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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar Lucíola, protagonista que dá nome ao 
romance de José de Alencar, sob a perspectiva da condição feminina apresentada no romance do 
século XIX. Na obra, o autor apresenta as diferentes faces do binômio Maria da Glória / Lúcia, 
presentes na mesma personagem, realçando a sua evolução e suas mudanças no decorrer da 
trama. Lúcia representa os dois lados de um momento histórico marcado pelo preconceito e pelo 
desprezo da figura feminina. Nosso estudo parte, então, para observação da intenção alencariana 
de desnudar a alma feminina, oferecendo uma nova forma de interpretar a condição da mulher, 
num claro contraponto com a sociedade moralista e misógina do Brasil de dezenove. 
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INTRODUÇÃO 
  
       Este trabalho é fruto de minha pesquisa de mestrado e está ainda em fase inicial. 
Desta forma, meu intuito é apresentá-lo e receber contribuições que enriqueçam e 
incrementem os rumos desse projeto.  
       Minha proposta parte da análise, como objeto de estudo central, da personagem 
Lúcia, protagonista da obra Lucíola, de autoria de José de Alencar. O romance relata a 
história de amor entre uma mulher que atua como cortesã de luxo na cidade do Rio de 
Janeiro e um homem de família tradicional. 
       Lucíola é o quinto romance de Alencar e a obra faz parte do grupo dos romances 
urbanos, foi publicada em 1862. Nos quais o autor buscou transcrever os valores e 
comportamentos de uma sociedade em crise de valores, mais preocupada com as 
aparências, o dinheiro e o status. 
  . O enredo de base do conflito moral vivido pela protagonista, uma jovem que vende 
sua virgindade para prover alimentos e medicação para a família e acaba expulsa pelo 
pai, permite uma reflexão acerca dos valores daquela sociedade. Enquanto a jovem 
Lúcia é execrada e seus atos vistos como uma afronta aos padrões morais da época, era 
comum o acordo entre famílias para o chamado “casamento de conveniência” em que, 

na prática, mulheres eram negociadas em troca de favores financeiros para as famílias. 
       Podemos perceber que dentro da obra não há somente o conflito preconceituoso 
entre o indivíduo e sociedade, mas está enraizada nos próprios protagonistas.  Foi a 
partir dessa atitude preconceituosa de seu pai que a sua vida de cortesã teve início.  
Até o autor tenta se proteger do preconceito da época, não assumindo  a autoria do livro 
adotando o pseudônimo  de G.M. como assinatura, a quem seriam, supostamente, 
destinadas as cartas escritas por Paulo, narrador-personagem do romance.  Pois a 
personagem poderia macular a imagem do autor, que tinha aspirações políticas, e, por 
este motivo, ele custeou as primeiras edições a fim de avaliar a repercussão 
anonimamente. Todavia, o sucesso foi incontestável.  O método que os autores da época 
encontraram para se escudar do preconceito da sociedade foi fazer uso de pseudônimos. 
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  O autor buscou criticar a sociedade ambiciosa, hipócrita e totalmente desigual no que 
se refere ao tratamento com as mulheres. Cabia ao homem decidir, e à mulher, acatar as 
decisões. Entretanto, Lúcia não se deixa submeter a esses padrões e é desenhada para 
ser senhora de si, dona de seu destino. 
  O trabalho analisará Lúcia sob a ótica da condição feminina no século XIX, período 
em que as mulheres sofriam forte opressão social, não gozavam de direitos nem de 
igualdade de condições civis em relação aos homens. 
  É a partir desse contexto que iremos estudar a evolução e as mudanças da personagem 
no decorrer da trama ora como Lúcia, ora como Maria da Glória. Analisaremos as duas 
esferas totalmente diferentes: a mulher romântica, que atendia ao paradigma moral 
feminino da época, e a mulher que foge aos padrões de sua época, apresentando atitudes 
notadamente à frente de seu tempo.  
   Como em uma mesma mulher pode haver personalidades tão distintas. Qual será o 
verdadeiro perfil desta mulher? O anjo ou o demônio? Será que ser prostituta foi uma 
escolha? Será que foram as condições sociais que a levaram para esse caminho? Essas 
são algumas das perguntas que nortearão o trabalho. 
   O que motivou a elaboração do artigo foi o desassossego causado pela condição 
experimentada por Lúcia no romance. Em certos momentos da vida não é possível fazer 
o que se tem vontade. E, em muitos momentos, os padrões sociais de comportamento 
ditam o caminho a ser seguido e oprimem quem ousa transgredir essa linha moral 
imaginária.   
 
