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No Brasil do século XIX, editores e livreiros voltaram suas atenções em um novo 

público leitor – o feminino - ou, como preferiu Tânia Rebelo Serra, o “da sinhazinha” 
(Serra, 1997, p. 23). É grande a lista de periódicos que tinham como subtítulo a frase: 
“Dedicado aos interesses da mulher”; o que se confirmava pelo conteúdo de suas seções: de 
moda, economia e medicina doméstica, como também romances e poemas, cuja intenção 
era a de instruir e distrair suas assinantes. Dentre esses periódicos, destacamos o Jornal das 
Famílias (1863-1878), idealizado e editado por Louis Baptiste Garnier. O presente texto 
pretende oferecer um breve panorama das narrativas publicadas no Jornal de Garnier e 
apresentar os objetivos, bem como resultados preliminares de nossa pesquisa de doutorado. 

Em sua composição, cada edição do Jornal tinha 32 páginas, muitas ilustrações e 
circulava mensalmente no Rio de Janeiro. Como foi editado em Paris, possuia dois 
endereços para correspondência: rua do Ouvidor, 65, livraria de B. L. Garnier, Rio de 
Janeiro, e rua de l’Abbaye, 14, em Paris. A assinatura anual do Jornal das Famílias custava 
10$000 para o Rio de Janeiro e Niterói e 12$000 para as províncias; valor igual ao da 
assinatura do Sexo Feminino, por exemplo, também destinado às mulheres e que circulou 
no mesmo período que o jornal de Garnier. Havia outros que cobravam menos por sua 
assinatura, como o Echo das Damas, que, para a Corte, por ano, custava 6$000, mas que 
não tinha a mesma preocupação estética que o Jornal das Famílias. Como um outro 
elemento de comparação, podemos lembrar que, em 1864, o livro Crisálidas, de Machado 
de Assis, custava 1$500, o que comprova o baixo preço da assinatura anual desses 
periódicos. A seguir, apresentamos a capa do Jornal das Famílias, que durante os quinze 
anos de sua circulaçã

 
o não foi alterada.  
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Assim, o jornal somava-se aos inúmeros periódicos brasileiros do século XIX que, 
inspir

is do que nunca dobraremos os nossos zelos na escolha dos artigos que 

lhimento 

ublicação de 

 Durante os quinze anos de existência, o Jornal das Famílias publicou 223 
narra v

no Número de Ano  Número de 

ados em modelos europeus, destinavam-se a entreter e instruir o público leitor 
feminino.  Nas publicações da Revista Populari, já era possível perceber que o astuto editor 
francês havia compreendido a importância das mulheres leitoras, tanto que a elas eram 
oferecidas seções como: Economia Doméstica, Higiene, Poesia e Narrativas. Esta última foi 
tratada, nas cartas que a redação enviava para suas leitoras, como um recreio. As citações a 
seguir demonstram como aos poucos a redação do Jornal das familias afirma o espaço dado 
à arte literária: 

Ma
havemos de publicar, preferindo sempre os que mais importarem ao país, à 
economia doméstica, à instrução moral e recreativa, à higiene, numa palavra, 
ao recreio e utilidade das famílias (...) (J. das F., tomo 1, 1863, p. 2). 
Que cumprimos a missão a que nos comprometemos, prova-o o aco
em extremo lisonjeiro que recebemos do público, acolhimento que, a 
continuar, como esperamos, nos permitirá a realização de diversos 
melhoramentos que temos em mente, já na parte puramente material, já na 
parte literária ou intelectual (...) (J. das F., tomo 2, 1864, p. 2). 
Novos e ativos colaboradores asseguram-nos a p
interessantíssimos romances, narrativas de viagens, biografias de senhoras 
ilustres, episódios de história geral e particular, descrições de cidades, vilas, 
etc, que tiveram ambos os sexos, etc, etc. (J. das F., tomo 7, 1869, p. 2). 

