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HISTÓRIA DAS MULHERES, POLÍTICA E OUTROS DIÁLOGOS DO SÉCULO XIX 
NO ROMANCE INDIANA DE GEORGE SAND 

Daiane Basílio de Oliveira (UFV) 

 

Resumo 

Em 1832, a francesa George Sand publica seu primeiro romance, Indiana, no qual investiu com 
eloquência na crítica à sociedade patriarcal, sobretudo quanto ao modo como a mulher era tratada 
no matrimônio. Antônio Candido (2006) afirma que a dimensão histórica e a construção artística 
convivem como um conjunto dentro das obras literárias. No universo de Indiana, percebemos a 
expressão de uma época, do século XIX e da classe burguesa, narrada com bastante realismo. O 
trabalho da autora permite alinhar os fatores estéticos e sociais na obra, e contemplamos, por isso, 
um romance cujo enredo é desenvolvido em um período histórico que perpassa o real e o 
imaginário, retratando uma gama de perfis políticos distintos entre si, os quais representam várias 
figuras sociais e até aquela que seria em suma, a idealização da mulher em ascensão à 
emancipação; além da maciça e relevante crítica social que se estende à política da época, até a 
mais clara situação da mulher na sociedade de 1830. Assim, discutiremos acerca dos traços 
relevantes da vida social da época, através de acontecimentos históricos e perfis de personagens, 
bem como a situação da mulher dentro do matrimônio. 

Palavras-chave: George Sand. Literatura Francesa. Crítica feminista. Sociedade. 

 
Introdução  

 Em meio aos grandes acontecimentos do século XIX, George Sand, em 1831, 

publica seu primeiro romance, Indiana, no qual investe com sensibilidade através de uma 

trama repleta de emoção e sentimentalismo, elaborada por meio de uma linguagem 

delicada, eloquente e realista, cuja base central é a crítica à sociedade patriarcal, mais 

precisamente a forma como a mulher era tratada no matrimônio. Indiana é uma das 

primeiras obras literárias que registram uma escrita de autoria feminina e discurso em 

defesa da emancipação da mulher e da igualdade de gênero. 

 A presença maciça da história e da política como elementos constitutivos do 

romance, oferece-nos a dimensão temporal e o contexto a que a autora prima referir-se 

afim de afirmar aquilo que se passava e como o extrato social acaba por sujeitar os 

indivíduos àquilo que lhe era de interesse, a exemplo das mulheres. Visto que a autora 

ocupa-se em discutir questões de ordem social, pode-se afirmar que o contexto político e 

histórico, na obra referidos, tendem a incidir diretamente sobre o comportamento e caráter 

de cada personagem, ao passo que torna-se também, um dos objetos de crítica dentro da 

obra. 

  Indiana é um “romance dentro da história, romance de 1830, Indiana é muito mais 

que um romance de tese que denuncia a opressão das mulheres dentro do casamento.” 
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(BORDAS, 2004, p.147), e por isso, o presente artigo assente para a análise acerca dos 

traços relevantes da vida social da época, através de acontecimentos históricos e perfis de 

personagens, bem como a situação da mulher dentro do matrimônio no século XIX 

delineada no romance. 

Um romance dentro da história 

 Sand consegue, por meio de suas obras literárias, trazer o contexto histórico e 

social vivenciado por ela, ilustrando sua crítica à condição da mulher francesa do século 

XIX, primordialmente à condição da mulher no matrimônio e os inconvenientes desse 

status. Tais inconvenientes, como veremos, se apresentam desde a forma do autoritarismo 

marital até o cerceamento de suas liberdades e direitos civis. “Indiana conta a história de 

um sujeito que busca se tornar alguém, em seu sofrimento, e que renuncia a todo o desejo 

de existência, destruída pela falta de liberdade” (BORDAS, 2004, p.148). 

