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Brasileiras (1829-1832) 
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O presente estudo detém-se sobre as prosas de ficção publicadas em O Mentor das 
Brasileiras. Este periódico, impresso de São João del-Rei (MG), voltado para o público 
feminino, buscava orientar suas leitoras por intermédio de uma narrativa edificante e 
instrutiva. Por meio da referida folha, visualizaremos as representações da mulher e seu 
correspondente papel na sociedade mineira entre o ocaso do Primeiro Reinado e 
princípios das Regências. O Mentor divulgou um código de condutas morais e cívicas, 
como faceta de um poder “disciplinar” (FOUCAULT, 1987), para as “representantes do 
Bello Sexo” da província de Minas Gerais. Política e moral conjugam-se nesse 
impresso, inserindo, de maneira peculiar, a mulher na vida política daquele tempo. Essa 
conjugação será analisada apontando para a relação entre os textos de ficção e a cultura 
política daquela época. Portanto, apresentaremos as práticas de leitura, restritivas e 
tensas, em torno das narrativas de ficção e as representações da mulher daqueles idos, 
em que o “amor” era princípio fundamental no mundo da política. 

O Mentor das Brasileiras, hebdomadário dirigido ao público feminino, foi 
publicado na Vila de São João del-Rei, entre os anos de 1829 e 1832. Nesse mesmo 
interstício, Minas Gerais dominava o comércio terrestre de bovinos e suínos na Corte. A 
Vila, cabeça da Comarca do Rio das Mortes, destacava-se como abastecedora de 
gêneros alimentícios para a Província do Rio de Janeiro. Essa situação era garantida 
pela proximidade com a fronteira da província fluminense, tendo como via de acesso a 
Estrada Real, permitindo a São João del-Rei centralizar o comércio de produtos do sul 
mineiro (GRAÇA FILHO, 2002, p. 38). O desenvolvimento das relações mercantis com 
o Rio de Janeiro favoreceu alterações no cotidiano político-social da Vila de São João 
del-Rei. A elite sanjoanense, ligada ao abastecimento, projetava-se com os eventos 
emancipacionistas de 1822. Aliados às forças liberais, os representantes dessa elite 
fortaleceram-se com o decorrer do Primeiro Reinado. Entretanto, conforme Alcir 
Lenharo, “somente após 1826 é que encontrariam os canais mais apropriados de 
organização e prática política para ganhar em 1831 o espaço que pretendiam” 
(LENHARO, 1979, p. 70). São João del-Rei consolidava-se como pólo econômico e 
político da província de Minas Gerais. 

As transformações da vida política e social da comarca do Rio das Mortes foram 
partilhadas pelas representantes do “belo sexo”. O viajante francês Auguste de Saint-
Hilaire oferece-nos rastros das mudanças pelas quais passou a mulher sanjoanense. O 
arguto naturalista, que esteve em Minas Gerais entre 1816 e 1822, afirma que “as 
mulheres da região do Rio Grande e em geral da comarca de S. João se deixam ver mais 
freqüentemente do que as de outras partes da Província”. Entretanto, demonstrando 
constrangimento, Saint-Hilaire explica que 

“como esse não é um costume muito difundido nem muito bem aceito, as 
que se apresentam diante de seus hóspedes só o fazem desafiando os 
preconceitos. Em conseqüência, demonstram muitas vezes uma audácia que 
não deixa de ser um pouco desagradável” (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 55.). 

Portanto, visualizamos uma representação das mulheres de São João del-Rei 
“desafiando os preconceitos” e demonstrando “uma audácia” que, possivelmente, não 
incomodava somente o viajante francês. Essa “audácia”, de que exclama Saint-Hilaire, 
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foi defendida posteriormente por uma professora de primeiras letras da Vila. Afirmava 
Policena Tertulliana de Oliveira que “a timidez é sempre um defeito, que produz de 
ordinário o acanhamento, e impede a expressão de nossas idéias” (MENTOR, 23 dez. 
1829). De fato, as mulheres da região participavam mais ativamente da vida social, 
sobretudo no ambiente urbano, refletindo-se, inclusive, na “presença das mulheres nos 
registros criminais, dando queixas de agressões, insultos e maus-tratos” (VELLASCO, 
2004, p. 57).  

Além da presença nos registros judiciais, as mulheres, pelo menos uma parcela 
pertencente à “boa sociedade”, inseriram-se nas conversações políticas do momento. A 
participação feminina apresentava-se, aos olhos dos liberais moderados, como potencial 
a ser explorado e controlado. Naquele tempo, a difusão das Luzes estava presente nos 
ideais liberais. Para a elite, era necessário incorporar as mulheres ao intento ilustrado. 
Nesse sentido, “para dar maior expansão ao gênio que tanto se desenvolve nesta alma 
da sociedade”, isto é, as representantes do “belo sexo”, iniciou-se a publicação d’O 
Mentor das Brasileiras.  