 

ti as, dessas, 100 foram de autoria de Machado de Assis. Os demais colaboradores 
foram: padre Francisco Bernardino de Sousa; José Ferreira de Menezes; Zaluar; Reinaldo 
Carlos Montoro, Viriato B. Duarte, Paulina Philadelphia; Maria de Albuquerque; Vitória 
Colonna; Xavier de Maistre; Caetano Figueiras; Camilo da Anunciação, Joaquim Manuel 
de Macedo; Cristóvão Frederico Jacobson; Luiz José Pereira; Bernardo Guimarães; 
Fernandes Pinheiro Junior; Gratulino Coelho; Emilia Gomide Penido; Heitor da Silveira; 
Pessanha Povoa; Carlos Nodier; Léo Junius e Leocadio Pereira da Costa. 
 
 

A
narrativas narrativas 

1863 s 1871 s 19 narrativa 09 narrativa

1864 14 narrativas 1872 09 narrativas 

 1865 09 narrativas 1873 14 narrativas  

1866 12 narrativas 1874 23 narrativas 

1867 13 narrativas 1875 16 narrativas 

1868 11 narrativas 1876 17 narrativas 

 2



1869 12 narrativas 1877 17 narrativas 

1870 08 narrativas 1878 20 narrativasii

   
No índice das seções do Jornal das Famílias, não existia a diferenciação entre 

roma

Assim fez de suas narrativas: 
conto

Minhas senhoras. – O Jornal das Famílias tem a subida honra de se dirigir a 
iii

 
 O j es: 

s seis anos de 

nce e novelas, apenas entre conto, fábula e lenda. Segundo Aguiar e Silva, a tentativa 
de distinguir os dois gêneros foi principiada pelos ingleses, no fim do século XVII: 

 
 público cansara-se do caráter fabuloso do romance e exigia das obras O

narrativas mais verossimilhança e mais realismo. Ora a novela, que oferecia 
desde há muito estas qualidades de verossimilhança e de apego ao real, ganhou 
progressivamente o favor do público, alongou sensivelmente a sua extensão (a 
ponto de na literatura francesa da segunda metade do século XVII a designação 
de petit roman alternar com a nouvelle) e transformou-se numa espécie de 
gênero narrativo intermediário entre o ciclópico romance barroco e as curtas 
novelas do Renascimento (Aguiar e Silva, 1976, p. 259). 
 
, salvo a caracterização que a própria redação do jornal 

s, lendas e fábulas, não é fácil definir o que era novela e o que era romance nas 
demais produções que não foram caracterizadas. Desta forma, optamos por tratar a todas 
como narrativas, considerando, assim, a apreciação de Coutinho: “a distinção é sutil entre 
novela, conto e romance” (Coutinho, 1990, 986). 

A maior parte dos periódicos do século XIX dedicados à mulher trazia como subtítulo 
a expressão “Dedicado ao bello sexo”. No jornal de Garnier, isso não ocorreu, por isso, 
contamos apenas com as cartas da redação aos assinantes para inferir em tal questão. A 
carta de 1869, por exemplo, foi endereçada “As nossas leitoras” para explicar o progresso 
do empreendimento no decorrer dos seis anos de circulação. Assim a redação dirigiu-se às 
leitoras: 

 

V.V. EEx. desejando-lhes felicíssimas entradas de ano , e renova-lhes os seus 
agradecimentos pela extrema benevolência com que o tem favorecido. 
Por esta ocasião permitem VV. EEx. que lhes digamos duas palavras sobre o 
modo por que temos desempenhado as nossas promessas e as esperanças que 
nutrimos de aperfeiçoar o nosso programa (J.F., 1869, p. 2). 

ornal aproveita a oportunidade para fazer uma síntese das seçõ
 

Graciosos romances têm sido publicados em nossas colunas no
existência que já contamos, e parece-nos que nem uma só vez a delicada 
susceptibilidade de VV. EEx. tem sido ofendida. Anedotas espirituosas e 
morais (grifo nosso) tem por certo causado a VV. EEx. o prazer que as pessoas 
de finíssima educação experimentam nesse gênero de amena literatura, e mais 
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de uma vez conseguiram dissipar as névoas da melancolia que se haviam 
acumulado nas belas frontes das nossas leitoras. 
A economia doméstica, confiada a uma senhora, reúne a utilidade ao prazer, e 
cremos não enganarmo-nos supondo que mais de uma receita foi aproveitada 
com suma vantagem pelas mães de família que nos honram com a sua assídua 
leitura. 
Empenhamos todos os esforços para que os figurinos e os moldes, 
acompanhados de suas respectivas explicações, estivessem a par do que de 
melhor se publica em Paris, onde temos um agente especialmente incumbido 
deste importantíssimo objeto (J.F., 1869, p. 2-3). 

