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 1. Introdução 

A dissertação de mestrado O romance como guia de conduta: A moreninha e Os Dois 

Amores1  foi elaborada a partir de um projeto de pesquisa que postulava a possibilidade de 

conceber os romances de Joaquim Manoel de Macedo enquanto guias de conduta para os 

leitores da época em que foram escritos, ou seja, do século XIX. 

Supúnhamos que se assim o fosse, seria possível encontrar nos romances do autor, ou pelo 

menos em parte deles, representações de valores morais e padrões de comportamento prescritos 

em manuais de civilidade e tratados de moral em circulação no Rio de Janeiro daquele mesmo 

período. 

Do ponto de vista metodológico, o projeto de pesquisa previa uma análise comparativa 

entre prescrições de comportamento ditadas pelos manuais de conduta e representações de 

comportamento dos personagens nos romances macedianos. Para tanto, foram empreendidos os 

seguintes procedimentos de pesquisa: mapeamento da circulação da literatura prescritiva no 

Rio de Janeiro do século XIX; estudo sobre a atribuição de um caráter pedagógico ao romance 

moderno (no Brasil e na Europa) e, finalmente, análise e comparação dos romances A 

moreninha e Os Dois Amores com alguns exemplares da literatura prescritiva em circulação no 

Rio de Janeiro. 
 

 2. Em busca da Literatura prescritiva 

O acesso aos romances macedianos era relativamente fácil, sendo possível encontrá-los nas 

bibliotecas da UNICAMP e de outras universidades. Entretanto, o mesmo não se podia dizer da 

literatura prescritiva. Com relação a essa fonte documental tínhamos escassas informações. 

Sabíamos que havia circulado no mercado editorial fluminense, pois a encontrávamos 

referenciada nos anúncios dos catálogos de livrarias do século XIX.2 [ANEXO I] 

                                                 
1 AUGUSTI, Valéria. O romance como guia de conduta: A moreninha e Os Dois Amores, Dissertação de 
Mestrada defendida junto ao Programa de Pós Graduação em Teoria Literária, do Instituto de Estudos da 
Linguagem, UNICAMP, 1998 
2 Cf ANEXO I . Essa primeira listagem trazia, entretanto, um inconveniente: os catálogos não forneciam a data da 
edição das obras anunciadas Poderíamos supor que havia uma coincidência entre as datas de edição dos catálogos 
e das obras neles arroladas. Contudo, o problema não se resolvia por meio de tal hipótese, pois a maioria dos 
catálogos não trazia registro algum sobre a sua própria data de sua edição. A data de edição dos catálogos foi 
deduzida a partir do endereço das livrarias que constava nas capas dos mesmos. Conseguiu-se, assim, uma data 
limite da publicação dessas fontes mas não uma data exata. 



A análise dos catálogos de livrarias permitiu observar que estes privilegiavam em seus 

anúncios informações sobre o conteúdo e teor das obras, sobre o tipo de encadernação, o no de 

volumes, a presença ou não de estampas e o preço do produto, em detrimento de referências 

bibliográficas completas 3. As diferenças de gênero, faixa etária e condição sócio-econômica 

do público leitor a que os editores destinavam seus livros estavam, geralmente, presentes de 

forma "implícita" (no caso das opções de encadernação com variação de preços) ou "explícita" 

(no caso dos prefácios e advertências). Além disso, esses catálogos expressavam a avaliação 

dos editores sobre as obras, as suas opiniões acerca das finalidades a que elas deveriam servir 

e, também, sobre as situações em que deveriam ser lidas. Cada um dos livreiros articulava nos 

anúncios as informações que a seu ver eram importantes e/ou responsáveis por atrair o público 

leitor. 

Considerando que os livreiros visavam o comércio, podemos acreditar que boa parte das 

informações trazidas nos catálogos apresenta ao leitor do século XX o que o leitor do século 

XIX provavelmente valorizava, ou pelo menos levava em conta, ao adquirir um livro.  

Se por um lado os catálogos de livrarias informavam-nos sobre alguns aspectos da 

circulação das obras, por outro não ofereciam informações capazes de permitir um 

mapeamento mais completo da circulação da literatura prescritiva no Rio de Janeiro 

oitocentista.  

Tais informações, entretanto, estavam disponíveis nos catálogos das bibliotecas em 

funcionamento àquela época. Esses catálogos não ofereciam qualquer tipo de opinião de cunho 

editorial, mas, em contrapartida, traziam referências bibliográficas semelhantes àquelas que se 

utiliza nas bibliotecas atuais: nome do autor, data e local de edição, nome do tradutor, etc. 4 

[ANEXO III] 

Desse modo, a análise conjunta dos catálogos de livrarias e bibliotecas permitiu mapear de 

maneira mais precisa a circulação da literatura prescritiva no Rio de Janeiro oitocentista, assim 

como compreender o lugar que ocupava em relação às demais áreas do saber naquele período. 

Segundo os sistemas taxonômicos vigentes nessas bibliotecas, a maior parte dos exemplares da 

                                                 
3 Cf. ANEXO I 
4 Além disso, os catálogos de bibliotecas mostraram-se uma fonte privilegiada para a investigação das práticas de 
leitura em espaços sociais de uso coletivo, pois traziam em seu corpus os estatutos reguladores do funcionamento 
dessas instituições. Tais regras revelam os diversos mecanismos de controle da leitura, sempre vigiada: estabelece 
dias, horários; impõe uma maneira de ler silenciosa; restringe o acesso direto ao acervo; registra a identidade 
daquele que lê; protege o livro e pune sua violação, assim como estipula prazos para a sua posse. Além disso, em 
alguns casos, exige uma vestimenta "decente" promovendo, provavelmente, uma espécie de "seleção social" de 
seus freqüentadores. 



literatura prescritiva pertencia à classe das Ciências e Artes e eram consideradas obras de 

natureza filosófica e caráter pedagógico-moral.i 

O conhecimento sobre a circulação da literatura prescritiva era necessário na medida em 

que permitia supor a demanda dos leitores por esse tipo de obra e, também, fazer a seleção 

daquelas que seriam posteriormente comparadas com os romances macedianos. [FIGURAS 2 3, 4, 5,6 e 7] 
ii 

Desse modo optou-se por selecionar, do conjunto das obras encontradas na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro [ANEXOII], um grupo de obras capaz de constituir, a partir das 

informações que dispúnhamos, um universo representativo dos mais diversos aspectos 

referentes à literatura prescritiva, considerando o público-alvo - jovens, mulheres, casais, 

brasileiros - , o seu caráter - laico ou religioso - , a forma de transmissão dos preceitos - diálogo 

entre "personagens" ou mera sucessão de máximas- 5, e as datas de edição das obras. 