 Quando Charlier (2003) define a obra de Sand como um romance dentro da 

história, infere-se que as cenas se passam dentro da história o que, efetivamente, não é o 

mesmo que cenas históricas. Dessa maneira, o contexto e acontecimentos do século XIX 

na França são como planos de fundo para a ambientação da obra, resultado, 

provavelmente, de uma escolha ocasional não ocasional, já que o escopo de sua crítica se 

encontrava nesta mesma sociedade. 

 Antônio Candido (2006) assegura que a dimensão histórica e a construção artística 

coabitam juntas dentro das obras literárias. Indiana, narra com demasiado realismo o 

contexto político e social do século XIX na França, de maneira que o elemento social em 

Sand, não é concebido como um fator exterior, “como referência que permite identificar, 

na matéria do livro, a expressão de uma certa época ou de uma sociedade determinada; 

nem como enquadramento que permite situá-lo historicamente; mas como fator da própria 

construção artística” (CANDIDO, 2006).   

 Para Chartier (1990: 62), todo documento, seja ele literário ou de qualquer outro 

tipo, é representação do real que se apreende e não se pode separar de sua realidade de 

texto construído segundo regras próprias de produção, provenientes de cada gênero de 

escrita, “de testemunho que cria ‘um real’ na própria historicidade de sua produção e na 

intencionalidade da sua escrita”. Assim, a história política da época se apresenta dentro 

da ficção em meio aos conteúdos sentimentais, afim de suscitar melhor as faltas, as 

derrotas e os compromissos. 
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 Contemplamos, no romance, cenas políticas da vida privada. Centrado na vida 

sentimental da jovem protagonista cujo nome intitula a obra, o enredo transporta-nos da 

vida privada à vida daqueles que vivem os acontecimentos históricos. A história se centra 

no fim do período conhecido como Restauração Francesa e na Revolução de Julho de 

1830 que pôs fim a esse período da história da França, uma revolução curta, mas violenta.  

 Os Trois Glorieuses, como são chamados os três dias de revolução, são retratados 

na obra como plano de fundo de diversas situações apresentadas na quarta parte do 

romance, na qual convergem-se todas as ocasiões em catástrofes, assim como a 

Revolução que expressa, na obra, o estado de crise a que os personagens estão envoltos. 

Raymon, amante de Indiana, exprime claramente a reação assombrosa e terrível da 

aristocracia frente à Revolução, mas é sobre a protagonista que incide as maiores 

experiências diante da Revolução de Julho. 

Mas qual foi sua surpresa e susto, quando desembarcou, ao ver a 
bandeira tricolor voar sobre os muros de Bordeaux! Uma violenta 
agitação transtornava a cidade: o prefeito quase havia sido massacrado 
na véspera; o povo revoltava-se de toda parte; a guarnição parecia se 
preparar para uma luta sangrenta […] (SAND, 1991, p.447, tradução 
minha) 1 

 Acontecimentos semelhantes ao que é defendido pelos historiadores a respeito 

desse episódio histórico e político são retratados na obra, não a fim de que seja um 

romance de cunho historiográfico, mas como retrato de uma época, ambiente de uma 

narrativa sentimental.  “Cena política, no sentido estrito, Indiana, romance dentro da 

história, encontra dentro da evocação da Revolução de Julho sua peripércia decisiva.” 

(BORDAS, 2004, p.20). No excerto a seguir, observamos a descrição dos acontecimentos 

e a percepção de mundo da protagonista. 

Enquanto ela se debatia contra a suspeita imensamente absurdo acerca 
dos triunfadores, ela ouvia assegurar ao seu redor que a realeza havia 
caído, que o rei estava fugindo e que os ministros haviam sido 
massacrados pelos partidários. Essas notícias, proclamadas em meio 
aos risos, tripúdios e gritos de alegria, eram um golpe mortal para 
Madame Delmare (SAND, 1991, p.448, tradução minha). 

