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INTRODUÇÃO 
 

A História da Leitura pode ser entendida como o estudo da maneira como 
leitores penetram no mundo da cultura escrita. De acordo com Martin Lyons (1999), 
antes de qualquer coisa, a história da leitura é o estudo das normas e práticas que 
determinam as respostas dos leitores àquilo que lêem.  O autor ainda afirma que 
certos modelos de leitura, que incorporam textos recomendados, regras e tabus, têm 
sido promovidos pelas igrejas, sindicatos de trabalhadores, educadores e outros 
grupos de interessados em dirigir ou mobilizar o leitor.  

Assim sendo, podem ser levantadas várias questões de estudo dentro da 
História da Leitura, por exemplo: Como leitores têm respondido a tais 
recomendações? Em que situações sociais os leitores do passado liam? Liam 
silenciosamente? Sozinhos ou em grupos? Liam casualmente, apenas por diversão, 
de forma fragmentada e casual? Ou liam obsessivamente, entregando-se à leitura, 
buscando o crescimento, a ilustração ou a emancipação? Essas são perguntas 
necessárias se houver interesse em avaliar de que maneira leitores integram sua 
leitura ao capital cultural que já acumularam.   

O leitor pode ser considerado individualmente ou coletivamente, ele é o 
elemento responsável por atribuir sentido àquilo que lê. A materialidade do texto só 
se transforma em sentido quando alguém lê. Dessa nova caracterização do leitor em 
relação ao texto e ao autor, os estudos de práticas de leitura, tais como os propostos 
por Chartier (1997), consideram essa prática como uma atividade humana que tem, 
portanto, uma história e uma sociologia. A significação é, para este autor, função 
direta da “atuação” do leitor ou dos leitores 

Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados parciais da pesquisa 
em desenvolvimento na linha de pesquisa História da Educação do Curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Pelotas-RS. 

Partindo da hipótese de que existia um público leitor feminino considerável 
na cidade de Pelotas-RS no final do século XIX, a pesquisa pretende identificar e 
compreender que leituras eram produzidas, difundidas e apropriadas por essa 
comunidade de leitoras, e que implicações a indicação, circulação e efetivação 
dessa(s) leitura(s) poderiam trazer para o campo educacional da sociedade 
pelotense no período proposto para a pesquisa e nos anos subseqüentes. Nesse 
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texto, são apresentados alguns achados que se referem ao direcionamento de 
textos para público feminino no Jornal pelotense Correio Mercantil, no período 
compreendido entre os anos de 1875 e 1900. 

PORQUE ESTUDAR A HISTÓRIA DA LEITURA DE MULHERES NO FINAL DO 
SÉCULO XIX  

Ao analisar o Estado da Arte das pesquisas sobre História da Leitura, 
percebe-se uma grande produção de textos sobre essa temática, principalmente 
produzidos por autores europeus, onde se verificam estudos que têm como foco a 
história cultural na Europa. Dentre esses estudos, se destacam as obras de Roger 
Chartier, por exemplo, que têm influenciado a realização de pesquisas sobre História 
da Leitura aqui no Brasil, pesquisas essas, relativamente novas, que vêm se 
solidificando a partir da década de 1980. 

Tomando por base os resultados obtidos na pesquisa realizada sobre 
leituras de mulheres no Rio de Janeiro, no final do século XIX, Morais (1998) afirma 
que às leitoras do século XIX recomendava-se a prática de leituras amenas e 
delicadas, cujas temáticas girassem em torno de amores românticos e bem-
sucedidos. De acordo com a mesma autora, para a sociedade daquela época, 
“oferecendo-se a uma leitura plural, o texto tornar-se uma arma perigosa nas mãos 
das incautas leitoras que necessitam, segundo se julga, de uma interpretação de 
profissionais socialmente autorizados” (Morais, 1998, p.83).  

Escrevendo sobre a realidade francesa da mesma época, Martin Lyons 
(1999a, p. 171) afirma que “a feminização do público leitor de romances parecia 
confirmar os preconceitos dominantes sobre o papel da mulher e sua inteligência”. 