Imbuído do ideal esclarecido, O Mentor das Brasileiras veio a lume, pela primeira 
vez, no dia 30 de novembro de 1829. O periódico era impresso na Typographia do Astro 
de Minas, onde podia ser efetuada sua assinatura. Também subscrevia-se para esta folha  

“no Rio de Janeiro em casa do Sr. Evaristo Ferreira da Veiga e C., em Ouro 
Preto na Typographia do Universal, na Campanha em casa do Sr. Ignacio 
Gomes Midões, em Sabará em casa do Sr. Bento Rodrigues de Moura e 
Castro pelo preço de 800 rs. por trimestre” (MENTOR, 16 dez. 1831). 

Por meio do anúncio de subscrição, percebemos uma certa amplitude do raio de 
ação d’O Mentor. Além de vilas e cidades como Ouro Preto, Sabará e Campanha, o 
periódico podia ser assinado no Rio de Janeiro, na livraria do célebre Evaristo da Veiga. 
O anúncio indica-nos a formação de uma rede de comunicação composta por possíveis 
correligionários. Eram homens de tendência liberal, ligados diretamente aos debates 
políticos travados pela tribuna e pela imprensa. Em efeito, o potencial mobilizador da 
mulher mineira não poderia ser desprezado pelos liberais moderados. 

Cada exemplar d’O Mentor possuía oito páginas, cuja forma de numeração 
mantinha uma seqüência que continuava a cada novo número publicado. Pensava-se o 
jornal como assinatura. Ao final do ano, com todos os exemplares organizados 
cronologicamente e devidamente encadernados, poderíamos ter a impressão de estarmos 
diante de um livro publicado em forma de fascículos. Isso sinaliza para uma seleção do 
público ideal do periódico. De acordo com o redator, o hebdomadário era destinado às 
“estudiosas brasileiras”, ou seja, mulheres letradas, possivelmente integrantes da “boa 
sociedade”. Além disso, o caráter seqüencial da folha permite-nos especular sobre um 
provável relacionamento mais íntimo entre o redator e suas potenciais leitoras, pois cada 
número recém-chegado significava um novo encontro entre o público feminino, seleto e 
assíduo, e seu Mentor para colóquios em torno da política, dos costumes e da vida 
familiar. 

Para espalhar as luzes entre o “belo sexo”, O Mentor das Brasileiras transcrevia 
“parte da História, principalmente a moderna”, enfatizando “exemplos dignos de 
imitação, com especialidade as acções virtuosas que tiverem praticado algumas 
heroinas, acompanhando a estes actos as necessarias reflexões”. Nesse sentido, a 
história era “mestra da vida”, e dela extraíam-se lições e exemplos essenciais para 
implantar a civilização no seio da sociedade mineira. Exemplo disso foi a divulgação da 
participação feminina nos movimentos parisienses de 1830.  
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As “Três Jornadas de Julho” foram recebidas com júbilo pelos brasileiros. O 
Mentor, como propugnador das liberdades pátrias, divulgava “o valor de huma menina” 
nas barricadas de Paris: 

“Muitas mulheres tomarão huma parte activa nos combates de Paris, e 
diversas se distinguirão por feitos de extraordinário valor. Huma linda 
menina de 19 annos de idade, que durante os tres dias appareceo à frente dos 
combatentes, armada de huma espada, adquirio tal ascendencia sobre os 
Cidadãos, que olhavão para ella, como se fôra seo Capitão: intrepida no 
campo de batalha, assim que cessava fogo, ella ia prodigalizar suas 
carinhosas attenções aos feridos. Tanto heroismo, amor da patria, e 
humanidade, incitavão o enthusiasmo, dos que a observavão. Sabbado a 
noite esta amavel menina foi levada em trumpho pelas ruas de Paris: huma 
grande multidão a seguia dando gritos de alegria: em huma mão levava ella 
a espada, e na outra a bandeira tricollor; grande número de tochas acesas 
abrilhantavão tão alegre cortejo” (MENTOR, 12 nov. 1830). 