Certos de que a literatura prescritiva estava presente e circulava com alguma força no Rio 

de Janeiro, investigamos se havia a possibilidade de os leitores de romances do século XIX o 

terem compreendido como guia de conduta.  

  

3. Romance e Literatura Prescritiva 

A investigação sobre a possível atribuição de um caráter pedagógico-moral ao romance 

moderno partiu da análise dos discursos de Madame Staël e Diderot, ambos admiradores do 

romance moderno e praticamente contemporâneos ao seu surgimento na Europa 6 . Foi possível 

perceber que havia, por parte de ambos, uma crença de que este gênero literário era um útil e 

eficaz instrumento de formação moral do leitor.  

Além disso, a defesa que faziam do romance moderno apontava para a constituição de um 

campo de disputa entre esse gênero literário e a literatura prescritiva, particularmente no que 

diz respeito à primazia pela condução dos valores e padrões de conduta do leitor. 

                                                 
5 Alguns tratados de moral transmitem os valores e padrões de conduta por meio da disposição sucessiva de 
máximas, outros criam uma estrutura narrativa, com personagens que dialogam entre si e os preceitos são 
transmitidos por meio de tais diálogos. Nesses casos, é comum a utilização de fábulas, poemas e pequenas 
narrativas para exemplificar os preceitos. 
6 Os textos dos autores utilizados na dissertação foram: DIDEROT. Éloge de Richardson. In: Oeuvres Esthétiques. 
Paris, Éditions Garnier, 1968, publicado originalmente no Journal Étranger em janeiro de 1762. e STAËL, 
Germaine de. Essai sur les fictions suivi De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. 
Paris, Éditions Ramsay, 1979, publicado originalmente em 1795. A respeito do surgimento do romance moderno 
conferir: WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1990 e HUNTER., J. Paul. The novel and social/cultural history. In: RICHETTI, John 
(edited by). The Cambridge Companion to the Eighteenth-Century Novel. Great Britain: Cambridge University 
Press, 1996. 



Staël e Diderot questionavam a eficácia pedagógica dos tratados de moral, atribuindo-lhes 

um caráter árido, abstrato e generalizante, conforme pode-se observar no fragmento a seguir:  

Une maxime est une règle abstraite et générale de conduite dont on nous 

laisse l’application à faire. Elle n’imprime par elle-même aucune image 

sensible dans notre esprit: mais celui qui agit, on le voit, on se met à sa 

place ou à ses côtés, on se passione pour ou contre lui; on s’unit à son 

rôle, s’il est vertueux; on s’en écarte avec indignation, s’il est injuste et 

vicieux. 7 

O romance, de maneira diversa dos livros de moral, apresentava, segundo o ponto de vista 

de Diderot, uma natureza dinâmica que imprimia ação aos conteúdos morais. Tal gênero 

ficcional, observava o filósofo, era capaz de emocionar o leitor e de envolvê-lo, fazendo com 

que se identificasse com os personagens virtuosos em detrimento dos injustos e viciosos. Nesse 

sentido, cumpria uma função pedagógica de maneira mais eficaz do que os tratados de moral.  

Em contrapartida, os romances eram criticados pelos moralistas que viam neles uma fonte 

de corrupção dos valores e padrões de conduta dos leitores, como o demonstra o Barão D’ 

Holbach na introdução de sua obra A Moral Universal Ou Os Deveres Do Homem:  

Lembrando-nos que á nossa litteratura se tem accumulado, de há um 

tempo a esta parte, a escolha de romances de mui pouca distracção, e a 

maior parte das vezes de nenhuma utilidade, a até corruptíveis, e 

conhecendo que n’um tratado deste genero, pode o homem colher as 

necessarias instruções para se conduzir no comercio da vida, já no estado 

de isolado, já de sociabilidade; julgámos pois mais conveniente, e até pela 

novidade, lançarmos mão d’uma obra que lhe podesse bastecer esses 

preciosos meios, e distrahir, por assim dizer, as suas ideias continuamente 

encarnadas no stylo romantico".8 

Pode-se dizer que desde o surgimento do romance moderno estabeleceu-se uma espécie de 

campo de disputa entre este gênero literário e a literatura prescritiva, tendo em vista a educação 

dos comportamentos e valores do leitor. 

                                                 
7 Uma máxima é uma regra abstrata e geral de conduta cuja aplicação nos é legada. Ela não imprime, por si 
mesma, nenhuma imagem sensível em nosso espírito: mas aquele que atua, nós o vemos, colocamo-nos em seu 
lugar ou ao seu lado, apaixonamo-nos por ou contra ele, unimo-nos a seu papel, se ele é virtuoso, afastamo-nos 
dele com indignação, se ele é injusto e vicioso. DIDEROT. Éloge de Richardson. op. cit., p.29-30. 
8 BARÃO D' HOLBACH. A Moral Universal Ou Os Deveres Do Homem. Lisboa, Galhardo e Irmãos, 1845, p.3. 



É interessante notar que no cerne dessa disputa os moralistas manifestaram uma 

preocupação constante com o estilo de seus textos.  

Preocupados em tornar agradável a leitura de suas obras e retirar os preceitos do domínio 

da generalidade e da abstração, muitos dos autores desse tipo de literatura fizeram uso de 

narrativas, fábulas e poemas para ilustrar os preceitos que compunham suas obras: na Arte de 

Ganhar o Coração dos Maridos, tratado de moral e costumes em circulação nas bibliotecas e 

livrarias oitocentistas do Rio de Janeiro, seu autor critica, a certa altura, a "mania que tem os 

moralistas, os metafisicos, de basear todos os seus systemas em generalidades"9  e diz que vai 

elucidar as questões relativas ao ciúme servindo-se de "observações e de fatos" que não 

passam, em verdade, da utilização dos recursos acima citados para ilustrar suas prescrições. 