Romances eram tidos como adequados para as mulheres por serem estas 
consideradas “criaturas em que prevalecia a imaginação, com capacidade intelectual 
limitada, frívolas e emotivas”. No entanto, essa leitura representava certo perigo para 
o marido e para o pai de família burguês do século XIX, pois o romance poderia 
excitar as paixões e exaltar a imaginação feminina. Poderia incentivar expectativas 
românticas ou ainda sugerir idéias eróticas que ameaçariam a boa ordem e a 
castidade. 

Nesse sentido, Morais(1998) ainda alerta para que quando se lê um texto 
sobre indicações de leitura para as donzelas do século XIX não se podem esquecer 
os códigos de moral vigentes que ainda estavam longe de admitir a prática 
indiscriminada da leitura tanto para homens quanto para mulheres.  

Boa parte das tensões e interdependências com as quais as leitoras 
emergentes do século XIX conviviam perdeu hoje em dia sua principal fonte de 
significações: o padrão mutável de interdependências cria novas formas de 
tensão e equilíbrio flutuante e elástico. Ainda que os conflitos caracterizem 
qualquer forma de integração social, eles mudam conforme mudam as 
sociedades (MORAIS, 1998, p. 83).  

A partir dessas considerações tem-se, na presente pesquisa, procurado  
Estudar a História da Educação de Pelotas, através da História da Leitura e com a 
perspectiva de gênero, possibilitando que ultrapassemos as limitações criadas pelas 
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generalizações e as conceituações vagas com que estas temáticas poderiam ter 
sido trabalhadas até o momento. 

De acordo com Scott (1990), gênero é uma construção social e cultural, ou 
seja, a construção dos gêneros é produto da ação humana e de relações sociais 
específicas, o que significa que ser homem e ser mulher é um processo aprendido e 
construído e não simplesmente uma atribuição biológica. 

Para Peres (1995), o processo de aprendizagem do masculino e do 
feminino se processa de forma variável em diferentes tempos e diferentes 
sociedades, o que demonstra o caráter mutável da condição de gênero. “Tem sido 
diferente ser homem e ser mulher no passado e na atualidade, e é diferente ser 
mulher ou homem em sociedades ocidentais e orientais, por exemplo.” (PERES, 
1995, p. 55) 

Michelle Perrot (1988), ao analisar o processo de exclusão a que as 
mulheres foram submetidas, argumenta que a história é escrita no masculino. A 
autora afirma que “econômica, a história ignora a mulher improdutiva. Social ela 
privilegia as classes e negligencia os sexos. Cultural ou ‘mental’, ela fala do homem 
em geral, tão assexuado quanto a humanidade” (PERROT, 1988, p. 185). Michelle  

De acordo com a autora existem fontes que citam as mulheres, mas faltam 
trabalhos que tratem da sua existência concreta e sua história singular. Diante disso, 
para tentarmos entender a maneira pela qual as mulheres viam e viviam suas 
imagens Perrot indica como fontes de pesquisa, os arquivos públicos, os arquivos 
policiais, os arquivos privados, as autobiografias, as correspondências, os diários 
íntimos e os impressos, que traziam não só discursos sobre as mulheres como 
também muitas vezes apresentavam a sua voz. 

Segundo Perrot (2007), além dos livros, havia os jornais e revistas – dos 
quais as mulheres eram leitoras e produtoras. De acordo com a autora, elas pouco 
liam os jornais cujo conteúdo político se destinava mais aos homens. Mas 
apoderavam-se das colunas dos folhetins (PERROT, 2007, p.33)  Deste modo, 
poderíamos depreender que se as mulheres pouco liam, menos ainda escreviam 
nesses jornais, ou sequer havia textos destinados ao público feminino nos jornais 
diários?  

De acordo com a autora a primeira imprensa feminina foi a de moda, que 
iniciou  no século XVIII. Em sua maioria, eram os homens que escreviam, mas as 
mulheres se introduziram pouco a pouco, como no Jornal des dames (1750-1778) de 
Paris. Conforme Perrot, essa imprensa teve um grande desenvolvimento no século 
XIX, em razão de seu sucesso junto às mulheres, em busca de conselhos de moda.  