Ao lançar suas “reflexões” sobre a heroína francesa, O Mentor afirmava ser este 
um dos modelos “que julgamos recomendáveis às nossas Brasileiras”. A partir daquele 
exemplo, esperava-se das mulheres oporem-se “aos tyrannos traidores, que intentarem 
sugeitar povos livres ao jugo da escravidão”. O Mentor difundiu uma cena análoga à 
famosa pintura de Eugène Delacroix: A liberdade guiando o povo. O pintor francês 
inspirou-se na combatente Marie Deschamps para representar “as lutas e os ideais da 
revolução, da república, da pátria” (CARVALHO, 1990, p. 76). Em efeito, aquela 
mulher agressiva, enérgica e, ao mesmo tempo, sedutora, povoou os corações e mentes 
daqueles que “pugnavam pela Liberdade”. Entretanto, diferentemente da obra de 
Delacroix, a representação brasileira extraía de seu significado todo o conteúdo 
republicano, permanecendo o ideal de Liberdade associado à Constituição e ao Amor da 
Pátria. 

Nas páginas d’O Mentor encontram-se trechos de obras de “belas letras”. Estas 
visavam a “entreter proveitosamente a attenção das Senhoras”, para “bem lhes dirigir as 
potencias intelectuaes”. Contudo, a inserção desse tipo de conteúdo não se fazia “a 
cargo de huma instrucção profunda, que tornaria fastidiosa a leitura, e cançaria o 
espirito que procura o util de mistura com o agradavel”. Para esse estudo útil e 
agradável, O Mentor lançou mão de fábulas e contos cujos conteúdos “se dirij[i]ão à 
hum fim moral nas suas narrações interessantes” (MENTOR, 30 nov. 1829). As 
narrativas de ficção eram acompanhadas das “necessarias reflexões” feitas pelo redator. 
Ao final dos excertos, era inserida uma análise que orientava a interpretação do 
conteúdo transcrito. Tratava-se de um cerceamento da leitura, limitando-a e 
direcionando-a para um entendimento “legítimo” do texto. Representava, ao nosso ver, 
uma leitura forçada, submissa e refreada. Vejamos um exemplo.  

A fábula “O Velho e o Burro” conta que “viajava um velho por huma estrada com 
hum burro carregado; sahirão de emboscada huns ladrões”. O velho insistiu com o muar 
para que apressasse o passo a fim de fugirem dos salteadores. Ao que indaga o animal: 
“se acaso elle cahisse no poder dos ladrões, se estes lhe porião duas albardas?” O velho 
sinceramente respondeu que não. Assim, concluía o burro: “pois que me importa que eu 
sirva a ti, ou a elles, com tanto que eu leve as minhas albardas?” (MENTOR, 06 jan. 
1830). 

De acordo com o redator, esta fábula ofereceria “grandes moralidades se a lermos 
com reflexão”. Posto isso, dissertou O Mentor que “o seu autor quiz mostrar, que 
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quando se trata da mudança dos principados dos Reis, os pobres nada mudão”. Isso 
ocorreria, conforme o jornal, num Estado despótico já que “os vassallos não podem-se 
dispor com coragem a derramar seo sangue para defender a vida de hum tyranno, que 
lhes recompensa seos esforços com o azorrague, com a oppresão, e com a tyrannia”. 
Contudo, num Estado constitucional os cidadãos oferecem sua própria vida para 
sustentar “as muralhas da liberdade”. Nesse sentido, moraliza O Mentor: 

“Nunca quereremos Monarcha sem Constituição, nem Constituição sem 
Monarcha. Por defendermos a Constituição daremos a propria vida, e não 
nos tornaremos inertes à maneira do burro da fabula. Para hum fim tão justo 
qual he sustentar a liberdade, nenhuma mãi negará seo filho, nenhuma 
esposa impedirá com imprudentes lágrimas os passos de seo marido, 
nenhuma Senhora mesmo se julgará destituída de forças para defender a 
liberdade de sua patria se a ver attacada” (MENTOR, 06 jan. 1830). 

Um conceito perpassa todas as fábulas: a liberdade. Esta, que era “a principal de 
todas as nossas fadigas; porque sem ella não ha bem, que seja perdurável, e completo” 
(MENTOR, 10 abr. 1830), era atrelada ao sistema monárquico. Para defender esse “bem 
inauferível”, O Mentor conclamava: “Amáveis patricias, o partido para o qual vos 
convida o vosso Mentor he o partido da Constituição, unico que vos pode felicitar, e a 
vossos filhos” (MENTOR, 19 mar. 1830). Entretanto, essa liberdade somente estaria 
protegida numa Monarquia Constitucional, daí insistirem os liberais que “nunca 
quereremos Monarcha sem Constituição, nem Constituição sem Monarcha”. A 
monarquia constitucional era base dos ideais liberais moderados. 