 Além de ser ambientado em meio à Revolução de Julho, admite-se ainda que os 

personagens comportam-se como tipos políticos e históricos, propondo uma visão 

anedótica da França de 1830. A política e a relação com a história definem a 

                                                             
1 Mais quels furent sa surprise et son effroi, en débarquant, de voir le drapeau tricolore flotter sur les murs 
de Bordeaux ! Une violente agitation bouleversait la ville ; le préfet avait été presque massacré la veille ; le 
peuple se soulevait de toutes parts ; la garnison semblait s’apprêter à une lutte sanglante […] (SAND, 1991, 

p.447). 
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personalidade de cada um; George Sand é categórica neste ponto e seu narrador também: 

“Eu creio que a opinião política de um homem representa ele como um todo” (BORDAS 

apud SAND, 2004, p.50). Destarte, cada personagem possui, ainda que inconsciente, 

relação com essas áreas sociais, visto que há, sobre todos, o enquadramento em algum 

traço de seu caráter que o figura como sujeito político: 

O elemento central na explicação dessa mitogênese é a percepção 
(consciente ou inconsciente) de "enquadramento", em algum aspecto ou 
aspectos, de determinado indivíduo em um estereótipo vigente de herói 
ou vilão - governante, santo, bandido, feiticeiro, ou seja lá o que for. 
Esse "enquadramento" impressiona a imaginação das pessoas, e 
começam a circular histórias sobre o determinado indivíduo, oralmente, 
a princípio. Ao longo dessa circulação oral, entram em atividade os 
mecanismos comuns de distorção estudados por psicólogos sociais, 
como ‘nivelamento’ e ‘aguçamento’” (BURKE, 2000, p.79). 

 Comparte da vida social, Indiana é, no entanto, indiferente à política. Retratando 

a mulher que está constantemente atada ao laço matrimonial, é reveladora da vida privada, 

visto que estava limitada ao ambiente doméstico e à reflexão dos indivíduos excluídos da 

história. “Ela havia sido ensinada por Sir Ralph, que havia uma opinião medíocre quanto 

à inteligência e raciocínio da mulheres [...] Ela sabia somente a história resumida do 

mundo e toda dissertação séria a sobrecarregava de tédio” (SAND, 1991, p.235-236, 

tradução minha)2. A educação recebida por Indiana é semelhante àquela recebida pelas 

demais moças de sua época, educação que as distanciavam do engajamento social e 

político. 

 Em se tratando, ainda, das figuras femininas proeminentes na obra, Madame de 

Ramière assim como a protagonista é uma mulher que sobrevive reduzida aos deveres 

domésticos e fora da política, encarna a feminilidade maternal inteligente. “Ao passo que 

é proprietária de uma consciência histórica que não se alterou apesar de sua consciência 

de classe” (BORDAS, 2004, p.22). Pode-se afirmar que a personagem é uma figura 

carregada de experiências e de história: 

Era uma dessa mulheres que atravessaram épocas muito diferentes, que 
seu espírito tomou toda a surpresa de seu destino, que foi enriquecido 
pela experiência da infelicidade, escapou dos ‘échafauds’ de 93, dos 

vício do Diretório, da vaidade do Império, dos rancores da restauração; 
mulheres raras, cuja espécie está perdida (SAND, 1991, p.59, tradução 
minha).3 

                                                             
2  Elle avait été élevée par sir Ralph, qui avait une médiocre opinion de l’intelligence et du raisonnement 
chez les femmes […]. Elle savait donc à peine l’histoire abrégée du monde, et toute dissertation sérieuse 

l’accablait d’ennui (SAND, 1991, p.235-236). 
3 C’était une de ces femmes qui ont traversé des époques si différentes, que leur esprit a pris toute la 
souplesse de leur destinée, qui se sont enrichies de l’expérience du malheur, qui ont échappé aux échafauds 
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 A figura anacrônica de Laure de Nagny, esposa de Raymon, representa a mulher 

moderna, consciente histórico e politicamente. Para ela, o casamento é uma necessidade 

social e a felicidade uma ilusão. Segundo Bordas (2004:43), “Laure de Nagny é a mulher 

do século, mulher que reúne consciência histórica e política”, é a possibilidade de ser, no 

mundo, aquela que é independente financeiramente e livre, de certa forma, da opressão 

masculina, ainda que tenha que responder às convenções sociais. 