As mulheres se infiltram e se apoderam dessa imprensa nesse século, 
configurando-se em um espaço da escrita feminina do século XIX na Europa. O que 
nos faz denotar que a imprensa direcionada às mulheres tenha características 
diferenciadas da imprensa destinada aos homens, pois na imprensa dos homens a 
mulher seria ignorada como interlocutora, sendo apenas um objeto.  Assim sendo, 
resta-nos a dúvida: será que no Sul do Brasil, especificamente na cidade de Pelotas, 
esse processo aconteceu de forma similar? As mulheres aqui liam revistas 
femininas? Liam livros? Liam jornais diários? Ou simplesmente as mulheres não 
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liam, pois sequer eram alfabetizadas? Apresentam-se adiante alguns indícios de 
como poderia se dar essa leitura feminina na cidade de Pelotas no final do Século 
XIX. Todavia, primeiramente será realizada uma brevíssima contextualização da 
cidade de Pelotas no período estudado. 

 
A CIDADE DE PELOTAS NO FINAL DO SÉCULO XIX COMO CENÁRIO 

De acordo com Mário Osório Magalhães (1993, p.09), quando se faz 
referência, na bibliografia histórica do Rio Grande do Sul, à cidade de Pelotas, é 
preceito geral caracterizá-la através de conceitos como “riqueza, opulência, 
refinamento, elegância, cultura e até aristocracia”. Segundo o autor, a razão para 
isso é atribuída ao desenvolvimento, nos seus arredores, da indústria do charque, 
durante o longo período que vai de 1779 às primeiras décadas do século XX. As 
charqueadas, fazendo fortunas, proporcionaram o surgimento de práticas e valores 
sócio-culturais que podem ser rotulados de forma simplista como de “urbanidade e 
intelectualidade”. De acordo com o mesmo autor entre os anos de 1860 e 1890 a 
cidade se expandiu de modo considerável, sem paralelo nos decênios anteriores 
nem nos 30 anos seguintes. Aponta como prova o índice populacional: “pelas 
estatísticas oficiais, praticamente quintuplicou no período e não chegou a duplicar 
nos 30 anos seguintes” (MAGALHÃES, 1993, p. 108). No perímetro urbano, em 
1858 havia 9.055 moradores; em 1872, 21.756; em 1890, 41.591; e em 1920, 82.294 
habitantes. O Autor ainda informa que na última década do período (1880), Pelotas 
teria praticamente a mesma população de Porto Alegre a São Paulo, porém, 
provavelmente, dez vezes menor que a do Rio de Janeiro. 

De acordo com Peres (1995, p. 65-66), na sociedade pelotense do final do 
século XIX e início do século XX, a supremacia masculina é perceptível na vida 
política, social, cultural e familiar da cidade. Ao homem cabia a participação nas 
atividades políticas – universo exclusivamente masculino – e nas demais atividades 
públicas. Segundo a autora, os jornais locais destacavam, diariamente, notícias 
sobre a vida social e cultural da cidade de Pelotas. “ ‘Passeios musicais’, saraus, 
teatro, bailes, espetáculos de touros, banhos no Santa Bárbara, piqueniques, festas, 
reuniões literárias, desfiles carnavalescos, eram as diversões prediletas dos 
pelotenses nas últimas décadas do século XIX”  (PERES, 1995, p. 35). Como afirma 
a autora, os jornais e os almanaques que circularam no período dão a idéia precisa 
do porquê Pelotas alcançou projeção na província e em nível nacional, a ponto de 
tornar-se uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. 

Todos esses predicados, além de destacarem a cidade no cenário nacional 
daquele período, tendo em vista a ocorrência de características únicas, 
possibilitaram que a História de Pelotas tenha sido e continue sendo objeto de 
pesquisa nas mais diversas áreas, das quais poderiam ser citadas além da História, 
a Arquitetura e a Educação. Dessa forma, através da pesquisa nos jornais diários do 
final do século XIX de Pelotas, procuramos verificar quais as características da 
História da Leitura das mulheres. 
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O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. OS JORNAIS COMO FONTE 
De acordo com Galvão (2003, p. 185), os jornais, relativamente pouco 

usados nas pesquisas realizadas no campo da História da Educação, trazem, em 
seus anúncios ou seções sobre instrução/educação, dados sobre títulos de livros, 
ofertas de compra e venda, espaços onde circulavam, assim como informações 
sobre seus autores que, muitas vezes, também escreviam na imprensa.   