Entretanto, voltemos à estrutura do jornal. O uso das “moralidades” aponta-nos 
para aquilo que Roger Chartier denomina “caráter todo-poderoso do texto” 
(CHARTIER, 1990, p. 121). Conforme o pesquisador francês, a história da leitura está 
envolvida por uma aparente contradição, expressa na luta entre a liberdade do leitor e a 
autoridade do texto. O leitor é pensado pelo autor como obrigado a permanecer sujeito a 
um sentido único. Dessa forma, O Mentor das Brasileiras lançou mão de seu poder de 
condicionamento sobre suas leitoras, submetendo-as a uma interpretação “legítima e 
autorizada” por intermédio das “necessárias reflexões” insertas em suas páginas. Para o 
redator, esses artifícios coercitivos eram necessários já que o gênero feminino ainda não 
era considerado “naquella perfectibilidade de principios capazes de o tornar habil para a 
comprehensão de materias dificeis por sua natureza” (MENTOR, 30 dez. 1829). 
Portanto, a mulher não se encontraria em plenas condições de interpretar 
individualmente determinado discurso, devendo ser guiada pelo seu “zeloso” Mentor. 

Nas páginas d’O Mentor, encontra-se inscrita parte das tensões pelas quais passou 
a sociedade sanjoanense nas décadas iniciais do Império. A imagem da mulher 
“audaciosa” e desembaraçada chocava-se com a representação da “Senhora” recolhida e 
tímida. Novamente, a professora Policena Tertulliana de Oliveira afirmava às suas 
alunas que “o acanhamento, que outr’ora parecia ser hum atributo proprio de vosso 
sexo, he hoje reputado como escassez de espírito” (MENTOR, 23 dez. 1829). 
Simultaneamente, no próprio periódico, divulgavam-se escritos sobre o recato feminino, 
ensinando que “o recolhimento, a occupação, o manejo dos negocios domesticos deve 
ser o habitual emprego de huma Senhora virtuosa” (MENTOR, 25 nov. 1831). Enfim, 
ao mesmo tempo em que se buscava instruir civicamente a mulher apresentando-a ao 
ideário liberal, O Mentor tratava de mantê- la confinada ao lar doméstico, sob a tutela 
rigorosa do pater familias. Essa aparente contradição pode ser solucionada pelo fato de 
que “o destino de huma mulher está comprehendido nestes dois títulos não menos 



 5 

nobres, esposa e mãi de hum cidadão” (MENTOR, 21 dez. 1830). Nesse sentido, 
ratificava O Mentor que “o primeiro dever de huma mãi he inspirar a seos filhos o amor 
da Patria, e das Instituições de seo paiz” (MENTOR, 18 fev. 1830). Além disso, ela 
“deve ser para seo marido hum espelho de compostura e de virtudes” (MENTOR, 25 
nov. 1831). Esses objetivos seriam alcançados com a prática da “arte da conversação, 
que deve tornar aprasivel, e deleitosa huma sociedade de entes racionaes” (MENTOR, 
11 jun. 1830), contribuindo para uma instrução mútua dos membros da família, pois, 
como dizia Foucault, “arte de estar junto, arte de falar também” (1985, p. 162). 

O cultivo intelectual das “Senhoras” mineiras também decorria da “proveitosa” 
leitura de livros ficcionais. Para tanto, Beatriz Francisca de Assis Brandão 
recomendava, por intermédio d’O Mentor, ao belo sexo “adquirir o gosto da leitura”, 
aconselhando às mães oferecer às filhas “bons livros”, cuidando para que “fazei-as ler, e 
até decorar aquelle capitulo, em que Fenelon faz fallar Telemaco sobre as qualidades de 
Antiope, e, se todas beberem esta sabia lição, será realmente bello o nosso sexo” 
(MENTOR, 12 mar. 1830). Entretanto, deviam os pais evitar “consentirem a lição de 
novellas sem escolha”, porque “o espírito das Senhoras ordinariamente se lisongea com 
vãs chimeras, e contos fabulosos de que nutre sua fantazia, e de que jamais se poderá 
tirar lições proficuas e huma boa educação” (MENTOR 07 dez. 1829). Esta prédica foi 
retomada:  

“Tornamos a lembrar aos pais a boa lição de suas filhas: se estas hão de 
empregar o tempo em leituras de novellas, pela mór parte espertadoras de 
paixões criminosas, leão as sapientissimas Epistolas de S. Paulo; leão a 
imitação de Christo de Kemps, leão para instrucção, e recreio o Telemaco 
do virtuoso Bispo Fenelon, e a escola dos costumes pelo Abbade 
Blanchard” (MENTOR 02 dez. 1830). 