Roquete, na "Advertência" ao Código do Bom Tom esclarece que o uso de anedotas em sua 

obra tem por finalidade tornar sua leitura menos fastidiosa:  

Bem quiséramos que o estilo ameno com que lhe demos princípio 

pudesse continuar até o fim; mas, pertencendo esta composição ao 

gênero didático, não admitia tal adorno, e só a poderíamos tornar 

menos fastidiosa com algumas anedotas e digressões, e assim o 

fizemos.10 

A utilização de pequenas narrativas, poemas e fábulas no corpo desses textos de natureza 

prescritiva constituíram-se, ao que sugerem os discursos de seus autores, em um recurso por 

meio do qual os moralistas responderam às críticas que lhes foram imputadas. Além disso, 

pode-se interpretar tal expediente como uma forma de reconhecimento da eficácia pedagógica 

da narrativa. 

A constatação de que na Europa acreditava-se que o romance influía sobre o 

comportamento e os valores morais do leitor não significava, entretanto, que o mesmo ocorria 

no caso brasileiro. Cabia descobrir se no Brasil havia algum vestígio desse tipo de concepção. 

Para tanto, recorremos à investigação da fortuna crítica do autor no século XIX. Além disso, 

optamos por trabalhar também com os discursos da crítica literária do século XX, de modo a 

ter uma visão mais abrangente sobre a produção literária de Macedo. Do conjunto de suas 

obras, interessava-nos, particularmente, sua prosa ficcional.  

                                                 
9 ARTE DE GANHAR O CORAÇÃO DOS MARIDOS para uso das donzellas casadeiras por Eugenio de Pradel, 
membro de varias academias traduzida por F.P.A.A., Rio de Janeiro, Imprensa Americana, 1836. p. 52 e 53. 
10 ROQUETTE, J. I. Advertência In: Código do Bom Tom, ou, Regras de civilidade e de bem viver no século 
XIX. SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 47. 



A análise diacrônica das expectativas desses leitores especializados demonstrou que a 

problemática da moral era objeto de preocupação da crítica dos séculos XIX e XX. Contudo, o 

tratamento dispensado ao tema modificava-se ao longo do tempo.  

Os críticos literários brasileiros do século XIX mostravam-se sintonizados com as 

concepções européias, atribuindo ao romance um caráter pedagógico-moral, como o demonstra 

a crítica ao romance Vicentina de Joaquim Manoel de Macedo, publicada em 1855 na Revista 

Guanabara:  

O romance é d’origem moderna; veio substituir as novellas e as historias, 

que tanto deleitavam a nossos paes. É uma leitura agradavel, e diriamos 

quasi um alimento de facil digestão proporcionado a estomagos fracos. Por 

seu intermedio póde-se moralisar e instruir o povo fazendo-lhe chegar o 

conhecimento de algumas verdades metaphysicas, que aliás escapariam á 

sua comprehensão. Si o theatro foi justamente chamado a escola dos 

costumes, o romance é a moral em acção: o romancista tem ainda mais 

poder do que o dramaturgo; este só falla a alguns centenares de pessoas, 

cujas posses e occupações lhes permittem de freqüentar os espectaculos, e 

aquelle dirige-se á numerosa classe dos que sabem lêr. Penetra no palacio e 

pousa sobre o esplendido bufete do rico e do nobre, sobre a meza de 

trabalho do litterato alcatifada de livros, folhetos e jornaes, dando a 

imagem perfeita do caos, [ininteligível] então penetra no alvergue do 

pobre, do artesão, e vae suavizar-lhe os amargores do trabalho recreando a 

sua intelligencia, e infiltrando nella os principios de moral e de sãa 

philosophia, que devem servir-lhe de norma na escabrosa vereda da vida.11 

Referindo-se à Vicentina, o crítico da revista em questão elogiava justamente o caráter 

pedagógico-moralizador do romance de Macedo, como pode-se observar a seguir:  

O plano é simples e de summa moralidade: é uma lição dada ás moças 

para que aprendam a preservar-se dessas serpentes, que se introduzem 

por entre as flôres, que sussuram aos seus ouvidos palavras 

fementidas[sic], que abusam do juramento para immolal-as nas aras da 

                                                 
11 VICENTINA. Guanabara, revista mensal, artistica, scientifica e litteraria redigida por uma Associação de 
litteratos e dirigida por Manoel de Araujo Porto Alegre, Antonio Gonçalves Dias e Joaquim Manoel de Macedo, 
Rio de Janeiro, Tomo III, no 1, março de1855. p. 17. 



volupia, dando-lhes em troco da sua credulidade a miséria e o 

opprobio!12 

Em suma, a investigação da crítica literária macediana oitocentista demonstrou que não 

seríamos anacrônicos ao analisar os romances do autor enquanto guias de conduta, uma vez 

que estes eram valorizados, em grande medida, por seu caráter pedagógico-moral.  

Em contrapartida, os críticos literários do século XX desvalorizaram os romances de 

Macedo por motivo idêntico, conforme exemplo citado abaixo:  

Cuidando aumentar-lhes o interesse, e acaso também fazê-los mais 

literários, carrega o autor no romanesco, exagera a sentimentalidade 

até à pieguice, filosofa banalidades a fartar e moraliza 

impertinentemente. São romances morais, de família; leitura para 

senhoras e senhoritas de uma sociedade que deles próprios se verifica 

inocente, pelo menos sem malícia, e que, salvo os retoques do 

romanesco, essas novelas parecem retratar fielmente. A sua filosofia é 

trivial, otimista e satisfeita, conforme o espírito da época romanceada. 