 Ao abordar os tipos políticos e históricos masculinos dentro do romance, nos 

limitaremos a discutir a respeito de Coronel Delmare e Ralph. Bonapartista amargurado 

e desorientado, Coronel Delmare, marido de Indiana, fez parte da armada de Napoleão e 

por isso defende o império de maneira veemente. Burke (2000) explica que histórias nas 

quais é possível o relacionamento de personagens que excedem o tamanho natural, sejam 

eles bons ou maus, são criadas a partir de sequências de episódios estereotipados. M. 

Delmare segue e defende o mito napoleônico obstinadamente, revelando sua 

incapacidade de seguir a evolução e as lições da história. Embora, à vista do narrador, ele 

seja um homem sem tato, sem espírito e sem educação, Delmare é “hábil nas relações e 

enérgico, fisgado de toda sua força soldadesca sobre um passado que seus 

contemporâneos buscam esquecer. Um passado que ele mesmo não havia compreendido 

[...]” (BORDAS, 2004, p.24). 

 Sem perceber a causa da queda de Napoleão, argumentando em todo tempo que a 

pátria havia sido vendida. “Ele não escutava nada que questionasse a glória inatacável do 

seu grande império, e ele o defendia com a obstinação de uma criança de 60 anos” 

(SAND, 1991, p.86, tradução minha). Coronel Delmare incarna um passado esquecido, é 

o personagem que representa mais fielmente o reviver memorialístico, visto que de tempo 

em tempo, relembra com nostalgia o tempo glorioso do Império.  

 Há de se ressaltar que, enquanto, Coronel Delmare atravessa o espaço do tempo 

rememorando, há aqueles cuja escolha está vinculada à amnésia voltada ao senso coletivo 

do que foi e do que representou o Império Napoleônico, ou seja, havia na memória 

daqueles que estavam envolvidos com a história, o desejo de alguns em reviver o passado 

e o desejo por parte de outros em abandoná-lo totalmente. Sabemos, que embora, no 

romance, contemplamos o anseio pelo esquecimento do Império Napoleônico, este é 

conhecido e portador de importância histórica. "São os indivíduos que lembram, no 

                                                             
de 93, aux vices du Directoire, aux vanités de l’Empire, aux rancunes de la Restauration ; femmes rares, et 
dont l’espèce se perd (SAND, 1991, p.59).  
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sentido literal, físico, mas são os grupos sociais que determinam o que é "memorável", e 

também como será lembrado” (BURKE, 2000, p.70). 

 Antagônico a M. Delmare está Ralph, primo de sua esposa, republicano 

intransigente que rejeita os valores de Delmare, assim como personifica aqueles que 

primam pela rejeição de um passado marcado pelo fracasso e declínio, de forma a incarnar 

o futuro. Para ele, utopicamente, a república daria fim a todos os abusos, preconceitos e 

injustiças. Suas críticas vão desde a Restauração até Napoleão enquanto um mal 

governante, um déspota, e a Carta de Charles X, que segundo Ralph, os cidadãos foram 

obrigados a aceitar. 

 Nesta ótica, podemos inferir que a estratégia linguística da autora sob esses 

diferentes tipos políticos e históricos prioriza a construção por meio do narrador da 

polifonia, fazendo uso, dessa forma, de diversas vozes dentro do romance. De maneira, 

que é deixado às claras algumas as intencionalidades ao trazer esses temas para dentro de 

seu romance, não somente abarcar a realidade da época, a estrutura do matrimônio e o 

lugar da mulher dentro do mesmo, mas assinalar as divergências políticas, a crise humana 

e dos governos, bem como seu desejo progressista. 

