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 Perceber as imagens da organização da família na literatura de civilidade 
destinada às crianças. Observar as linguagens textuais que pressupõem o 
andamento da construção e manutenção de uma estrutura necessária ao 
reordenamento familiar que se buscava impor nos inícios do século XX à sociedade 
brasileira. Estas são as bases de discussão que definirão, neste trabalho, as 
argumentações acerca da compreensão do papel dos filhos (crianças) na nova 
estrutura familiar que se ditava como norma e “modelo” de organização para toda a 
sociedade da época. 
 O final do século XIX presencia uma reorganização dos discursos que 
definem os rumos a serem seguidos pelas instâncias familiares na sociedade 
brasileira que ainda procurava superar e substituir as relações sociais de tipo 
senhorial pelas de tipo burguês. As transformações na paisagem dos grandes 
centros urbanos do país como necessidade de modernização e civilização vinham 
acompanhadas também das mudanças impostas ao estilo de vida seguido pelos 
habitantes dos mesmos locais, com o direcionamento de seus anseios a inserirem-
se nos novos padrões de comportamento e civilidade3. Neste contexto, a 
transformação do espaço público e sociabilizado propiciou o aparecimento de 
modificações nas relações da esfera privada, no que cerca a nova organização das 
maneiras da vida familiar. 
 Segundo Jurandir Freire e Costa4, as concepções do discurso higienista 
emergente no final do século XIX se propunha a servir de base à constituição de 
uma norma familiar que propiciasse as modificações exigidas para o enquadramento 
de uma sociedade civilizada e disposta nas novas regras difundidas. As percepções 
da união conjugal passam de uma mentalidade contratual para servir ao imaginário 
do casamento amoroso, sustentado pela relação de afetividade e construção de 
sentimentos e sensibilidades entre o casal. 
 O desenvolvimento da noção de amor ou sensibilidade romântica na relação 
conjugal possuía papel central na afirmação do casamento como instituição 

                                                 
1 Comunicação integrada ao Projeto “Tenha Modos! Educação e Sociabilidades em Manuais de 
Civilidade e Etiqueta (1900-1960)”, com apoio do CNPq/ Edital Universal/ 402767/2004-7, coordenado 
pela Profª Dra. Maria Teresa Santos Cunha / Departamento de História / UDESC – SC. 
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3 D’INCAO, Maria Ângela. Mulher e Família Burguesa. In: PRIORE, Mary Del. História das Mulheres 
no Brasil. São Paulo: Ed. Unesp, 1997 
4 COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1983  
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higiênica, na medida em que possibilitava a inserção da preocupação com a 
gerência da educação dos filhos, numa ordem de planejamento do futuro, como 
atesta Costa: “Os princípios que revisaram a educação infantil modificaram ao 
mesmo tempo a natureza do casamento. A defesa da raça e do Estado, através da 
proteção das crianças, foi o ponto de conexão entre os dois fenômenos. O casal 
higiênico deveria constituir-se com este objetivo.”5. 
 Neste sentido, a seleção ou escolha do cônjuge tornou-se uma questão 
primordial para o alcance das delegações dirigidas à constituição do casamento 
idealizado pela higiene. O compromisso do casal estava voltado, neste instante, ao 
cuidado com os filhos, e não com as necessidades do casal.  
 
 “Ao Estado interessava não só a família fecunda, mas a família responsável. 