A sua moral tradicional nos povos cristãos, sem dúvidas, nem conflitos 

de consciência, a moral de catecismo para uso vulgar. Nem a prejudica 

o abuso de namoro, ou alguns casos de amor romanesco, pois tudo não 

aponta se não ao casamento e acaba invariavelmente nele, para 

completa satisfação dos bons costumes.13 

Além do tema do caráter pedagógico-moral dos romances macedianos, que nos interessava 

particularmente, procuramos dar ao leitor uma panorama de dois outros temas abordados 

ostensivamente pelos críticos: o do romance documento, fiel ao meio em que o autor estava 

inserido e o da qualidade técnica de sua produção literária. Procuramos mostrar que seus 

romances foram sendo progressivamente desvalorizados no que diz respeito à sua qualidade 

técnica e cada vez mais valorizados enquanto documento de uma época passada.14 

                                                 
12 Ibidem, p. 18. 
13 Cf. VERÍSSIMO, José. Os próceres do Romantismo. In: História da Literatura Brasileira: De Bento Gonçalves 
(1601) a Machado de Assis(1908). (1a edição: 1916) São Paulo: Ed. Letras & Letras, 1998, p. 232. ; MARTINS, 
Wilson. Deus escreve direito por linhas tortas. In: História da Inteligência brasileira. São Paulo, Cultrix, Editora 
da Universidade de São Paulo, 1977-78, vol. 2, p. 414.; CANDIDO, Antonio. O honrado e facundo Joaquim 
Manuel de Macedo In: Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 5a edição, Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1975, vol II, p. 138. 
14 Cf. CAMPOS, Humberto. As modas e os modos no romance de Macedo. Revista da Academia Brasileira de 
Letras, Rio de Janeiro, anno IV, n o 16, p.4 -45, outubro de 1920. 



O que denomino "qualidade técnica" abarca, na verdade, inúmeros discursos nos quais se 

efetiva, principalmente no século XX, uma desqualificação da produção literária de Macedo. 

Em certo sentido, essa desqualificação equaciona uma lógica da falta - de "estilo", de 

"expressão literária", de uma linguagem "adequada", enfim, do padrão de qualidade que os 

críticos tiveram em mente ao ler os romances do autor. 

Entretanto, a análise da crítica literária oitocentista referente a aspectos idênticos dos 

romances de Macedo revela uma expectativa de leitura bem diferente daquela que se tem 

atualmente com relação à produção ficcional do autor. Para esses críticos, o "diálogo rápido", a 

caracterização sucinta das personagens15 e do ambiente, como observa Dutra e Mello acerca de 

A Moreninha - "Tudo se diz de passagem, rapidamente; tudo se pinta n’hum traço: ¾ nada há 

de carregado.16, estava em perfeito acordo com seus gostos e expectativas. 

Embora estejamos referindo-nos à crítica especializada, os registros sobre a circulação dos 

romances de Macedo nas bibliotecas do Rio de Janeiro do século XIX fazem-nos crer que a 

apreciação positiva dos romances de Macedo pelos críticos deveria ser, em grande medida, 

avalizada por um público leitor mais amplo.17 Os catálogos de bibliotecas do século XIX 

evidenciam a presença marcante das obras macedianas em seus acervos. É evidente que essa 

disponibilidade da produção literária do autor não nos dá nenhuma certeza sobre a leitura de 

                                                 
15 Considerada "tipológica" pelos críticos do século XX. 
16 MELLO, Dutra e. A Moreninha. Minerva Brasiliense - Jornal de Sciencias, Letras e Artes, publicado por huma 
associação de literatos, Rio de Janeiro, vol. II, no 24, outubro de 1844, p.750. 
17 A consulta do Catálogo dos livros da Biblioteca Fluminense referente ao ano de 1852 informa que, em seu 
acervo, encontravam-se disponíveis para leitura as seguintes obras: Os Dous Amores. Romance brasileiro pelo Dr. 
Joaquim Manoel de Macedo. RJ, 1848, 2 vol. In 8.; A Moreninha pelo Dr. Joaquim Manoel de Macedo. Terceira 
edição publicada por Agra e Cia. RJ, 1849, in 8o; O Moço Loiro por Joaquim Manoel de Macedo doutor em 
medicina, RJ, 1845, 2 vol., in 8o. O Catálogo dos Livros do Gabinete Portugues de Leitura referente ao ano de 
1858 tem disponíveis, as seguintes edições das obras do mesmo autor: Os Dois Amores, romance brazileiro, pelo 
dr. Joaquim Manoel de Macedo, em 8o, RJ, 1848; A Moreninha por J. Manoel de Macedo, sd., sl.; O Moço Loiro 
por J. M. de Macedo, RJ, 1845 e Rosa, romance por Joaquim Manoel de Macedo em 8o, RJ, 1854. Vinte anos 
depois, no Catálogo da Biblioteca Municipal era possível encontrar, logo abaixo da referência " Macedo (Dr. 
Joaquim Manoel de)" a seguinte listagem de obras : A Carteira de meu tio. 3a ed., RJ, 1867, Eduardo e Henrique 
Laemmert, in 8o; O Culto do Dever. RJ, 1865, Domingos José Gomes Brandão, in 8o; Os Dous Amores, 3a ed., 
RJ, 1862 Domingos José Brandão, in 8o; O Forasteiro. 2a ed. , RJ, B. L. Garnier, in 8o; A Luneta Mágica. RJ, B. 
L Garnier, in 8o; Mazzelas da Actualidade, RJ, 1867, Typ. de Imp. Inst. Artistico, in 8o; Memorias de um 
sobrinho de meu tio, R.J, Typ. de Laemmmert, in 8o; O Moço Loiro. 3a ed., RJ, 1862, Domingos José Gomes 
Brandão, in 8o; A Moreninha. 5a ed., RJ, 1872, B.L.Garnier, in 8o; Mulheres de Mantilha . Rom. Hist. RJ, 1870, 
B.L.Garnier, in 8o; A Namoradeira. RJ, 1870, B.L.Garnier, in 8o; Nina. 2a ed., RJ, 1871, B.L.Garnier, in 8o; Um 
Noivo á Duas Noivas. RJ. 1871, B.L.Garnier, in 8o; Um Passeio pela Cidade do RJ. RJ, 1863, Typ. de J.M. Nunes 
Garcia, in 4o; Os Quatro Ponto Cardeais; Mysteriosa. Rom. RJ, B.L.Garnier, in 8o; O Rio de Quarto. RJ, 1869, 
Eduardo e Henrique Laemmert, in 8o; Os Romances da Semana. RJ, 1861, Domingos José Brandão, in 8o; Rosa. 
RJ, 1861, Domingos José Brandão, in 8o; Vicentina. 3a ed., RJ, 1870, B.L.Garnier, in 8o e Victimas Algozes 
Quadros da escravidão Rom. RJ, 1869, Typ. Americana, in 8o. 



suas obras mas, sem dúvida, faz-nos crer que havia leitores suficientes a ponto de justificar a 

presença de edições recentes de determinados romances nessas bibliotecas.18 

Em suma, a análise diacrônica da fortuna crítica do autor revelou diferentes expectativas de 

leitura, ou melhor dizendo, a historicidade das convenções literárias a partir das quais os seus 

romances foram avaliados. De maneira geral, pode-se dizer que o que era qualidade para os 

críticos do século XIX, tornou-se defeito para os do século XX. 