Indiana: a imagem da mulher do século XIX e seu lugar na sociedade 

 Nesta união do social e do estético, a ideologia feminista da autora é colocada 

como ponto chave para a elaboração da obra e essa ideologia deve ser considerada como 

um agente da estrutura artística. A ideologia neste caso, desempenha um papel importante 

na obra e se apresenta “como um discurso dotado de uma dupla função. Uma que se passa 

no social, outra que se passa no conhecimento” (MENDONÇA, 1971, p.8).  

 Sand evita lançar sua ideologia de maneira panfletária, oposto a isso, a autora 

aborda o tema, ao passo que insere seus personagens em situações que fazem suscitar 

reflexões, de forma a efetivar seu discurso em meio à situações controversas e infames 

nas quais principalmente suas personagens femininas se encontram sob os ideais do 

patriarcado e leis que regulam o comportamento feminino, aprofundando-se nas angústias 

das mesmas. Vejamos como é a primeira descrição da presença de Indiana no romance:  

Mas suas vagas e passageiras distrações não impediam que o Coronel, 
a cada tour de seu passei, lançasse um olhar lúcido e profundo sobre os 
dois companheiros de sua velhice silenciosa, reportando de um a outro 
esse olhar atento que cobria há três anos um tesouro frágil e precioso, 
sua esposa. Pois sua esposa tinha dezenove anos, e si você houvesse a 
visto afundada sob o manto dessa vasta chaminé de mármore branco 
com cobre dourado; se você tivesse a visto, toda franzina, toda pálida, 
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toda triste, o cotovelo apoiado sobre o joelho, ela toda jovem, em meio 
a esse lugar antigo, ao lado de seu velho marido, semelhante a uma flor 
nascida ontem que cresce em um vaso gótico [...] (SAND, 1991, p. 8-9, 
tradução minha).4 

 Bordas (2003) afirma que Indiana é muito mais que um romance, é uma tese onde 

denuncia-se a opressão das mulheres no casamento. A beleza, juventude, preciosidade e 

fragilidade de Indiana são evidenciadas em primeiro plano, entretanto, já vemos elencado 

em seu silêncio o tédio e a angústia. Criada apenas por seu pai violento e bizarro, ela 

jamais conheceu a alegria e afeição por parte de outra pessoa para consigo. Seu pai era 

um homem cuja paixão era a política, ambicioso e rude, fez com que sua filha sofresse 

por causa do seu mal humor. Apesar do isolamento e a dependência, Indiana é descrita 

como alguém que possui uma resistência de ferro contra tudo que escopa oprimi-la e uma 

bondade para com aqueles que necessitam (SAND, 1991). A exposição feita sobre a 

figura central da obra, tende à percepção da exaltação da mulher, enquanto negligenciada 

na vida doméstica que, no entanto, não concorda com o estado de tutela a que está sujeita. 

 A heroína se distingue, claramente, dos demais personagens, pois ela personifica 

as atitudes mais nobres e amorosas, é através dela que a situação da mulher no 

matrimônio, único lugar relegado a elas, é expressa. No entanto, Indiana é praticamente 

um ideal da mulher do século XIX, enquanto M. Delmare representa a lei e a opressão, 

Indiana representa a mulher submissa, cerceada de direitos políticos, mas que caminha 

rumo ao estado de emancipação. Diante de tal representação, coloquemos como 

contraponto às virtudes de nossa heroína a situação em que se encontra:  

Esposando Delmare, ela apenas trocou de dono, vindo morar em Lagny, 
apenas trocou de prisão e de solidão. Ela não amava seu marido, pela 
únida razão talvez que faziam amá-lo um dever e resisti mentalmente à 
toda espécie de limitação social havia se tornado para ela uma segunda 
natureza, um princípio de conduta, uma lei do consciente. Não haviam 
procurado prescrever à ela outra coisa a não ser a obediência cega 
(SAND, 1991, p.79-80, tradução minha).5 