Dessa forma, para obtenção dos resultados obtidos para essa parte da 
pesquisa, além da revisão de literatura foram consultados todos os exemplares do 
Jornal Correio Mercantil, entre os anos de 1875 a 1900, disponíveis no Museu da 
Bibliotheca Pública Pelotense. Nesses jornais se identificou vários artigos, seções e 
anúncios que apresentavam como tema central o livro e a leitura. 

A opção pelo ano de 1875, como data inicial, advém também dessa 
consulta realizada nos jornais armazenados na Bibliotheca Pública Pelotense, 
quando se verificou que o jornal que possuía uma das coleções mais extensas e 
completas do século XIX era o Correio Mercantil, de propriedade de Antônio 
Joaquim Dias, e que tinha como exemplar mais antigo, o jornal de 02 de janeiro de 
1875, referente a sua 2ª Edição.  Elegeu-se também o jornal Correio Mercantil como 
fonte principal dessa pesquisa porque o citado jornal se dizia laico, independente e 
apartidário, ou seja, não era um jornal que representava oficialmente um partido, um 
governo, uma religião ou uma determinada classe.  

Como metodologia para a análise dos dados, utilizou-se a análise de 
(BARDIN, 1995). Após uma primeira leitura das fontes, ou seja, de uma leitura 
intuitiva como define Bardin, passou-se a constituição  do corpus de análise formado 
por textos publicados no jornal que fizessem alguma referência aos temas leitura 
e/ou mulheres. Os textos foram transcritos manualmente e foram divididos nas 
seguintes categorias: Divulgação de livros em geral; Associações literárias; Saraus; 
Folhetim; Biblioteca Pública; Mulher e Educação Feminina; Textos direcionados às 
mulheres; Escritoras; Leitoras; Leituras Censuradas; Importância/função da 
imprensa; Notícias literárias (comentários e críticas); Periódicos. Diante dessas 
categorias, elegemos como foco desse artigo a existência de um direcionamento de 
textos para as mulheres num jornal diário de predominância masculina na sua 
produção.  

 

ALGUNS ACHADOS SOBRE AS LEITURAS DE MULHERES EM PELOTAS NO 
FINAL DO SÉCULO XIX 

No que tange a questão da leitura e da literatura em Pelotas, a partir do ano 
de 1875 pode-se perceber que além de toda movimentação relativa à criação da 
Bibliotheca Pública Pelotense, fato que de maneira alguma pode ser ignorado, 
existia um grande enfoque do jornal às questões da educação, da cultura e da 
leitura. O primeiro aspecto que chama a atenção no jornal é que em exemplares 
diários que possuíam apenas quatro páginas, pelo menos, meia página da capa era 
destinada à produção ou reprodução de textos literários, e/ou ainda à indicação e/ou 
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comentários sobre obras vendidas pelas Livraria Americana e Universal, que eram 
editadas, na maioria das vezes, pelo editor L.B. Garnier do Rio de Janeiro.   

Outro aspecto que chama a atenção é a existência de seções no jornal que 
abordavam unicamente a questão da leitura, tendo em vista que naquele período 
existiam também muitas publicações periódicas que tratavam exclusivamente de 
literatura, como o caso do Álbum Litterário evidenciado na notícia que segue: 

ALBUM LITTERARIO – Este interessante semanário, ao completar o segundo 
trimestre, augmentou o seu formato. Esta publicação torna-se recommendavel 
pela sua utilidade, pela agradável leitura que proporciona e pelo bom serviço 
que presta a litteratura, como incentivo para o seu desenvolvimento. Fazemos 
votos pela sua prosperidade. (Correio Mercantil, 02/03/1875, p. 2)  

 
Dessa forma, são exemplos de seções destinadas à leitura do Jornal 

Correio Mercantil, as seções “Litteratura” e “Folhetim”, essa última destinada 
prioritariamente ao público feminino, como se pode observar nos excertos que 
seguem:  