Manter os filhos era tão importante quanto produzi-los. [...] A família amorosa, 
[...] não se contentava em apenas procriar. Rejubilava-se em ver crescer e 
desenvolver-se a prole, conforme as regras higiênicas. [...] Finalmente, o amor 
executava uma outra importante tarefa higiênica: a criação e a regulação dos 
novos papéis sociais do homem e da mulher no casamento.”6  

   

 Tal estado de modificação das relações entre a família e seus membros, 
auxilia a compreensão da criança como matriz físico-emocional do adulto, 
ressaltando recodificação do valor do filho como criança, numa renovação do papel 
dos pais em sua vida.  
 Ainda nas concepções de Freire Costa sobre a instituição da família numa 
ordem burguesa, a “reformulação da conduta feminina face aos filhos foi outro 
objetivo”7 do discurso higienista na nova situação familiar que surgia. Tal 
reformulação se instituía na caracterização da mulher como mãe, reintroduzida na 
família e devidamente convertida ao amor filial. E no cumprimento de seu papel 
preponderante para gerência e orientação dos filhos na família, via-se como 
necessária sua instrução, para que cumprisse suas tarefas com eficiência.  
 Nas disposições de tal imaginário, é interessante o surgimento de uma gama 
de manuais de civilidade no inicio do século XX contendo, em sua maioria, um 
capitulo ou parte destinada a conselhos às mães e donas-de-casa sobre como 
educar e orientar seus filhos.  
 A edição e difusão dos manuais de civilidade no Brasil iniciam-se ainda na 
primeira metade do século XIX, direcionados para a elite que começava a se 
urbanizar, introduzindo “regras de como comportar-se em festas, eventos da 
sociedade, artes de bem viver, inspirados em manuais franceses” 8. Segundo 

                                                 
5 Idem, pg 219 
6 Idem, pg. 234 
7 COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1983. Pg 
169 
8 CUNHA, Maria Teresa Santos. Tenha Modos! Manuais de Civilidade e Etiqueta na Escola Normal. 
(1920-1960). In: Comunicação Coordenada: De cor e salteado para ver e viver: lições em manuais do 
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Rainho, era ‘imperativo’ para a boa sociedade aristocratizar-se (civilizar-se), no 
intuito de nivelar-se aos seus pares europeus e distinguir-se do restante da 
população9. 
 O costume de recorrer a manuais que auxiliassem nos conselhos sobre como 
educar as maneiras e o comportamento das crianças podia ser observado já no 
século XVII, com o lançamento da Civilité Nouvelle, em 167110, no contexto europeu. 
Este tratado, entendido como de educação para os pais, surgia num contexto de 
passagem das noções da organização familiar do tipo medieval para a moderna. 
Antes disso, no século XVI, presencia-se o surgimento da Civilidade Pueril, de 
Erasmo, dedicado à leitura direta das crianças, como um tratado de posturas 
dedicado a possibilitar a imitação dos hábitos do mundo adulto pela compreensão 
infantil. Segundo Ariès, “a diferença entre a ‘civilidade’ de Erasmo e os tratados de 
educação de Coustel e Varet dá a medida da distancia entre a família do fim do 
século XV, ainda ligada aos hábitos medievais de aprendizagem [...] e a família da 
segunda metade do século XVII, já organizada em torno das crianças.”11 
   Postas e observadas as diferenças de temporalidades e necessidades 
sociais, o interesse aqui se coloca em percebermos a presença destes códigos 
construtores de posturas e sensibilidades, no intuito de gerir o comportamento das 
crianças para que se diferenciassem no tratamento de sua apresentação publica 
posterior. 
 Desta forma, tanto na Europa do século XVII como no Brasil do final século 
XIX e início do XX, os manuais de civilidade contendo conselhos às mães sobre a 
educação dos filhos, mostrarão seu papel na construção de um paradigma familiar 
que se adapte às modelações da nova sociedade que se busca construir: A família 
nuclear burguesa numa sociedade inserida nos padrões de Civilidade e Urbanidade 
modernos. 
 No contexto da elaboração de um conceito de família burguesa, em que se 
percebe a aproximação dos pais com os filhos, a leitura voltada às atenções diretas 
da criança como forma de construir sua própria imagem de Educação e postura 
social assume outra configuração no exemplo do que hoje compreendemos como 
literatura infantil. As imagens de educação e civilidade direcionadas à leitura infantil 
neste espaço de organização familiar do núcleo burguês se constroem na 
elaboração de textos em formato de romances, que se propõem à construção de 
imagens e signos que transversalizem o imaginário da criança, criando exemplos de 
comportamentos e atitudes a serem seguidas, na conformação de um cenário 
próximo ao que vive ou ideal a ser imitado. 