                                                             
4 Mais ces vagues et passagères distractions n’empêchaient pas que le colonel, à chaque tour de sa 

promenade, ne jetât un regard lucide et profond sur les deux compagnons de sa veillée silencieuse, reportant 
de l’un à l’autre cet oeil attentif qui couvait depuis trois ans un trésor fragile et précieux, sa femme. Car sa 
femme avait dix-neuf ans, et, si vous l’eussiez vue enfoncée sous le manteau de cette vaste cheminée de 

marbre blanc incrusté de cuivre doré ; si vous l’eussiez vue, toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude 
appuyé sur son genou, elle toute jeune, au milieu de ce vieux ménage, à côté de ce vieux mari, semblable à 
une fleur née d’hier qu’on fait éclore dans un vase gothique, vous eussiez plaint la femme du colonel 

Delmare, et peut-être le colonel plus encore que sa femme (SAND, 1991, p. 8-9). 

5 En épousant Delmare, elle ne fit que changer de maître ; en venant habiter le Lagny, que changer de prison 
et de solitude. Elle n’aima pas son mari, par la seule raison peut-être qu’on lui faisait un devoir de l’aimer, 

et que résister mentalement à toute espèce de contrainte morale était devenu chez elle une seconde nature. 
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 Neste trecho, mais uma vez, lê-se sob a perspectiva/visão do narrador a conjuntura 

na qual a censura está abertamente direcionada às figuras masculinas e a relação de poder. 

“Esposando Delmare, ela apenas mudou de dono, vindo habitar em Lagny, apenas mudou 

de prisão e de solidão”, este excerto é demasiado forte e ilustrativo para o que Bourdieu 

(1995) postulou como violência simbólica, que se efetiva conforme a teia das relações de 

poder. De acordo com o mesmo, a estrutura social é como um sistema hierarquizado de 

poder e privilégio, determinado tanto pelas relações materiais, econômicas e culturais 

entre os indivíduos.  

 No caso do romance de Sand, contextualizado no século XIX, a estrutura social é 

extremamente deficiente tendo em vista os direitos civis das mulheres, e entende-se que 

no pós-Revolução Industrial, houve uma reconfiguração, momento em que segundo 

historiadores, o público se torna extensão do privado, ou seja, a forma com que a mulher 

é tratada na sociedade é apenas o alargamento daquilo que ocorre no âmbito doméstico. 

O que ocorre neste meio privado é ilustrado pelo narrador como “prisão” que condiciona 

a mulher à solidão e à obediência cega. Trata-se da insistência do patriarcado em manter 

a mulher em uma posição subalterna. 

Considerações Finais 

 O romance, nascido na segunda metade do século XVI, aflora no século seguinte 

aquilo a que é vinculado até os nossos dias, o realismo formal, como designado por Watt 

(1990), no qual os autores satisfaziam a ânsia de colocar no papel aquilo que sobrevinha 

sobre o mundo ao redor, ao passo que refletia-se quanto à realidade. Contudo, é no século 

XIX que o romance alcança devido reconhecimento literário. Nas palavras de Madame 

de Staël, “a arte é a expressão da sociedade”, e o primeiro romance de Sand é um exemplo 

inequívoco nesse ponto. 

 Por meio da análise dos distintos pontos, Revolução de Julho, tipos políticos e 

históricos e a crítica feminista à sociedade patriarcal do século XIX, nos foi permitido 

assinalar como a crítica literária está diretamente ligada aos estudos pós-modernos, os 

quais visam um olhar atento sob os laços sociais, culturais e históricos.   

 A relação entre a literatura, a história e política é demasiado reveladora daquilo 

que o escritor, principalmente em se tratando de um romancista, aprouve escrever. Uma 

relação que nos permite visualizar a obra por diferentes prismas e assinalar a importância 

                                                             
un principe de conduite, une loi de conscience. On n’avait point cherché à lui en prescrire d’autre que celle 
de l’obéissance aveugle (SAND, 1991, p.79-80). 
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de Indiana como um romance que se presta a retratar não só um período histórico e 

político através do artífice literário, bem como se posicionar quanto à conjuntura na qual 

as mulheres se encontravam, denunciando a opressão e colocando a público seu discurso 

contra hegemônico. 
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