Folhetins e domingos – Sulpicio [autor] 
Ao domingo, o folhetim entra em ordem dos deveres sociais e religiosos. 
É o sinal da cruz antes do penteado; a oração antes da missa conventual; o 
café antes do almoço; o Deus te abençoe à creada, e a benção ao papai que 
não é madrugador. 
A leitora, ergue-se descuidadosamente, os cabelos em desalinho, a 
imaginação ainda agitada aos pensamentos da vigília, e o seu primeiro 
cuidado é dirigir um meigo olhar à porta da rua em busca da folha 
quotidiana, desdobral-a (a folha, não da porta) para ver o folhetim, com a 
mesma impaciência e interesse com que abriria a janella para contemplar a 
face do domingo. Os costumes são como os vícios e as paixões. Adquirem-se 
facilmente e custam sempre a deixar, quando não perduram eternamente. 
Mas, acontece às vezes com os folhetins o mesmo que acontece com os 
domingos. Também apresentam-se carregados de eletrecidade, tormensosos, 
taciturnos ou ameaçadores. 
Então... 
Produzem no espírito da leitora o mesmo effeito que um domingo de chuva. 
Após a sua contemplação, se succedem-se os signaes de desagrado, 
precursores de um aborrecimento insuportável, sentem-se no coração as 
mesmas tristezas, os mesmos desgostos que occasionariam um domingo de 
relâmpagos, de trovões, em que as torneiras celestes despejassem água a 
ponto de afogar até as esperanças de vêr o futuro, (o futuro, entendem?) 
passar na calçada, fazer a cortezia do estylo, ou de ir apreciar as harmonias da 
musica nos boulevards da cidade. Deus livre as minhas leitoras dos 
folhetins e domingos de inverno. A semana foi estéril em novidades. Não 
choveram as calamidades publicas nem houve calor nas altas regiões dos 
grandes acontecimentos políticos ou ecclesiasticos... (Correio Mercantil, 
25/07/1875, capa) [grifos nossos].  
 
O LIVRO FECHADO – encetamos hoje, em folhetim, a publicação d’este 
interessante romance, produção de Amedée Achard, autor de Gilberta, que 
ultimamente reproduzimos, e de outras obras notáveis. É transcripto do Globo 
da Corte e merece ser collecionado pelo bello entrecho e real merecimento 
litterario. 
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A’s nossas leitoras o recommendamos. (Correio Mercantil, 26/08/1875, 
capa) [grifos nossos]. 
 
A semana e as diversões – Andou tudo em movimento, sim senhoras, em 
verdadeira actividade [...] (Correio Mercantil, 28/05/1876, capa) [grifos nossos]. 

 
Nos trechos dos excertos acima transcritos, percebemos além do 

direcionamento dos textos do folhetim às mulheres, aspectos relacionados a sua 
apropriação: “a espera pela folha dominical” e o hábito de colecionar o folhetim. 

Também são divulgadas obras “de caráter mais geral” essas são indicadas 
ao público, sem distinção de gênero, como se observa: 

NOVOS LIVROS – mais um livro importante veio enriquecer a bibliotheca de 
romances, obras scientíficas e recreativas com que temos sido bondosamente 
obsequiados pelo incansável livreiro-editor Sr. B.L. Garnier do Rio de Janeiro. 
São dous romances – O rei Candaule e Fortunio, formando um só volume, 
devido à penna elegante e poética de Theophilo Gautier, vertidos para o 
portuguez pelo illustre escriptor Salvador de Mendonsa. 

“Fortunio é a história de um moço immensamente rico que em Pariz apaixona-
se por uma mulher do mundo equivoco. A quem no fim de muita loucura 
excesso, deixa por uma escrava indiana. A infeliz se suicida, pois já o amava 
delirantemente. O rei candaule [...] recommendamos ao público esse 
interessante e recreativo volume. (Correio Mercantil, 26/08/1875, capa) [grifos 
nossos]. 

A publicação de romances em folhetins, ou seja, “literatura amena” 
publicada no Jornal Correio Mercantil, vem corroborar com o que Morais (1998) e 
Lyons (1999a), afirmam sobre a destinação dos romances ao público feminino tanto 
na Europa quanto na capital brasileira, apesar de lembrar que essa mesma leitura 
também poderia ser considerada “perturbadora”.  