                                                                                                                                                         
século XIX e XX. VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. Uberlândia – MG. 17 – 20 
de Abril de 2006. Pg. 10 
9 RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. A distinção e suas normas: leituras e leitores dos manuais de 
etiqueta e civilidade – Rio de Janeiro, século XIX. In: Acervo: Revista do Arquivo Nacional. Vol. 8. Nº 
01/02. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça, Janeiro/ Dezembro 1995. Pp. 139 – 152. pg. 143 
10ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. Pg. 
254 
11 Idem, Pg.255 



 4

 Um exemplo deste tipo de literatura de civilidade é demonstrado na obra da 
russa Condessa de Ségur, especificamente no objeto de análise proposto neste 
trabalho: As meninas exemplares.  A obra em questão é escrita na segunda 
metade do século XIX, em Moscou – Russia, como dedicação às netas que se 
afastaram da avó contra a sua vontade. Por causa da distância, a Condessa lhes 
enviava contos que inventava para elas. Ao serem editados, os textos se 
aglutinaram em romance que passaram a atingir um vasto público e suas edições e 
adaptações correm vários países ainda hoje12. 
 A edição que será aqui discutida se apresenta como uma adaptação da obra, 
sem data, lançada provavelmente na década de 195013. As imagens do cenário 
familiar representado no texto permitem inferir sua aproximação com as 
necessidades de afirmação de um ideal de arranjo familiar que aceitava a divulgação 
deste tipo de leitura.  
 Os sinais de educação e comportamento, calcados no desenvolvimento das 
virtudes morais das crianças presentes na obra, apesar de serem criados no 
contexto europeu do século XIX, são adaptados e inseridos nas representações da 
sociedade brasileira do século XX. Tal investimento pode nos levar a compreender 
um horizonte de expectativas14 que poderia estimular a divulgação deste tipo de 
leitura, diante dos anseios e necessidades do público que se propunha como leitor, 
ou consumidor (no caso dos pais). 
 Segundo Magalhães e Alçada, o escritor, tanto de romances para adultos 
como para crianças, procura adaptar suas histórias às expectativas de seu público. 
Nesse movimento, porém, muito de sua subjetividade acaba por permear a obra do 
mesmo modo15. Se o escritor se lança ao que o público espera, podemos interpretar 
a adaptação do texto da Condessa de Ségur como resposta às expectativas de 
modelos comportamentais sugeridos como exemplos a serem criados à imitação de 
seus filhos. O contexto da emergência e ainda desenvolvimento de uma norma 
familiar burguesa na época de edição pode auxiliar na aceitação de tal hipótese.  
 Numa apresentação breve da história, o livro narra o cotidiano de duas 
meninas – Camila e Madalena, que moram com a mãe viúva - Mme. De Fleurville, 
numa graciosa e tranqüila casa de campo, para onde se mudaram após a morte de 
seu pai.   