 
Se por um lado identificamos, nas cartas citadas, o gênero do leitor que o jornal 

pretendia alcançar, por outro, elas nos permitem observar com qual tipo feminino o jornal 
pretendia dialogar. Em outras palavras, a leitora, na visão da redação, necessitava da leitura 
de romances; contudo, a sua “finíssima educação” “exigia” que fossem narrativas 
moralizantes. A mesma moral era esperada na escolha das anedotas, obedecendo à tríade 
instruir, divertir, moralizar, presente nos periódicos do século XIX. A profa. Silvia 
Azevedo lembrou que periódicos como o Jornal das Famílias foram representantes de uma 
instituição conservadora do século XIX, a família, cujo modelo patriarcal deu lugar a uma 
concepção familiar que Gilberto Freire diz ser orientada pela “reeurocepção” da sociedade 
brasileira (Azevedo, 1992, p. 30). 

O fato foi que, do primeiro ao último ano do Jornal das Famílias, os gêneros 
literários romance e novela ocuparam o primeiro lugar no índice do novo periódico; com 
algumas temáticas que poderiam ser enquadradas no que Marlyse Meyer chamou de 
“terceira fase do folhetim”, na qual predominou a mulher vítima, prostituta, deflorada, 
seduzida, abandonada, fatal, mãe solteira (MEYER, 1996, p. 206). Vale observar que essa 
incorporação do sofrimento e esse ideal de amor interrompido pela morte são exemplos do 
que “tradicionalmente” convencionou-se de tendência da 2a. geração romântica. Tanto que 
os principais representantes desse período literário freqüentemente aparecem citados nessas 
narrativas.  

Em A Sinhazinha, por exemplo, a citação de dois versos de Álvares de Azevedo, 
“aquele nosso tristíssimo poeta”, já anunciava que mais um enredo do Jornal das Famílias 
teria um final trágico. Emma ou Sinhazinha, da história de José Ferreira de Menezes, após 
ser abandonada pelo noivo, que a trocou por uma mulher mais velha, e após perder o pai, 
morreu, vítima de uma profunda tristeza (Cf. A sinhazinha, por José Ferreira dos Santos. J. 
F., Agosto de 1863). 

Parece que Machado de Assis também associou o nome da mulher ao sofrimento. Em 
Cinco mulheres, uma seqüência de histórias de diferentes mulheres, há a de “Carolina”, 
uma moça de 20 anos, obrigada a abandonar seu escolhido para se casar com um velho, a 
quem seu pai devia favores. Carolina aceitou resignada a ordem de seu pai. Meses depois, 
apesar de considerar seu casamento um “túmulo”, escreve à amiga: 

 
Deixo-te, minha Lúcia, mas assim é preciso. Amei Fernando, e não sei se amo 
ainda agora, apesar do ato cobarde que praticouiv. Mas eu não quero expor-me a 
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um crime. Se o meu casamento é um túmulo, nem por isso posso deixar de 
respeitá-lo. Reza por mim e pede a Deus que te faça feliz (“Carolina”. In: Cinco 
mulheres. J. F., setembro de 1865, p. 261). 
 

Salvo poucas exceções, como destacaremos oportunamente, a mulher não apenas foi 
protagonista como também deu título às narrativas. É o sentimento feminino, ainda que 
exprimido em grande parte pelos homens, representado pelas histórias de Lúcia, Diana, 
Ida, Dolores, Adelaide de Sargans, ou, sem dar um nome específico, pelas histórias A 
Sinhazinha, A filha do tropeiro, A órfã da Várzea, Casada e viúva.  

Às vezes, o autor dava voz à protagonista, permitindo-lhe narrar sua história, indicar 
suas leituras e expressar seus sentimentos: 

 
As minhas cartas irão de oito em oito dias, de maneira que a narrativa pode 
fazer-te o efeito de um folhetim de periódico semanal (...). 
Até então eu não tinha visto o amor senão nos livros. Aquele homem parecia-me 
realizar o amor que eu sonhara e vira descrita (Confissões de uma viúva moça, 
por Job. T. 3, 1865, p. 98 e 136, respectivamente). 
 