O mapeamento da circulação da literatura prescritiva nas livrarias e bibliotecas do século 

XIX, a discussão sobre o caráter pedagógico-moral do romance moderno, tanto no contexto 

europeu quanto no nacional, permitiu e mostrou ser possível e legítimo levar a termo a análise 

comparativa entre a literatura prescritiva e os romances de Macedo. 

  

3. O romance como guia de conduta 

Quando da formulação do projeto de pesquisa prevíamos a análise do primeiro romance 

macediano - A Moreninha - , pois acreditávamos que nele havia a representação de um 

conjunto de padrões de comportamento que supostamente deveria ser conforme àqueles 

prescritos nos manuais de civilidade. 

A análise da fortuna crítica contemporânea ao lançamento do romance avalizava, 

entretanto, a possibilidade de pensá-lo como um romance de dimensões pedagógico-morais. 

Apesar disto, ao compará-lo com alguns exemplares da literatura prescritiva que tínhamos em 

mãos, percebíamos nesse romance a predominância da apresentação de modelos de 

comportamento mundanos em detrimento de valores morais. 

O quadro das paixões humanas, dos vícios e das virtudes, entendido pela crítica literária do 

século XIX como o campo privilegiado da moral ocupava, em outros romances de Macedo, a 

cena principal. Desse modo, optamos pela análise de A Moreninha e de Os Dois Amores, 

romance onde há o predomínio dos valores de natureza moral, entendidos no sentido acima 

assinalado. 

Uma vez escolhidos os romances a serem analisados, foram definidas as seguintes 

perguntas a partir das quais os abordaríamos: haveriam artifícios narrativos cuja função seria 

conduzir o leitor a identificar-se com determinados valores e padrões de conduta em 

detrimentos de outros? Haveria alguma semelhança entre os valores e padrões de conduta 

socialmente aceitáveis no romance e nos livros de conduta? 
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Percebeu-se que em A Moreninha havia a elaboração de comportamentos representativos 

de determinados tipos sociais, como por exemplo, o das moças volúveis e vaidosas e das 

senhoras faladeiras. Tais representações eram acompanhadas de artifícios narrativos que 

visavam conduzir o leitor a identificar-se com determinados valores e padrões de conduta e a 

afastar-se de outros. A reprimenda feita pelo narrador19 a determinado comportamento de um 

ou mais personagens era um desses artifícios, a qual assumia o papel de instrumento 

pedagógico, indicando ao leitor quais seriam as condutas sociais cuja reprodução era 

indesejável. Em contrapartida, o romance oferecia exemplos de comportamentos desejáveis, 

positivos. Vejamos, pois, um exemplo de condução do leitor no romance A Moreninha e o 

diálogo que se pode, neste caso, estabelecer com um manual de conduta da época. 

Ao descrever os personagens presentes na sala de visitas da casa de D. Ana, avó de 

Carolina e anfitriã dos convidados que vão passar o dia de Sant’Anna na Ilha de..., o narrador 

tece o seguinte comentário sobre duas senhoras que ali se encontravam: 

Uma, que só se entreteve, se entretém e se há de entreter em admirar a 

graça e encantos de duas filhas que consigo trouxera: e outra, que 

pertence ao gênero daquelas que nas sociedades agarram num pobre 

homem, sentam-no ao pé de si, e, maçando-o duas e três horas com 

enfadonhas e intermináveis dissertações, finalmente o largam, supondo 

que lhe têm feito grande honra e dado o maior prazer.20 

Ao utilizar a palavra gênero para referir-se à segunda senhora, o narrador está chamando a 

atenção para o fato de ela ser representativa de um grupo que teria um comportamento similar 

e, em relação ao qual, assumiria um papel exemplar. Entretanto, o narrador não se restringe a 

descrever e comentar o comportamento da personagem, ele cria uma situação na qual o leitor 

pode vislumbrá-lo. Por meio desse recurso, o que era generalizante é particularizado. Desse 

modo, a personagem D Violante vai servir de exemplo para esse tipo social que se 

caracterizaria por um determinado comportamento descrito pelo narrador:  

A conversação continuou por uma boa hora; o aborrecimento, o tédio 

do estudante chegou a ponto de fazê-lo arrepender-se de ter vindo à Ilha 

de... Três vezes tentou levantar-se; mas d. Violante sempre tinha novas 

coisas a dizer: falou-lhe sobre a sua mocidade... seus pais, seus amores, 

seu tempo, seu finado marido, sua esterilidade, seus rendimentos, seu 

                                                 
19 Em alguns momentos essa reprimenda era feita por algum personagem do romance, como se verá adiante. 
20 MACEDO. Joaquim Manuel de. A moreninha. São Paulo: Editora Ática, 14a edição, 1986, p. 24. 



papagaio, e até sobre suas galinhas. Ah! falou mais que um deputado da 

oposição, quando se discute o voto de graças. Finalmente, parou um 

instante, talvez para respirar, e para começar novo ataque de maçada. 

Augusto quis aproveitar-se da intermitência: estava desesperado, e pela 

quarta vez ergueu-se. 

- Com licença de V.S.a...  

- Nada! - disse a velha, detendo-se e apertando-lhe a mão - eu ainda 

tenho muito que dizer-lhe. 

- Muito que dizer?... - balbuciou o estudante automaticamente, e 

deixando-se cair sobre a cadeira, como fulminado por um raio. 

- O senhor está incomodado?... - perguntou d. Violante, com toda a 

ingenuidade. 

- Eu... eu estou às ordens de V.S.a. 

- Ah! vê-se que a sua delicadeza iguala a sua bondade - continuou ela 

com acento meio açucarado e terno. 

"Oh, castigo de meus pecados!..." pensou Augusto consigo. "Querem ver 

que a velha está namorada de mim?!!!", e recuou sua cadeira meio 

palmo para longe dela. 