                                                 
12 Ver  http://www.mulherportuguesa.com/content/view/3480/190/  (Arquivo capturado em 27/10/2006) 
13 SÉGUR, Condessa de. As meninas exemplares. São Paulo: Ed. do Brasil, [s.d] - A dedução da 
temporalidade da publicação se deve aos sinais de linguagem e dispositivos textuais que 
demonstram aproximações com a década proposta. 
14 Na perspectiva de Hans Robert Jauss, ao tratar da questão da Estética da Recepção. Jauss afirma 
que quando interpretamos, possuímos já um conjunto de crenças, de princípios assimilados e idéias 
aprendidas que limitam desde logo a liberdade total do ato interpretativo; por outras palavras, quando 
lemos um texto literário, o nosso horizonte de expectativas atua como a nossa memória literária feita 
de todas as leituras e aquisições culturais realizadas desde sempre. 
15 MAGALHÃES, A. M.ª; ALÇADA, I.. Literatura infantil, espelho da alma, espelho do mundo. Revista 
ICALP, vol. 20 e 21, Julho - Outubro de 1990, 111-123. Pg  03 
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Durante um passeio corriqueiro das duas irmãs pelo bosque que sempre 
freqüentavam, um acontecimento trágico e repentino rompe a rotina em que vivia a 
família das meninas: ao presenciar um acidente de um carro que passava no 
momento em que elas passeavam pelo local, as meninas correm para prestar e 
buscar socorro às vitimas, que nada de grave sofrem, e são salvas pela 
solidariedade e agilidade das crianças.    
 No carro, encontravam-se a Mme. de Rousbourg e sua filha Camila, que após 
uma temporada de estadia para recuperação na casa de Mme. de Fleurville, acabam 
decidindo por ficar para sempre ali residindo, já que era viúva e os laços de amizade 
haviam se solidificado de forma tão intensa entre as duas famílias. A partir de então, 
o romance se desenrola na descrição do cotidiano de interação entre as antigas e 
novas moradoras da casa, numa dinâmica de acontecimentos inesperados, 
imprevistos e problemas que sempre se resolvem, atestando o clima de serenidade 
e bom senso na administração do lar pelas duas boas mulheres que o conduzem. 
 A aproximação das imagens textuais com a idealização dos valores 
apropriados pela perspectiva da família de tipo nuclear burguês não se encontra na 
construção do cenário ou na apresentação das funções que cada personagem 
ocupa na historia. A estrutura do romance não é exatamente a base que serviria de 
resposta às expectativas da sociedade que dirigiria a seus filhos a leitura da obra. A 
representação do imaginário familiar que compõe o público leitor do romance em 
questão apresenta suas idéias na nuance das linguagens, imagens e dispositivos 
contidos no texto, que possibilitam a percepção da intenção de criação de um certo 
padrão de sociabilidade representado como uma idealização a ser seguida. 
 As meninas são inicialmente apresentadas como a visualização da criança 
instruída num modelo de comportamento que supõe a imagem do filho ideal no 
contexto familiar sugerido:  
 

“Mme. Fleurville era mãe de duas boas, encantadoras e amáveis meninas. 
Uma adorva a outra. É muito comum a gente ver irmãos, que brigam entre si, 
que discutem e vem se queixar aos pais, [...]. Nunca houve discussão entre 
Camila e Madalena, pois sempre uma cedia ao desejo da outra”16.  

  
 As imagens e linguagens sugeridas no texto de apresentação possibilitam a 
compreensão do imaginário de comportamento infantil que se pretendia tomar como 
paradigma, nos adjetivos dirigidos às meninas e na descrição do tratamento que 
uma oferecia à outra. O texto segue após este trecho, explicando que Camila e 
Madalena não eram iguais, não tinham os mesmos gostos, mas tais diferenças não 
impediam que fossem “unidíssimas” – evidenciando a intenção de demonstrar a 
harmonia que presenciava a relação das duas irmãs exemplares. 
 “Eram perfeitamente felizes, e sua mãe tinha uma verdadeira adoração por 
elas. Todo mundo que as conhecia gostava intensamente delas e fazia-lhes todos os 