Outras vezes, o que era mais comum, um narrador onipresente relatava os fatos, a 
exemplo de Ida, narrativa de Viriato B. Duarte. “No ano de 183... no Pacajá...”, assim o 
narrador iniciou a história de Ida e de sua mãe Loia, índias que moravam em uma modesta 
casa. Seu enredo é marcado por inúmeras peripécias com final trágico: para não ver a filha 
obrigada a se casar com um homem que não era de seu agrado e que já havia matado seu 
escolhido, a mãe de Ida mata-a (Cf. Ida, por Viriato B. Duarte. J. F., t. 3, de junho-agosto, 
1865). 

A protagonista também morreu no romance histórico do Dr. C. Figueiras, Adelaide de 
Sargans. Ambientado na Rússia, no ano de 1308, o enredo foi marcado por um número 
excessivo de peripécias; o que fez com que o narrador se perdesse, a ponto de pedir 
desculpas às leitoras, tentar rever informações contraditórias e introduzir personagens que 
não existiam para tentar salvar o romance (Cf. Adelaide de Sargans, por Dr. C. Figueiras. J. 
F., t. 7, de março a maio de 1869). 

Se o jornal era dedicado às senhoras, não poderia deixar de existir nele a temática do 
casamento. Contudo, os narradores e os protagonistas desses contos foram, em sua maioria, 
homens que nem sempre saiam satisfeitos com a escolha. Às vezes, porque a escolhida 
tinha um bom dote, era meiga, discreta e ótima dona de casa, o pretendente exaltava-se com 
sua decisão. Outras vezes, era enganado pela aparência e, além de se ver comprometido 
com uma esposa sem dotes, ainda precisava pagar as contas do sogro. 

Se considerado o fato de que para as senhoras o casamento era inevitável e desejável, 
acabava sendo coerente a valorização da posição masculina, que tinha a opção de 
permanecer solteiro. Em contrapartida, existia ainda o favorecimento do mesmo pelo dote, 
que iria ampliar ou iniciar sua fortuna. Daí a constante presença de homens que, 
interessados na fortuna da moça, eram desmascarados ou ludibriados a acreditar em uma 
fortuna que não existia, o que tornava a narrativa cômica e atenuava o melodrama amoroso 
do enredo. 
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Como exemplos desses dois tipos de casamento, o interesseiro e o puro, escolhemos 
duas personagens que correspondem a esses estereótipos.  O primeiro é o narrador 
protagonista de Felicidade pelo casamento, um homem convicto dos benefícios de uma 
vida solitária, mas que, no fim da narrativa, encontra-se casado e satisfeito, a ponto de 
declarar: 

Procurei por tanto tempo a felicidade na solidão, é errado; achei-a no casamento, 
no ajuntamento moral de duas vontades, dois pensamentos e dois corações (...). 
Hoje tenho mais um membro na família: é um filho que possui nos olhos a 
bondade, a viveza e a ternura dos olhos de sua mãe. Ditosa criança (t. 4, julho de 
1866, p. 205). 

 
No entanto, quando o casamento é contraído por mero interesse, muitas coisas 

desastrosas podem acontecer. A personagem João Paulino representa um bom exemplo 
desse tipo de pretendente ao casamento. Ele fez-se passar por um homem de posses para 
casar com uma moça que também ostentava uma riqueza que não existia. Depois de 
concretizado o casamento, o pai da noiva fugiu, deixando ao genro, ao invés de dote, uma 
considerável dívida. O que levou o narrador a concluir: 

 
Ah! Quantos exemplos se dão análogos a este que acabo de contar! Quantas 
vezes, logo depois de lançada a bênção pelo sacerdote, reconhecem ambos os 
noivos que foram logrados em suas ambições! (t. 5, março de 1867, p. 72). 

 
Que a mulher foi a personagem central do Jornal das Famílias não restam dúvidas. 

Mas ainda é preciso verificar como ela se apresentou e como foi apresentada pelos 
colaboradores. Primeiramente, como eram definidas essas mulheres? Como eram vistas 
pelos intelectuais da época? Nos textos de Machado de Assis e Nuno Álvares encontram-se 
duas posições paradoxais que talvez denotem uma possível transição pela qual passava a 
mulher. 