Esses discursos retomaram um entendimento do romance “como forma de 
divertimento vil, que não continha informações que tivessem algum potencial instrutivo 
ou edificante, nem estilo enquadrável nas Belas Letras” (VILLALTA, 2005, p. 18; Ver 
também ABREU, 2003, p. 269). Contudo, além de registrarem a prática de uma leitura 
intensiva, apresentam-nos aqueles que seriam os “bons livros”, figurando sempre o 
Telêmaco, de Fénelon. Por isso, O Mentor cercava-se de cuidados na escolha das 
narrativas, apresentando contos moralmente úteis.  

Um “Conto moral de Young”, intitulado “Clamores da prostituição arrependida”, 
alertava as “Donzellas” sobre os riscos do uso ilícito do corpo, sobretudo por meio de 
prazeres impudicos e sensuais. Neste conto, estão os “clamores” de uma jovem que, por 
influências libertinas, foi “seduzida pelo prazer da sensualidade” sendo encaminhada à 
prostituição. Entretanto, estas páginas, mais do que uma crítica ao comércio sexual, 
revelam-nos uma visão distinta dos prazeres femininos.  

A protagonista dos “Clamores” afirma que encontrou “em [seu] proprio sexo o 
monstro de [sua] ruina”. Esse excerto concorda com a representação agostiniana da 
mulher como o agente de sua própria queda. Evidentemente, este é um discurso 
culpabilizador, que procurava encarnar na mulher a razão de seus próprios males, 
transfigurando-a em “prisioneira e vítima de sua própria sexualidade” (DEL PRIORE, 
1995, p. 198). Por “fraqueza” ou “imprudência”, a mulher luxuriosa arruinava-se, 
caindo em “desgraças para não acabarem mais”. 

Em dado momento do texto, a arrependida meretriz lembra-nos dos “prazeres, que 
ella não pode gostar sem crime”. O prazer ilícito, sobretudo aquele alcançado fora do 
matrimônio, era duramente combatido por um discurso higienizador que identificava a 
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prostituta com a “mulher perdida, dissoluta, decaída e mensageira do vício” (DEL 
PRIORE, 1995, p. 199). O ato sexual em excesso e sem finalidade procriadora era visto 
como uma doença física e moral. Por isso, clamava a pesarosa prostituta de Young:  

“Eu fui castigada de meos prazeres: a dor se veio apoderar do instrumento 
do crime [o meu corpo]: hum veneno mortal se mistura em meo sangue, e 
me forma hum objecto de horror para os outros, e para mim” (MENTOR, 25 
jan. 1830). 

As jovens deveriam permanecer resguardadas dos prazeres mundanos, indecentes 
e torpes. Dessa maneira, retomando um ideário do Antigo Regime, às mulheres estaria 
vedado o prazer físico, sendo-lhes permitido somente o “amor conjugal” que “deveria 
ser casto e contingente, enquanto fora dos laços matrimoniais o amor era paixão” (DEL 
PRIORE, 1995, p. 127). O “amor demasiado” fatalmente degeneraria na doença e, 
conseqüentemente, na exclusão, transformando o corpo feminino em “objecto de horror 
para os outros” e para si mesma. 

Em torno da sexualidade podemos verificar o jogo de poder, as sujeições e a 
formação dos corpos. Segundo Michel Foucault, “a sexualidade está na encruzilhada do 
corpo e da população” (FOUCAULT, 2000, p. 300). Nesse sentido, ela está, outrossim, 
no limiar entre o público e o privado: a sexualidade diz respeito ao indivíduo, expressão 
corporal, por isso deve ser “disciplinada” em forma de vigilância permanente pela 
família ou círculos íntimos; simultaneamente, ela se relaciona àquilo que é comum, ao 
público, porque incide sobre a população (reprodução), por isso deve ser 
“regulamentada” pelo Estado ou Igreja. Nesse sentido, o sexo é “disciplinado” no plano 
individual e “regulamentado” na esfera pública. O estudo da sexualidade, como estudo 
do corpo, apresenta o processo da marcação dos indivíduos. Portanto, a breve análise 
dos “Clamores da prostituição arrependida”, para além de uma história erótica ou 
privada, exprime as lutas em torno das quais se modelaram corpos, especialmente das 
donzelinhas mineiras “dotadas de alguma formosura” que, a partir daquele conto, 
saberiam “o que se perde, em se perdendo a innocencia...” (MENTOR, 20 jan. 1830)  

A atividade sexual contrária à norma foi contraposta ao ato lícito, ou seja, aquele 
realizado no lar, sob a chancela do sacramento do matrimônio. Um jogo de dominação, 
travado na América Portuguesa, permaneceu e aprofundou-se no Império do Brasil. A 
mulher devassa e mãe solteira dos tempos da Colônia foi paulatinamente substituída 
pela meretriz decaída e doente. Essa transformação representava a valorização da 
existência conjugal, regulamentada pelo Estado e disciplinada pela moral íntima. Nesse 
processo, a própria esposa estaria submetida à moral do comportamento matrimonial. 
Por isso, O Mentor apresentou série de “aconselhamentos” referentes à existência 
marital. 