                                                 
16 SÉGUR, Condessa de. As meninas exemplares. São Paulo: Ed. do Brasil, [s.d] Pg 01 
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gostos”17. Neste trecho percebemos a construção da imagem de mãe amorosa, 
carinhosa – ideal da representação da dona de casa na família burguesa – que se 
regozijava com o exemplo de educação que suas filhas demonstravam. 
 O símbolo da caridade e da solidariedade proposta como valor agregado à 
sociedade burguesa consciente de suas responsabilidade sociais e cristãs, é 
manifestado nas linguagens percebidas nos diálogos entre as personagens:  
 “ – Vamos ver passar os carros na estrada grande? Propôs Camila. 
             - Isso mesmo, respondeu Madalena, e se nós vermos mulheres e crianças 
pobres poderemos dar-lhes esmola. Vou levar algum dinheiro comigo.”18 
  Tal noção de caridade se espelhava nas expectativas de caridade e 
solidariedade da boa sociedade que se construía no Brasil do século XX. A 
adaptação do texto e dos diálogos supõe o atendimento à necessidade de educar os 
pequenos neste contexto de bondade e misericórdia. Nas seções de Puericultura de 
diversos manuais de Civilidade dirigidos à leitura dos pais para educação dos 
meninos, são percebidos conselhos sobre como orientar as crianças nos caminho do 
senhor.19 As imagens de solidariedade se justificam na própria atitude que fornece o 
titulo da obra em questão: As meninas exemplares que salvam a vida da família 
acidentada na estrada grande.  
 O contexto de representação dos elementos constituintes da família burguesa 
no romance aparece na descrição e apresentação constantes de personagens que 
compõem a criadagem da casa, como cozinheiras, jardineiros, motoristas e pajens 
para as crianças. O próprio tratamento referido às senhoras, chamadas como 
Madames, pressupõe o propósito de exemplificação do cenário burguês na historia.  

A presença e o equilíbrio das atitudes de firmeza, postura, aliadas à ternura e 
carinho nas ações das mães na educação das filhas, demonstram a tentativa de 
criação de exemplos de condução da educação dos filhos – amplamente divulgados 
nos textos contidos em manuais de civilidade dirigidos aos adultos. A importância de 
se executar atitudes como esta, aparece no exemplo de Sofia, amiga das meninas, 
que sofre problemas de comportamento e caráter devido sua criação baseada em 
castigos, repreensões, agressões físicas e morais implementadas pela madrasta: “- 
[...] [Sofia] Vou tratar de imitar vocês, e de tornar-me boa, como vocês são. Ah! Se 
eu tivesse uma mãe boa, como as que vocês têm... Eu tenho tanto medo da minha 
madrasta... Ela não diz o que devo fazer, mas bate em mim a tôda hora ...”20 
   Tal personificação das mães como bondosas e da madrasta como 
perseguidora, procuram talvez, enfatizar a importância da mãe como imagem de 
ternura e carinho, em sua primordial presença na vida e na educação dos filhos. As 
situações de desobediência, especialmente personificadas na figura de Sofia – a 
menina mal-educada, inserem as crianças em momentos de embaraço e perigo, na 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Idem, pg 09 
19 Exemplo: BETÂNIA, Marta de. Da Arte de ser Dona de Casa. São Paulo: Edição Saraiva, 1951. 
20 SÉGUR, Condessa de. Op. Cit. Pg 43. 
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busca pela demonstração do ‘castigo natural’ pela não valorização dos conselhos 
maternos.  
 No desenrolar da história, Sofia é ‘salva’ pela bondade das meninas e das 
mães que a retiram do poder da madrasta, e a adotam como pessoa da família. O 
desenvolvimento e a melhora gradual da educação e do caráter da menina fica 
evidente pelas atitudes que procura imitar pelo exemplo das novas irmãs, diante do 
sucesso e eficiência das investidas de Mme. de Fleurville na ‘modelagem’21 de seu 
comportamento. Sofia passa a constantemente dar ‘provas de orgulho’ na execução 
de suas ações e esforço na modificação e educação de suas atitudes e caráter. Tal 
desdobramento pode ser compreendido como a prova do sucesso nas ações e 
investimentos no modelo de educação atribuído às filhas desde o inicio pelas duas 
boas mulheres. Mme. de Fleurville e Mme. de Rousbourg são a representação do 
ideal da mulher personificada na imagem da mãe e dona de casa tidas como a figura 
central na administração da casa e da família burguesa: “Considerada base moral da 
sociedade, a mulher de elite, a esposa e mãe da família burguesa deveria adotar 
regras castas no encontro sexual com o marido, vigiar a castidade das filhas, 
constituir uma descendência saudável e cuidar do comportamento da prole”22    