- Não fuja... - prosseguiu d. Violante, arrastando por sua vez sua 

cadeira até encostá-la à do estudante - não fuja... eu quero dizer-lhe 

coisas que não é preciso que os outros ouçam. 21 

A descrição dos pensamentos e sentimentos de Augusto sobre a maneira de D. Violante 

comportar-se vem reforçar a opinião que o narrador emitira anteriormente sobre as senhoras 

que ficam horas "maçando" os seus interlocutores. 

Caso o leitor quisesse aprender como se comportar numa situação semelhante, encontraria, 

num livro de conduta, a seguinte prescrição: 

Confesso que he muitas vezes desagradavel o pagar o devido tributo de 

attenção a homens estupidos e pezados, a velhas feias e falladoras 

eternas; porem este he o preço mais baixo porque se vende a 
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popularidade e o applauso geral, os quaes são dignos de comprar-se, 

ainda quando fossem mais caros.22 

Note-se que a caracterização de dona Violante - velha feia e faladora - aproxima-se muito 

daquela que o moralista faz em seu livro de conduta. Entretanto, este último não apresenta ao 

leitor uma situação concreta para servir-lhe de exemplo. O romance possibilita, de fato, 

vislumbrar essa situação. Contudo, se fôssemos julgar o comportamento de Augusto com 

relação a D. Violante, diríamos que ele sustenta a prescrição do manual até um certo ponto, 

quando, cansado das inconveniências da senhora, resolve vingar-se, contrariando o código de 

conduta que até então o guiava.23 Mas esta violação do código de comportamento por Augusto 

assume, no contexto do romance, o caráter de uma reprimenda imposta àquela senhora, 

ridicularizada pelo personagem que, até então, mostrara-se extremamente polido para com ela. 

Num outro sentido, a inconveniência de D.Violante fica mais patente ao leitor quando 

contraposta à "conveniência" do comportamento de D. Ana, avó de Carolina. O narrador 

descreve d. Ana como uma senhora de "espírito e alguma instrução", cheia de "bondade e 

agrado" e exímia anfitriã, recepcionando os hóspedes com sorriso nos lábios. 

Em Os Dois Amores24 encontra-se a representação de situações de convívio social muito 

semelhantes àquelas de A Moreninha. São em torno dos bailes, saraus e serões que o enredo se 

desenvolve. Entretanto, muitas das práticas sociais apresentadas no primeiro romance de 

Macedo são, em Os Dois Amores, julgadas do ponto de vista moral.25 Em A Moreninha, os 

jogos de cartas e de prendas são compreendidos enquanto práticas de sociabilidade comuns nos 

saraus, por meio das quais, senhoras, senhores e jovens divertem-se. Em Os Dois Amores, o 

narrador, em lugar de simplesmente descrever quais são esses jogos e quem joga o quê, como o 

faz em A Moreninha, julga essa prática de maneira valorativa: 

A casa brilhantemente iluminada, ostentando riqueza imensa e luxo 

desmedido, era, apesar de vasta, pequena para a multidão que a pejava. 

                                                 
22 LIÇÕES DE BOA MORAL DE VIRTUDE E DE URBANIDADE escriptas no idioma espanhol por D. José de 
Urcullu e traduzidas por Francisco Freire Carvalho Rio de Janeiro na livraria de A. Freitas Guimarães & C.a rua 
do Sabão, n° 26, 1848. Aaos pais e mães de família verdadeiramente empenhados na boa educação de seus filhos 
e filhas, D. e O. , o traductor portuguez, p. 172. (microfilme) 
23 Augusto é requisitado por Dona Violante a fazer um diagnóstico de seus males. O personagem vê nessa ocasião 
uma possibilidade de livrar-se da senhora e diz que pelos sintomas descritos ela sofreria de hemorróidas. 
24 Segundo SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves DICCIONARIO BILIOGRAPHICO 
BRAZILEIRO. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1883, vol. 4, a primeira edição de Os Dous Amores: 
romance brazileiro. foi feita no Rio de Janeiro, em 1848, em 2 tomos, in 8in.. Teria havido uma 2a edição em 
1854, 2 tomos 230-254 p. in 80 , uma 3a ed. em 1862 e uma 4a ed. em 1887 pela casa Garnier no Havre. 
25 Sempre que nos referirmos à moral estaremos nos referindo ao domínio das paixões humanas, tal qual era 
compreendido no período em questão. 



O jogo, a dança, a música exerciam ali seu império em salas diversas, e 

sôbre vassalos diferentes.  

Aquêles a quem a idade ou o estado afastava do amor, e enfim os 

poucos de tôdas as idades e estados eram escravos da mais terrível 

paixão, prestavam vassalagem ao jôgo.26  

Para o narrador de Os Dois Amores, o jogo não é apenas um passatempo, é uma paixão 

terrível a que os personagens entregam-se quando freqüentam os bailes e saraus. Estes, por sua 

vez, não são simplesmente o cenário onde velhas faladeiras aborrecem os jovens preocupados 

em requestar as moças. Os bailes são uma das práticas de sociabilidade privilegiadas no que 

diz respeito à manifestação das paixões humanas, ou melhor, ocasião na qual o vício e a 

virtude vêem-se submetidos a uma única regra: a dissimulação. Nos salões, os personagens 

viciosos mascaram a inveja, o ciúme e as verdadeiras intenções que os movem, e os virtuosos 

mascaram o sofrimento com sorrisos. Tal proposição expressa-se, por exemplo, na descrição 

do pensamento do personagem Cândido, ao verificar que no baile de anos de Celina, Anacleto, 

avô da jovem, após chorar de tristeza no jardim, dirige-se ao salão para entreter os convidados 

com o sorriso nos lábios: 

Na alma de Cândido apareceu êste pensamento; "Quem sabe se alguns 

dos que se estão aqui rindo alegremente, não terão ido chorar, às 

ocultas, como o velho Anacleto?" 