O periódico valorizava o casamento entre indivíduos “iguais” socialmente: “A 
união do homem e da mulher, para ser feliz e permanente, deve ter por base a igualdade 
de genio, de condição, de fortuna, de sentimentos, e até de idade” (MENTOR, 18 fev. 
1831). Este “conselho” apresenta-nos continuidade de prática que impedia ao homem 
unir-se “a uma sua desigual”. O bom casamento repousaria na identidade social, racial e 
intelectual dos esposos, sobretudo valorizando um reconhecimento da atitude moral e na 
virtude dos consortes. Porque a mulher, numa sociedade “liberal”, é “mãe e esposa de 
um cidadão”. Desde o Concílio de Trento, o Matrimônio era reafirmado como 
sacramento e, ainda, convertido em instituição basilar da chancela eclesiástica sobre a 
vida dos católicos, sendo preconizado pelos moralistas na colônia (SILVA, 1984). 
Entretanto, aspectos tradicionais dos ritos matrimoniais permaneceram, como a “aliança 
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entre famílias, distribuição de poder e conservação de linhagens” (VAINFAS, 1989, p. 
11). Essa tradição continuava em São João del-Rei nos anos iniciais do Império. 
Contudo, não se tratava somente da manutenção da “pureza de sangue” e de 
preconceitos do Antigo Regime. Ao valorizar o casamento entre “iguais”, O Mentor 
evidenciava uma prática corrente entre as famílias abastadas da região. As alianças 
matrimoniais possibilitavam a continuidade das fortunas entre as famílias da elite local. 
Afonso Alencastro explica-nos que “em algumas comunidades mercantis, a endogamia 
fazia parte de uma estratégia matrimonial com o objetivo de garantir a perpetuidade das 
riquezas e a solidez das empresas” (GRAÇA FILHO, 2003, p. 69). Portanto, a união de 
casais pertencentes ao mesmo grupo não se originou somente de preconceitos sociais, 
mas, também, da formação das fortunas mercantis. O discurso d’O Mentor pretendia 
consolidar essa prática, contribuindo, assim, para manter uma certa estabilidade na 
sociedade sanjoanense. 

Percebemos que o “amor demasiado”, isto é, aquele provocado pelas impetuosas 
setas do “filho de Vênus”, era terminantemente proscrito pelo Mentor das Brasileiras. 
Entretanto, necessitava-se amar. 

N’O Mentor de 25 de novembro de 1831 foi publicado um conto intitulado “A 
necessidade de amar”. Num primeiro olhar, o título remete-nos ao amor sentimental, ou 
seja, a paixão sensual entre indivíduos distintos. Entretanto, a narrativa apresenta-nos 
um amor diverso, totalmente desligado do comércio carnal e do arrebatamento que 
caracterizam as paixões. 

“A necessidade de amar” conta a história do Vizir Azamet, que freqüentava a 
Corte do Sultão Mahmoud. Azamet pretendia eliminar os abusos da sociedade em que 
vivia, porém os grandes do Império “o malquistarão com o Príncipe, e ainda com o 
povo”. Em razão disso, o Ministro foi expulso, exilando-se nas montanhas “aonde vivia 
sozinho em huma linda cabana por elle construída, cultivando hum pequeno terreno a 
beira de hum regato”. Passados dois anos desde sua expulsão, Azamet recebeu a visita 
de seu amigo, o Sábio Usbeck. Este, ao rever o malfadado companheiro, espantou-se ao 
encontrá- lo risonho e alegre. O sábio, não compreendendo a situação, indagou: 
“Aquelles mesmos que não tem amigos carecem de companhia; qual he a solidão que 
não merece o nome de túmulo?” (MENTOR, 25 nov. 1831). 

Após o emocionado reencontro, encaminharam-se em direção à pequena cabana. 
Para surpresa de Usbeck, aos seus olhos apresentou-se um cenário idílico com potros, 
novilhas, cabras, galinhas e cães rejubilando-se com a companhia de Azamet. Às 
demonstrações de carinho e contentamento dos animais, o Vizir retribuía com “hum 
sorriso nos lábios”. A cena alegrava Usbeck, que escutou a réplica de seu confrade: 

“eis aqui me estás vendo qual fui sempre desde a minha infância; a saber o 
amigo dos entes sensíveis. Pretendi fazer a felicidade dos homens e elles se 
oppuserão aos meos designios; faço venturosos a estes animaes, e goso dos 
seos reconhecimentos. Acabas por tanto de observar, que, encerrado no 
meio dos Rochedos de Chorazan, não deixo de ter companhia, e que minha 
solidão não he hum tumulo; eu vivo ainda, oh! meo querido Usbeck, sim 
ainda vivo, amo, e sou amado...” (MENTOR, 25 nov. 1831). 