Neste caminho de analise e tentativas de compreensão das imagens e dos 
dispositivos textuais presentes na obra da Condessa de Ségur, será preciso deixar 
de lado dezenas de outras possibilidades de interpretação e elementos a observar. 
Nas linguagens textuais interpretadas neste trabalho, buscou-se a visualização de 
atributos que permitissem identificar a representação de um imaginário de sociedade 
burguesa emergente na primeira metade do século XX no Brasil, calcado na 
instituição percebida como mais eficiente na constituição de um ideário para tal 
sociedade: A Família. 
 Através dos pressupostos da História da Leitura, existe a possibilidade de 
buscar o reconhecimento de elementos que procuram representar o contexto em 
que é publicado na observação das expectativas, anseios e necessidades da 
sociedade que compõe o publico leitor de uma obra. Desta forma, estes livros – 
percebidos como textos de civilidade - colaboraram, e ainda colaboram, na criação 
de novos hábitos e costumes, embora não se possa julgar tais conteúdos como 
apreendidos na sua totalidade, já que a leitura destes textos é, sempre, 
“transversalizada pelas práticas que possibilitam sua recepção”23.  Como lembra 
Rainho, não é possível encararmos a literatura de civilidade como “espelho” dos 
modos da sociedade em questão, mas como uma produção que demonstra a 
representação dos modelos de civilidade e os comportamentos esperados dos que 
compõem tal grupo.24 Compreendemos tais afirmações frentes as alegações de 
Chartier, ao apontar que: 

“(...) ler não significa apenas submissão ao mecanismo textual. Seja lá 
o que for, ler é uma prática criativa que inventa significados e 

                                                 
21 Utilizei esta palavra, devido sua presença constante nas seções de conselhos aos pais presentes 
nos manuais de civilidade lançados na primeira metade do século XX. 
22 D’INCAO, Maria Ângela. Op. cit. Pg 230 
23 CUNHA, Maria Teresa Santos. Op. Cit. Pg. 12 
24 RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Op. Cit. 142 
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conteúdos singulares, não redutíveis às intenções dos autores (...). Ler 
é uma resposta, um trabalho, ou, como diz Michel de Certeau, uma ato 
de ‘caçar em propriedade alheia”25 

 

 Ao possibilitarem a promoção de modelos e exemplos que se romperam ou 
permanecem em seus preceitos diante de sua atuação na sociedade em suas mais 
diversas questões quando postas em observação e análise; buscou-se aqui 
perceber as imagens da organização da família nuclear burguesa na literatura de 
civilidade destinada às crianças, ao observar as linguagens textuais que 
pressupõem o andamento da construção e manutenção de uma ordem necessária 
ao reordenamento familiar que se buscava impor nos inícios do século XX à 
sociedade brasileira. Neste contexto, o que se procurou conduzir com esta 
discussão, foi oportunizar a compreensão deste tipo de leitura como textos que 
visavam à construção de uma dada conformidade social em tempos e espaços 
determinados em suas diferenças e semelhanças.  
 Postulados de conduta, modelos de comportamento, criadores de 
sensibilidades, as imagens percebidas no cotidiano das meninas exemplares ainda 
se destacam, na apropriação, recepção ou produção dos textos e imagens que 
circulam na construção do Imaginário da Criança do século XXI. Se existe ainda a 
intenção de criar expectativas e ideais de comportamento e atitudes na imaginação 
infantil, fica a indagação que pode também ser investigada e discutida: Hoje, quem 
seriam as meninas exemplares?  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 CHARTIER, Roger. Textos, Impressão, Leituras. In: A Nova História Cultural. Tradução de 
Jefferson Luís Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1992. Pp. 211 – 238. Pg. 214. 
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