fosse mais resistente em 

reconhecer os feitos de uma mulher escritora, pois Adèle recebeu somente um necrológio que 

expôs seu passado como femme de lettres e de Nísia, nada encontrei. É fato que a brasileira 

passou seus últimos anos reclusa e retirada de Paris e havia deixado de publicar há muito 

tempo quando morreu. Também Adèle havia reduzido sua atividade de escrita, dedicando-se 

mais à relembrar a fama do pai e de outros atores com quem conviveu. Ainda assim, a 

despeito das reservas, a imprensa brasileira foi bem mais acolhedora do sucesso de Floresta, 

talvez porque acreditasse que ela conquistara o sucesso na Europa, berço da civilização e 

lugar de onde irradiava o conhecimento, na visão de muitos brasileiros letrados do período.  

*** 

Através de diversos documentos que sobreviveram ao tempo, investigamos, ao 

longo dessa tese, os rastros de duas existências, que em muitos aspectos foram comuns e, em 

tantos outros, extraordinários. Nísia e Adèle nasceram em países distintos, vieram de famílias 

muitos diferentes, foram educadas de maneira diversa e vivenciaram realidades bem 

antagônicas nas primeiras décadas de suas vidas. Contudo, a despeito dos caminhos que 

trilharam tornaram-se escritoras e viajantes e foram esses escritos, relatos de viagens inclusos, 
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que as uniram nas páginas dessa tese do começo ao fim. O fato de terem sido autoras 

justificou a minha escolha, mas isso não foi o bastante para que uma comparação entre elas se 

sustentasse. Era preciso mais que isso. Nísia nasceu em 1810 em uma capitania distante da 

recente capital do Reino Unido de Portugal, enquanto Adèle nasceu no coração da capital 

francesa, o centro do mundo europeu. Ambas morreram depois de uma longa vida que 

atravessou o século XIX e viveram principalmente entre o Brasil e a Europa, passando a 

maior parte do tempo entre o Rio de Janeiro e Paris. Um diálogo entre elas me pareceu 

importante porque foram contemporâneas, tendo compartilhado uma época, além dos mesmos 

espaços. Os escritos que resultaram de suas penas não se restringiram aos lugares pelos quais 

passaram, atingiram também outras partes do Atlântico, como suas publicações nos Estados 

Unidos nos revelam. A eleição de trabalhar com ambas, dessa forma, partiu da vontade de 

perceber as possibilidades da escrita e da autoria, ao longo do século XIX, no Atlântico, 

particularmente, entre a América e a Europa.  

Mas isso ainda não basta para justificar um diálogo entre as duas. Nísia e Adèle 

também compartilharam aquilo que seus contemporâneos chamavam de a “condição 

feminina”, ou seja, elas foram mulheres, que se casaram, tornaram-se mães, depois viúvas e 

ocuparam os lugares que lhes cabiam nas prescrições sociais de sua classe naquela época. E, 

apesar de conformarem as normas e costumes de seu tempo, também foram transgressoras. 

Não à moda dos séculos seguintes, mas à sua própria maneira. Elas agiram de dentro das 

amarras de sua época, observando, viajando, escrevendo e publicando. Prescreveram aos seus 

leitores e leitoras suas próprias morais, tornaram públicas suas visões de mundo, defenderam 

novos lugares para as mulheres, percorreram caminhos além das fronteiras de suas terras de 

origens, observaram os outros, desafiaram-se em textos literários de diversos gêneros e 

lutaram para que fossem lembradas, ainda que de diferentes maneiras.  

Nesse sentido, a vida de Adèle e de Nísia apresentou-se como material 

privilegiado para que um diálogo entre elas fosse criado, a partir de uma dose de ficção e 

outra de cientificidade. A aproximação entre as escritoras, contudo, não exclui as diferenças 

entre elas; na verdade, todo diálogo pressupõe a diversidade de opiniões e formas 

argumentativas distintas. E isso não faltou no caso delas. Adèle era mais recatada e defensora 

dos ideais da domesticidade, enquanto Nísia o fazia como um protocolo que ela quebrava, 

com frequência, ao empregar seu vocabulário de direitos e justiça e seu desejo de educação e 

participação da mulher na vida pública. Contudo, apesar das aproximações e distanciamentos 

das duas trajetórias, nenhum vestígio de um contato entre elas foi achado. Embora tivessem 
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muito a compartilhar, elas, aparentemente, nunca se conheceram. Seus nomes apenas 

dividiram as páginas de um mesmo livro, a de um catálogo de títulos de 1898, de nome: 

Bibliographie Bresilienne1117. Depois de mais de um século, portanto, elas finalmente se 

toparam. Nesta tese, elas, enfim, tiveram a chance de iniciar uma boa conversa, senão entre 

elas, ao menos delas conosco. 

                                                 
1117 GARRAUX, A.L. Bibliographie Bresilienne. Catalogue des ouvrages français e latins relatifs au Brésil. 

(1500-1898). Paris: Ch Chadenat. Jablonski, Vogt et Cie, 1898. 
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