Após a leitura dessa resposta, uma indagação torna-se inevitável: Afinal, em que 
termo consistia esse amor vivido por Azamet e pugnado pelo Mentor? Para 
compreendermos essa noção de amor, devemos nos remeter, primeiramente, à 
contraposição civilização–natureza expressa no conto. Conforme a narrativa, o Vizir 
percebeu, ao fazer parte da Corte do Sultão Mahmoud, uma sociedade caracterizada 



 8 

pelos abusos. Concordando com a idéia rousseauniana de civilização, o texto apresenta-
nos uma imagem da sociedade onde “a depravação é real” (ROUSSEAU, 1999, p. 193). 
Nesse sentido, a vida civilizada levou à corrupção da natureza humana, desvirtuando o 
homem dos caminhos que levam-no à virtude. 

Azamet, buscando “reformar os abusos”, entrou em choque com os “grandes”. 
Expulso da cidade, refugiou-se nos “rochedos de Chorazan” e lá tratou de construir seu 
idílio. A utopia bucólica presente no conto pode ser relacionada à concepção de estado 
da natureza de Rousseau. A imagem de “uma bela praia, ornada unicamente pelas mãos 
da natureza” (ROUSSEAU, 1990, p. 207), remete-nos, no pensamento rousseauniano, 
ao estado em que os seres humanos viveram inicialmente. A natureza que circunda 
Azamet não possui relações com um naturalismo realista, apresentando-se não pelo seu 
valor estético, mas pelo seu significado moral. O ambiente natural mostra-se “como a 
revelação das potências morais, que a regulam de acordo com os conceitos morais 
humanos” (HAUSER, 1980, p. 712). Nesse sentido, a natureza foi uma utopia para o 
desenvolvimento das virtudes. Posto isso, a personagem fez “venturosos a estes animais, 
e [gozou] dos seus reconhecimentos” por intermédio da transmissão dos sentimentos 
humanos para a natureza. Enfim, o meio natural tornou-se refúgio e local do encontro 
entre o homem e o amor.  

Azamet pretendeu “fazer a felicidade dos homens e elles se opuserão”. Amou e 
não foi amado. Entretanto, o Vizir não deixou que seu amor crescesse com a “amargura 
da recusa”, pois disso há a esperar-se a dissolução da “própria essência do corpo” 
(OVÍDIO, 1983, p. 59). Antes que a aflição consumisse-o, Azamet abrigou-se nos 
“Rochedos de Chorazan” e lá, em seu idílio, encontrou a reciprocidade dos “entes 
sensíveis” e exclamou: “Eu ainda vivo, oh! meu querido Usbeck, sim ainda vivo, amo e 
sou amado.” 

Marsilio Ficino afirma que uma das condições para a plenitude do amor é a 
reciprocidade. Ensina-nos que “está morto em si aquele que ama”. Isso posto, o amante 
morre em seu corpo para reviver no corpo do amado. Prossegue o filósofo mostrando-
nos que “duas são as espécies do amor: um é simples, e o outro recíproco”. O primeiro 
ocorre “quando o amado não ama o amante”. Disso resulta que o amante está morto de 
todo “pois não vive em si [porque morre quem ama] e não vive no amado porque é por 
ele rejeitado”. A segunda espécie de amor acontece quando “duas pessoas se amam com 
mútua benevolência”, ou seja, o amado corresponde ao amor do amante. Dito de outra 
forma, “o morto em si revive no outro”. Encerra Ficino:  

“na verdade cada um tem a si próprio e ao outro. Pois este existe naquele. E 
aquele existe, mas neste. Com efeito, enquanto eu amo, eu me encontro 
amante, em ti, estando eu a pensar em mim, e recobro-me por mim mesmo, 
perdido na minha negligência, conservando-me em ti. A mesma coisa fazes 
em mim” (FICINO, 1996, pp. 54-57). 

Agora poderemos compreender a conclusão de Azamet: “sim ainda vivo, amo e 
sou amado” (grifo meu). Em efeito, entre amantes, a reciprocidade é fator fundamental 
para a união perfeita, isto é, a ressurreição no corpo do amado. De certa forma, aí se 
encontra a diferença entre a liberdade e o despotismo: neste, “o imperador por si possui 
os outros”; e, naquela, “o amante pelo outro se ama e cada um dos amantes torna-se 
maior por si mesmo, mais próximo do outro, e morto em si revive no outro” (FICINO).  