Pela primeira vez em sua vida êle sentiu que, nas sociedades, o rosto se 

mascara com sorrisos... com olhares... e com palavras.27 

A distinção entre ser e parecer, apenas ensaiada na figura de Augusto, personagem de A 

Moreninha, recebe um tratamento mais reflexivo nesse outro romance macediano, sendo 

associada à natureza das relações entre os personagens nas mais diversas situações de convívio 

social. O romance demonstra que os personagens movem-se num ambiente em que é 

necessário dominar um certo conjunto de regras de comportamento que implicam o 

mascaramento (ou er e de seus verdadeiros sentimentos. "Civilidade" ou "etiqueta" são as 

denominações que esse conjunto de regras recebe por parte dos personagens. O romance não 

apenas evidencia e tematiza essa ruptura entre ser e parecer, como também volta suas atenções 

para os valores que subjazem a esse "verniz" orientador das condutas sociais. Entretanto, o 

domínio das regras de etiqueta e civilidade não é em si mesmo condenado, pois se por um lado 
                                                 
26 MACEDO, Joaquim Manuel de. Os Dois Amôres. São Paulo,: W. M. Jackson Inc Editôres, 1950, Grandes 
Romances Universais, Volume 12, p. 55. 
27 Ibidem. p. 173-174. 



permite que alguns personagens escondam seus vícios e armem intrigas as mais diversas, por 

outro, possibilita que os virtuosos possam defender-se dessas mesmas intrigas. A descrição do 

comportamento dos personagens nesses ambientes passa, também, pela apresentação dos 

valores morais subjacentes às condutas normatizadas. Em termos gerais, trata-se de demonstrar 

que sob a "civilidade" ou "etiqueta", podem ser encontrados vícios ou virtudes, os quais são 

"encarnados" por diferentes personagens. 

No que se refere aos artifícios narrativos de condução do leitor, pode-se dizer que a 

reprimenda que marcava os valores e comportamentos socialmente indesejáveis em A 

Moreninha está praticamente ausente em Os Dois Amores.  

Em seu lugar, apresenta-se trajetórias de vida exemplares para a qual se espera a 

identificação ou não por parte do leitor. A personagem Mariana ilustra muito bem esse 

procedimento, pois representa valores e comportamentos funestos se considerados no contexto 

da narrativa. Acostumada a ser cortejada por todos os homens, Mariana encontra, certo dia, nos 

salões, um viúvo chamado Leandro que não rende homenagens a sua beleza. Despeitada pelo 

desdém desse homem, empenha-se com todas as suas forças em conquistá-lo. Quando 

consegue atingir o objetivo que almejava, seu pai Anacleto indispõe-se, por motivos políticos, 

ao casamento de ambos. Mas Mariana havia se entregado a Leandro e esperava um filho dele. 

A jovem retira-se da corte e vai passar uns tempos na casa de uma tia, onde tenta pôr fim à vida 

da criança. Um amigo do pai da criança salva-lhe a vida sem que Mariana desconfie. A 

personagem escreve uma carta ao amante confessando o infanticídio. Essa carta cai, por sua 

vez, nas mãos de Salustiano que a usa para chantageá-la. Num primeiro momento, esse jovem 

ameaça tornar pública a carta, caso Mariana não se faça passar por sua amante e, 

posteriormente, ela é utilizada para forçar a personagem a ajudá-lo a se casar com Celina, sua 

sobrinha. 

Ciente de que o cumprimento das ameaças por Salustiano poria abaixo sua reputação, a 

impediria de casar-se com Henrique e traria um grande desgosto a seu pai que ignorava o crime 

que ela acreditava ter cometido, Mariana torna-se "escrava" das vontades do jovem. A bem da 

verdade, antes de tornar-se escrava de Salustiano, Mariana é escrava de sua vaidade, paixão 

condenável no contexto do romance, e da opinião pública a seu respeito. 

Os personagens que encarnam virtudes, embora sejam constantes vítimas do sofrimento 

perpetrado pelas intrigas daqueles que estão tomados por paixões funestas e pelo vício, têm seu 

comportamento recompensado ao final do romance. 



Em suma, no romance Os Dois Amores os personagens viciosos ou vivem "prisioneiros" de 

uma tragédia pessoal que decorre dos erros advindos da entrega a uma paixão funesta, como é 

o caso de Mariana, ou então têm seus valores transformados pelo exemplo de um personagem 

virtuoso, como é o caso de Salustiano que, inspirado pela virtude de Cândido, abandona toda 

sua fortuna deixando-a sob os cuidados deste último. Em suma, não há, ao final do romance, 

oportunidade para que o vício se perpetue. 

As trajetórias exemplares, seja dos personagens viciosos que se convertem diante do 

exemplo da virtude, seja da constância dos virtuosos em seu caminho reto, conduzem o leitor a 

identificar-se com valores considerados virtuosos no contexto da narrativa, quais sejam: a 

simplicidade, o desinteresse pelo dinheiro, o amor verdadeiro, a solidariedade para com os 

desfavorecidos, etc. Entretanto, esse procedimento narrativo é acompanhado de um outro, o 

qual faz com que essa obra aproxime-se muito dos manuais de conduta que se valem de 

narrativas para exemplificar os preceitos de que tratam.  

Em Os Dois Amores o narrador não deixa ao leitor a tarefa de estabelecer sozinho as 

relações entre o seu discurso e a atuação dos personagens. Em diversos momentos dispõe-se a 

fazer digressões filosóficas sobre determinados temas, em geral relativos à paixões humanas 

tais como o ciúme, a vaidade, e outras mais. Tais digressões são seguidas de uma indicação 

sobre a personagem que personifica tal paixão. Tem-se, portanto, a estrutura da prescrição 

(generalizante) seguida do exemplo (particularizante), como nos manuais de conduta. 

Entretanto, são os personagens do romance que servem de exemplo para tais prescrições. 

O capítulo vinte e um do romance inicia-se, por exemplo, da seguinte forma: 

O amor é a paixão das inconseqüências e dos absurdos. A 

impossibilidade de bem defini-lo provém da mesma natureza dêsse 

sentimento. Tem-se escrito milhões de volumes sôbre o amor, e a 

inteligência humana ainda o não retratou com tôdas as suas côres, 

porque sempre êle se mostra com uma nova nuança. 

Fizeram-no parente da amizade, deram-lhe até o grau de seu irmão; 

mas se realmente tanto nela como nêle há sempre um pendor para o 

objeto que nos é grato, diferem ambos em tudo que resta, tanto e tanto, 

que parecem mais inimigos do que deviam ser dois parentes tão 

chegados. 