No artigo “A mulher”, de Nuno Álvares, ela se configurava como um ser frágil, 
passivo e conformado com sua condição, já que para o articulista “ela não só é o ente mais 
puro e o mais nobre criado por Deus, como o mais delicado e sensível” (t. 1, 1863, p. 269). 
Após elencar todas as “virtudes da alma feminina”, o autor encerrou sua louvação 
declarando seus sentimentos por ela: 

 
Oh! Mulheres, maldigam vos outros, que não eu. Meus lábios nunca vos 
amaldiçoarão um momento: antes tenho sempre um sentimento de piedade pelas 
vossas faltas, um sorriso de contentamento pelas vossas virtudes, e uma oração 
que tímida se eleva ao céu por vós, ó mães que sabeis compreender os santos 
deveres da maternidade (t. 1, 1863, p. 270). 
 

Machado de Assis, ao contar a história de duas amigas, Júlia e Tereza, que se 
apaixonaram pelo mesmo rapaz, em O que são as moças, não apenas louvou as mulheres. 
Nesse conto, embora deixe explícitas as “funções” da mulher - eram delicadas, bordavam, 

 6



freqüentavam bailes e caprichavam no visual “quando se tratava de ver um homem pela 
primeira vez, ou mesmo pela segunda, ou mesmo pela centésima vez”-, além de destacar a 
esperteza, prova o quanto essas moças sabiam conduzir suas vidas (t. 4, 1866, p. 136).  

Em nome da amizade, as duas renunciaram ao amado em comum. Todavia, essa 
renúncia, como revela o irmão de uma delas, só ocorreu quando as duas tinham em vista 
um outro pretendente. Eis o final do conto: 

 
Com a singularidade de que a carta de desistência do coração do primeiro foi 
escrita depois do primeiro olhar amoroso do segundo. 
As duas moças coraram e esconderam o rosto. Tinham razão de ficar vexadas. 
Caia assim o véu que encobria o sacrifício no interesse pessoal; ou por outra: 
largavam um pássaro tendo outro na mão (t. 4, 1866, p. 167).   
 

Nessa narrativa, a mulher, apesar de dotada de toda a delicadeza e a fragilidade 
mencionadas por Nuno Álvares, ganhou uma nova caracterização, a de ser esperta. Em 
outras palavras, já se apresentava como um ser que sabia que os espaços precisavam ser 
conquistados e, mesmo se restringindo ao aspecto amoroso, sabia brigar por eles. 

O paradoxo na definição da mulher corresponde às próprias dúvidas criadas no século 
XIX em torno da função da mesma; o que é muito bem trabalhado por Michelle Perrot: 

 
No século XIX, a mulher está no centro de um discurso excessivo, repetitivo, 
obsessivo, largamente fantasmagórico, que toma de empréstimo as dimensões 
dos elementos da natureza.  
Ora a mulher é fogo, devastadora das rotinas familiares e da ordem burguesa 
(...), a mulher das febres e das paixões românticas (...). A ruiva heroína dos 
romances de folhetim, essa mulher cujo calor do sangue ilumina pele e cabelos, 
e através da qual chega a desgraça(...). 
Outra imagem, contrária: a mulher-água, fonte de frescor para o guerreiro, de 
inspiração para o poeta (...); mulher doce, passiva, amorosa, quieta(...). 
Mulher-terra, (...) que se deixa moldar e fustigar, penetrar e semear, onde se 
fixam e enraízam os grandes caçadores nômades e predadores (Perrot, 1988, p. 
188). 
 