Três números após comentar a “necessidade de amar”, O Mentor afirmava que “o 
amor à pátria, diz-nos Montesquieu, conduz aos bons costumes, e os bons costumes 
produzem o amor da Patria” (MENTOR, 16 dez. 1831). Várias vezes O Mentor evocou 
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o autor Do Espírito das Leis para embasar suas propostas patrióticas. Para Montesquieu, 
a virtude é o “amor à pátria, isto é, o amor à igualdade” (1973, p.29). Na República, o 
cidadão “está morto em si” (FICINO, 1996, p. 54), pois opera “uma renúncia a si 
próprio” (MONTESQUIEU, 1973, p. 62). “O amor é uma morte voluntária”, e, como 
tal, o indivíduo “esquecido de si, volta-se sempre para o amado” (FICINO, 1996, p. 55). 
Nesse sentido, o cidadão “esquece-se” de si, renunciando aos interesses particulares, e 
dirige-se para o que ama, isto é, as leis e a pátria. Essa morte representa, para 
Montesquieu, a “supremacia do interesse público sobre o interesse particular” (1973, p. 
62). Esse processo, como morte, é sempre amargo; porém, como é voluntário, é doce, 
pois o indivíduo digna-se em “prestar à sua pátria serviços maiores que os outros 
cidadãos” (MONTESQUIEU, 1973, p. 69). 

O Mentor das Brasileiras divulgou uma idéia de amor constante em seu tempo: o 
“Amor à Pátria”. Ao defender essa concepção, o referido periódico contribuía para 
vulgarizar uma idéia de virtude que recaía, sobretudo, no ambiente privado. A mulher 
virtuosa deveria amar a pátria sendo, simultaneamente, o “espelho de compostura e 
virtudes” para seu marido e a inspiração cívica para seus filhos. Afirmava-se, com todos 
os caracteres, a “necessidade de amar” a família, a religião e, sobretudo, a pátria.  

Entretanto, ao passo que esse ideal de amor era veiculado pelo Mentor, um 
discurso sobre a educação das moças ratificava que era “perciso, que se acostum[assem] 
à sujeição desd’os seos mais tenros annos” (grifo meu). Nesse sentido, devia-se 
“habitua- las a domar todos os seos caprichos, submettendo-os a vontade de outrem” 
(MENTOR, 03 dez. 1830). À guisa de explicação, no presente trabalho não 
pretendemos afirmar que todas as mulheres foram submetidas na vida conjugal; porém, 
enfatizamos que houve um discurso que pretendia asseverar a submissão feminina ao 
marido, qual um despotés, na primeira metade do século XIX. Para tanto, um aparato 
discursivo foi implementado pelo Mentor para assegurar uma dominação privada. 
Pretendia-se submeter as jovens à “vontade de outrem”, primeiramente o pai, e, 
posteriormente, o esposo. Esse discurso dominador foi anteriormente exposto por nós ao 
relatarmos o papel do matrimônio na sociedade sanjoanense. Entretanto, cabe-nos 
conjugar essas formulações à idéia de amor.  

Conforme Marsilio Ficino, “morre quem ama”. A mulher, em seu amor pátrio, 
renunciaria a si tornando-se “um espírito morto no próprio corpo” (FICINO). Contudo, 
naquele tempo, a mulher não ressuscitaria nunca, a não ser que a indignação a 
despertasse. Em termos políticos, ela amava, mas não era amada. Aqueles mesmos que 
pugnavam pela liberdade nos tempos das Regências insistiam em imputar ao “brando 
sexo” uma mentalidade frágil e limitada. Cobrava-se do mulheril um amor que, no 
entanto, não seria correspondido pelo próprio Império. Os liberais moderados, por 
intermédio do Mentor, evidenciaram um discurso “disciplinar” (FOUCAULT, 1987), 
procurando explorar e controlar o “belo sexo”: a exploração dava-se por meio da 
educação dos filhos, inspirando-os no “amor da pátria e das Instituições de seo paiz”, e, 
outrossim, apoiando o virtuosismo cívico do marido; o controle repousava na reclusão 
feminina ao ambiente doméstico mediante a instituição do casamento. Enfim, às 
“Senhoras” mineiras transmitiu-se um ideal de amor cívico e domesticado que parecia 
impor-se, conferindo à mulher um lugar distinto no cosmo imperial. Contudo, cabe 
lembrar que esse não foi um discurso uníssono. Para muitas mulheres, sobretudo 
aquelas “audaciosas” e “desafiadoras de preconceitos”, o amor, em suas diversas formas 
e sentidos, constituiu-se numa utopia. Talvez, a única que ainda nos resta. 
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