Diferem muito, diferem nos princípios e nos resultados. 



O belo título de amigo adquire-se à custa de uma longa provação, que 

dura anos. Aglomeram-se obséquios sôbre obséquios; é preciso que o 

tempo e o trato mútuo de dois homens tenha feito conhecer a ambos sua 

também mútua dedicação, e o desinterêsse e a paciência, e até certo 

ponto conformidade de sentimentos, e de sentimentos que sejam nobres; 

para que no fim de tudo isso saia o nome de – amigo, – não da flor dos 

lábios, mas do âmago do coração.28 

Essas considerações do narrador sobre a amizade, encontram-se expressas, de maneira 

muito semelhante, no livro Lições de Boa Moral Virtude e Urbanidade. Nesse manual de 

conduta, o pai ensina aos filhos que as amizades requerem tempo para assim serem 

consideradas: 

Não acrediteis que boas amizades se granjeiem de repente: a verdadeira 

amizade caminha a passos lentos; e não medra, huma vez que não esteja 

enxertada em um tronco de merecimento reciproco e conhecido.29 

No romance, entretanto, o narrador vai além desse tipo de prescrição que alerta os filhos 

sobre as bases nas quais sustentam-se as verdadeiras amizades. Trata-se de mostrar, no 

primeiro caso, como nascem o amor e a amizade, sendo o primeiro filho do temperamento ou 

da simpatia, de um curto momento onde não houve reflexão, diz o narrador, e a segunda , filha 

de um "sentimento refletido, criado pela dedicação, amamentado pela virtude, educado 

cuidadosamente durante muitos anos"30 e a natureza diversa de ambos: 

Aí tendes a amizade, virgem encantadora cheia de pureza, de 

formosura, de graça e de castidade; e o amor, menino impertinente, 

audacioso, exigente, importuno, teimoso... para dizer tudo, menino 

malcriado.31 

Toda essa discussão sobre relações afetivas serve para fornecer uma explicação para o 

amor que Henrique nutre por Mariana, impossibilitado de se concretizar a princípio devido ao 

fato de Mariana estar casada quando ambos se conheceram e, posteriormente, ameaçado pela 

revelação do suposto infanticídio cometido por ela. Esse é o contexto narrativo que suscita o 

seguinte comentário do narrador: 

                                                 
28 MACEDO, Joaquim Manuel de. Os Dois Amôres. op. cit. p.181. 
29 LIÇÕES DE BOA MORAL DE VIRTUDE E DE URBANIDADE escriptas no idioma espanhol por D. José de 
Urcullu op. cit., p. 163. 
30 MACEDO, Joaquim Manuel de. Os Dois Amôres. op. cit. p.182. 
31 MACEDO, Joaquim Manuel de. Os Dois Amôres. op. cit. p.182. 



Se há um abismo, o homem lança-se dentro dêle; se lá dentro... se lá em 

baixo êle viu o rosto da mulher que ama... 

Se há um muro de bronze, o homem trabalha uma vida inteira para 

lançá-lo por terra. 

E nem os anos, e nem a ausência podem fazer esquecer a mulher que se 

ama.  

Porque não houve gôzo. 

E pode a mulher ser caprichosa e ligeira; pode zombar, pode parecer 

inconstante, pode desdenhar, podem mesmo asseverar que ela é falsa; o 

homem estará prêso a seus pés como um mísero escravo. 

Porque não houve gôzo.32 

Essa teoria do gozo não realizado serve para explicar o sentimento de Henrique por 

Mariana: 

É., com isto, e mercê destas considerações mil vêzes já enunciadas de 

modo mil vêzes melhor, que se explicava o amor extremoso e irresistível 

de que o jovem Henrique se achava possuído pela filha de Anacleto. 

Henrique era um exemplo que se podia dar dos dois sentimentos que 

acabam de ser discutidos. 

Laços de uma pura e virginal amizade o ligaram a Carlos. Grilhões de 

um amor tirânico e invencível o prendiam aos pés de Mariana. 

A amizade porém dos dois mancebos era mais velha que o amor de um 

dêles; e Carlos, com o zêlo de um amigo fiel, tinha acompanhado todo o 

correr dêsse amor, que durante muito tempo se lhe figurou em abismo33 

É visível que neste caso tem-se uma estrutura narrativa que se compõe de um discurso 

semelhante ao de um moralista, seguido de um exemplo, neste caso fornecido pelo personagem 

do romance. 

Tal estrutura assemelha-se, embora não seja idêntica, a alguns manuais de conduta que, 

como dissemos anteriormente, utilizam-se de pequenas narrativas para ilustrar os preceitos.  

Além disso, em Os Dois Amores o leitor é convidado pelo narrador a olhar para fora do 

romance, para si e para a sociedade que o rodeia. A ficção interpõe-se entre o leitor e o mundo. 
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33 Ibidem p .184. 



O primeiro é interpelado pelo narrador - Mas o que é que todos os dias estamos vendo?34 - que 

conduz o seu olhar mostrando, então, como é e deveria ser a sociedade. 

Caso o romance se reduzisse ao retrato da sociedade do leitor, considerada "pervertida" - 

como a denomina o narrador - não serviria, como é do gosto dos críticos literários naquele 

momento, à moralização daquele que o lê. 

Se "a sociedade não discute entre o rico estúpido e o pobre instruído"35, cabendo sempre a 

vitória ao primeiro, no romance Os Dois Amores é invertida essa lógica que o narrador 

considera ser característica da sociedade onde vive o leitor. Em suma, o romance é uma espécie 

de "realidade às avessas", ou seja, não retrata a sociedade tal como o narrador alega que ela é. 

Evidentemente há personagens semelhantes àqueles que ele diz haver no mundo do leitor, mas 

o final da história é inverso àquele que ele considera ser a regra geral. Nesse sentido, o 

romance assume, de fato, um dimensão pedagógica explícita, pois o narrador oferece a essa 

sociedade que considera pervertida, modelos de conduta virtuosos. 

Em suma, a análise comparativa de alguns exemplares da literatura prescritiva com os dois 

romances macedianos demonstrou que ambos abordavam situações de convívio social 

semelhantes e assumiam, por meio de diferentes mecanismos, um papel pedagógico-moral em 

relação ao leitor.  
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