No entanto, parece que num aspecto a História da Leitura em Pelotas se 
diferencia da história de leitura da mesma época em outros lugares: parece existir 
uma resistência em relação aos textos que visam pregar a moral e a religiosidade, 
como se observa nos fragmentos que seguem: 

 
ARCHIVO GERAL 
A MULHER FORTE – è este o título de um livro com que acabamos de ser 
obsequiados pelo infatigável livreiro editor do Rio de Janeiro, Sr. B.L. Garnier, 
por intermédio da Livraria Americana. 
Destoando do costume invariável de receber com palavras encomiásticas os 
livros que nos offerecem cootidianamente, é com pesar immenso que a este 
não podemos conferir as mesmas honras, porque em consciencia, as não 
merece em sentido algum. A mulher forte é uma colleção de sermões ou 
conferencias escriptas especialmente para senhoras pelo arcebispo de 
Reims, Mr. Landriot, e destinadas a desenvolver no espírito frágil da mulher – 
consorte ou filha – o fanatismo pela religião ultramontana e isto debaixo de uns 
certos preceitos de philosophia theologal e fingida moralidade[...] 
Dir-vos-hemos ainda minhas senhoras, que veleis nos jornaes, nos folhetins, 
nos romances? (Correio Mercantil, 28/04/1876, capa) [grifos nossos]. 
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Outro fato curioso é a divulgação, por no mínimo oito dias seguidos,  de um 
livro que parece atestar contra os preceitos da igreja e da sociedade da época, como 
se pode observar no anúncio abaixo: 

O romance de uma freira. Romance histórico de um brazileiro. Vende-se na 
livraria Americana (8). (Correio Mercantil, 12/01/1875, p. 4 [grifos nossos]. 

Constatar a publicação dos textos acima foi, de certa forma, surpreendente, 
pois são explicitadas iniciativas que se opõem ao que as normas sociais da época 
estabeleciam, e se torna mais conflitante ainda quando o Jornal ao mesmo tempo 
em que “batalha” contra “a falsa moral” publica textos reafirmando-a, como  se pode 
visualizar a seguir:  

[...] eu concordo que há romances realmente prejudiciaes; mas não há livros 
que poderiam, sem perigo, instruil-a? 

- Ora! Quaes? A história é um estudo inútil. 

são os livros e o mundo que ensinam a mulher a ser coquette, e a 
pervertem. (A escola do Amor. In: Correio Mercantil, 07/10/1875, p.3-4) [grifo 
nosso] 

VARIEDADE – A MULHER 

a mulher parece destinada pela própria natureza para formar o templo de 
felicidade domestica. A sua simplicidade e ingenuidade tornam-n’a mais 
amável e interessante aos olhos do homem de que a sua illustração e até pode 
firmar que perde tantos mais quilates de seus naturaes atractivos quanto mais 
ganha com a arte de adornar seus pensamentos. 

Assim é que a sciencia mais útil das mulheres, como esposas e como mães, é 
que tem por fim o melhor arranjo da economia e costumes domésticos, a de 
agradar e fazer-se estimar de seus esposos e dirigir com esmero os primeiros 
impulsos physicos e Moraes dos ternos seres, cuja primeira educação lhes é 
privativa. (Correio Mercantil, 28/04/1876, capa). 

Diante dessa contrariedade nos textos, podemos perceber aspectos 
relacionados aos conflitos enfrentados pelas mulheres, que na maioria desse tempo 
são apenas objetos de discussão nos jornais, mas que com iniciativas isoladas 
passam a conquistar o seu espaço como leitoras e também como escritoras. 

No jornal Correio Mercantil de 29 de abril de 1886, encontramos a publicação 
de um comentário da leitora Luiza Cavalcanti Filha sobre o texto da escritora 
portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho, que havia sido publicado no jornal dias 
antes. A relevância desse comentário se dá em virtude de além de ser um texto 
escrito por uma mulher, é o texto de uma leitora, permitindo que possamos entender 
um pouco mais sobre como as leitoras poderiam se apropriar dos textos publicados 
no jornal que falavam para ou sobre elas. Outro aspecto relevante é o 
posicionamento contrário ao machismo que Maria Amália defendia. Se ao publicar o 
texto de Carvalho a intenção fosse defender a postura contra a instrução feminina e 
a favor apenas da educação para o lar, com a carta de resposta da leitora, “o tiro 
não teria saído pela culatra?” Seguem trechos do comentário da leitora: 

Fallemos da mulher 
Luiza Cavalcanti Filha 
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Sectaria fervorosa do adiantamento intellectual da mulher, obscuro satellite 
de sua evolucao literraria, irresistivelmente impelida pelo desejo vehemente de 
vêl-a a ascender a esphera luminosa do pensamento, ouso delinear duas 
palavras sobre o trasncendente assumpto, assas discutido por áureas pennas 
cônscia de minha incompatilidade derivada da tríplice falta: exígua intelligencia, 
acanhadissima instrucção e verdes annos[...] 
 