Num artigo assinado por Pauchita Montez, “A arte da beleza”, encontramos a 
identificação da mulher com o mundo das letras. Além de receitas para tratamento de 
cabelo e de pele, o texto trata da recusa dos homens em aceitar que a mulher se dedicasse à 
escrita: “É costume dizer mal das mulheres dadas as letras, e fazer-lhes, por essa razão, as 
mais malignas insinuações a respeito das virtudes que mais se prezam ao nosso sexo” (J. F., 
1863, P. 66). Essa discussão, aliás, percorreu as páginas dos demais periódicos do século 
XIX destinados às mulheres. No Jornal das Famílias, entretanto, ela foi muito mais visual. 
Várias  ilustrações de mulheres com livros ocuparam as páginas do jornal. Dentre elas 
destacamos uma em que a mulher lê para os filhos e para o marido, inseridas no final da 
seção de moda: 
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                                               Fonte: J.F., 1877 
 

                                                                                       
 Investigar o perfil das leitoras do Jornal das Famílias a partir da leitura dos artigos 
publicados no jornal consiste em um dos objetivos de nossa pesquisa de doutorado. 
Contudo, o foco central de nosso trabalho são as narrativas publicadas ali por autores não 
incluídos no Cânone Brasileiro e por outros mais conhecidos, como Joaquim Manuel de 
Macedo e Bernardo Guimarães, mas que publicaram no jornal de Garnier textos de difícil 
acesso, como Nina, de Macedo, e O pão de ouro, de Bernardo Guimarães.  
 A exclusão do mais assíduo colaborador do Jornal das Famílias justifica-se por dois 
motivos: primeiro, porque a tese “A trajetória de Machado de Assis: do Jornal das 
Famílias aos contos e histórias em livros”, defendida pela professora Silva Azevedo, em 
1990, já contempla as narrativas machadianas com grande profundidade de análiseç 
segundo, porque trabalhar com produções não canonizadas proporciona-nos grande 
satisfação, pois trazemos à luz intelectuais que contribuíram para a consolidação de uma 
Literatura Brasileira, ao mesmo tempo em que podemos descobrir autores esquecidos, mas 
de produções significativas no contexto de sua época. 

Embora encontremos falhas na estrutura de algumas narrativas, percebemos que havia 
uma sintonia entre os autores em relação a um padrão a ser seguido: necessidade de provar 
a veracidade da história; o diálogo com o leitor; o suspense, principalmente no fim, para 
instigar a continuação da leitura da história (folhetins) no número seguinte do periódico; a 
descrição do ambiente. Por isso, pretendemos comparar a estrutura das produções literárias 
dos colaboradores (não incluídos no Cânone Brasileiro) da seção de novelas e narrativas do 
Jornal das Famílias com narrativas de autores consagrados e também escritores do 
periódico de Garnier, como Machado de Assis, Joaquim Macedo e Bernardo Guimarães. A 
comparação estende-se também à produção estrangeira, como a de Xavier de Maistre, autor 
francês e grande influenciador dos escritores brasileiros do século XIX. 
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Estamos nos primeiros passos da pesquisa e já temos algumas respostas que 
desejamos confirmar. O que nos fica presente é que havia uma tentativa, por parte dos 
colaboradores, de obedecer, mesmo que muitas vezes não tenham obtido sucesso, a 
estruturas narrativas encontrada em autores estrangeiros e brasileiros consagrados no século 
XIX. Por último, observamos que as narrativas do Jornal das Famílias, de modo geral, 
serviram muito mais para instruir moralmente a mulher do que para diverti-la, como 
propunha as cartas da redação. Ora com personagens que sacrificavam a própria vida em 
nome do amor, ora com personagens angustiadas pela culpa de terem vivido um amor 
proibido, essas narrativas deram à leitora desse jornal o modelo de boa conduta feminina 
esperado para a época.  
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i Primeiro periódico de Garnier, circulou de 1859 a 1862. Maiores informações, ver minha dissertação de 
mestrado: Pinheiro, Alexandra Santos. Revista Popular e Jornal das Famílias: dois empreendimentos de 
Garnier, defendida em 2002, na Unesp-Assis. 
 
ii Os anos que têm um menor número de narrativas correspondem à extensão dos textos. Doloresii, por 
exemplo, foi publicada em folhetim de 1865 a 1868, nesse período, o número foi um pouco reduzido. Por 
outro lado, em 1874, houve um maior número de títulos, 23, devido à série Contos Macahenses, que eram 
narrativas curtas, assinadas por L.L. Fernandes Pinheiro Junior. 
iii Como explica a redação: “Este artigo deveria sair impresso no Jornal das Famílias do mês de janeiro”. 
iv Que seria o de planejar matar seu marido 

 9