[...] não devo portanto cohibir minhas opiniões: externo-as, embora rude e 
timidamente. No alvorecer da existência, repleto de aspirações de esperanças 
fulgentes, o jovem Brazil almeja progredir, elevar-se a amplitude das cultas 
potencias européias, o que não conseguirá enquanto não compenetrar-se da 
absoluta necessidade de instruir a mulher, esta importante parte da dualidade 
humana. 
Iluminar a mulher, dar-lhe ingresso no esplendido templo das sciencias [...] 
Maria Amália Vaz de Carvalho affirma originar-se da inaptidão feminil a ruína 
capital da sociedade hodierna; diz a laureada e invejável escriptora lisbonense:  
“Educar a mulher, eis o grande problema que resta ainda resolver.” 
Quantos desvarios, quantos desenlances dolorosos, fataes, obstrar-se-
iam, se fosse a mulher devidamente educada, se infundiressem-lhe a alma 
a noção sublime do bem? 
A missão terrena da mulher é a maternidade 
Que esplendida! Que augusta missão!... 
E, para desempenhar cabalmente tão sagrado dever, é mister cingir-na 
fronte a auréola esplendorosa do saber. 
 
Estude a donzela, despreze os bailes, os vãos saraos, onde, 
imperceptivelmente desprende suas azas cândidas, dedique-se ao cultivo 
do intellecto, que a coadjugada pela soberba intuição que deu-lhe a 
natureza, exhibir-se-há condignamente nas scenas da vida. 
 
Felizmente na nossa dilecta província já destacam-se algumas senhoras 
que, quebrando a cadêa de errôneos preconceitos e falsas theorias, 
abraçam a senda do progresso tornando-se salientes nessa plêiade 
brilhante: Julieta Monteiro, Revocata de Mello, Cândida Fortes, cândida 
Isolina de Abreu, Honorina Torres – almas plenas de enthusiasmo e 
sensibilidade – Antonieta Cezar Dias – inspirada criança, que permuta as 
blandícias do lar pelo banco acadêmico, as magas ilusões da juventude 
pelo livro árduo da sciencia.[...] 
(Correio Mercantil, 29/04/1886, capa, col. 5 e 6), [grifos nossos] 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise parcial dos dados coletados, pode-se inferir que existiu 
uma produção de textos destinados às mulheres no jornal diário Correio 
Mercantil, o que responde ao questionamento inicial do projeto que indagava sobre 
a existência ou inexistência de textos destinados às mulheres neste suporte de  
leitura na época analisada. 

Identificou-se também a existência de textos escritos por autoras, o que não 
parecia ser comum no universo majoritariamente masculino da imprensa diária da 
época, pois às mulheres se restringia o espaço nos jornais e revistas direcionados 
estritamente para o público feminino. Verificaram-se ainda aspectos sobre a 
divulgação, circulação e apropriação dos materiais de leitura que chegavam à 
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cidade, através da leitura dos anúncios feitos pelas livrarias, ou ainda, de textos 
recebidos  e divulgados pelo próprio jornal.  

Observou-se que o exercício da leitura na maioria das vezes era citado com 
relação direta com a instrução e educação, acarretando preocupação com o tipo de 
leitura que as mulheres poderiam produzir. Com relação a este assunto, percebe-se 
uma constante polêmica, tendo em vista que ora eram publicados textos a favor da 
instrução feminina, ora eram publicados textos contra. Identificou-se essa 
contradição, inclusive, entre representantes do mesmo gênero. Pois da mesma 
forma como eram publicados textos de homens e mulheres em favor da instrução 
feminina, eram publicados textos  contra por representantes dos dois sexos. 

Ao concluir, afirma-se que o jornal Correio Mercantil teve uma grande 
contribuição no fomento dessas discussões na sociedade pelotense, tendo em vista 
que promoveu o debate sobre a temática na época trazendo inclusive sua 
repercussão, e dessa forma se constitui em importante fonte para o estudo sobre a 
História da Leitura e da Educação das mulheres em Pelotas no final do século XIX. 
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