2 – A DUALIDADE DA PERSONAGEM, ALENCARIANA. 
  
         Lucia e Maria da Glória. Uma mulher, duas faces. A protagonista de José de 
Alencar consegue, sendo a mesma pessoa, apresentar duas posturas marcantes durante o 
romance. Por um lado, Maria da Glória, que representa a face da pureza, da conservação 
da tradição feminina de seu tempo. Por outro, Lúcia, mulher destemida, que não se 
deixa intimidar pela hipocrisia social, e rompe com os paradigmas da sociedade carioca 
do século XIX. 
  O que mais desperta a atenção na personagem Lúcia é a maneira avessa ao padrão 
tradicional com a qual ela é construída pelo autor, quase na contramão do paradigma 
romântico. Suas atitudes, sua ousadia, suas convicções a afastam da versão standard da 
mulher romântica.  Em um dos momentos que exemplificam essa postura de Lúcia, o 
narrador a define pela  expressão “lampiro noturno”, pela sua relação de intimidade com 

a noite, situação não experimentada pelas mulheres de seu tempo, completamente 
excluídas de uma vida noturna sem a companhia dos seus respectivos maridos. 
 

Lucíola é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da 
treva e a beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher 
que no abismo de perdição conserva a pureza d’alma? ( ALENCAR, 

2006, p.229)  
 

  A imagem que se elabora é de uma mulher cheia de pecados, de vicissitudes, que 
não se enquadrava nos padrões de seu tempo, mas que, ao mesmo tempo, transbordava 
de vida, de vigor. Ainda no mesmo contexto, é descrita como tendo preservado a 
“pureza d’alma”, sugerindo que essa ousadia, essa transgressão não maculava sua alma, 
preservando a visão positiva da personagem. 
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         Em certos momentos da narrativa, Alencar constrói um perfil de mulher 
demoníaca para Lúcia, em razão das ações luxuriosas e sexuais associadas à cortesã. 
“Em lugar de Lúcia, diga-se Lúcifer” (ALENCAR, 2006, p.39). A aproximação feita 

certamente não foi aleatória. Lúcifer, anjo belo, foi expulso do céu, pois almejou ser 
igual a Deus e, por isso, passou a viver em trevas, ainda que permanecesse anjo.  
  O trocadilho feito por Alencar nos remete à vida de Lúcia, moça pura, que se 
deixa corromper em razão das mazelas de sua condição de vida e, assim, transforma-se 
na mulher demoníaca a que o narrador se refere, em várias passagens do romance. 
Como cortesã, era uma mulher sedutora e desejada:  
 

Era uma mulher, mas as formas palpitavam, a carne latejava sob os 
olhos que a devoravam, os lábios comiam de beijos à vitima que eles 
procuravam; e entre a cútis transparente corria o sangue, que se 
precipitava do coração espanado em cascatas.  (ALENCAR, 2006, 
p.43) 

 
 Apesar de toda essa performance de mulher fatal existia um lado puro que foi 
conservado, apesar da vida de prostituição e o narrador ressalta esse aspecto em 
diversos momentos do romance: 
 

A manhã a encontrava tímida menina, amante casta e ingênua, 
bebendo num olhar a felicidade que dera, e suplicando o perdão da 
felicidade que recebera [...] Lúcia tinha a alma poética; falava da 
natureza com o entusiasmo ingênuo [...] (ALENCAR, 2006, p.51-57) 
 

 Esse aspecto de dualidade de Lúcia não é exclusivo da protagonista desse 
romance. Como Regina Lúcia Pontieri (1988: 71) observa, “seres mutantes, as mulheres 

alencarianas sofrem contínuas metamorfoses: ora virgens, ora bacantes e de novo anjos 
de candura.”  
 
Essa mulher frágil é descrita por Alencar na segunda parte da narrativa, onde o 
escarlate, tom predominante nas cenas iniciais, sai de foco e a cor que predomina é o 
branco. Quanto à heroína, são atribuídos termos como “flor”, “anjo” e “menina”, 

definições que excluem a imagem da mulher fatal de outrora.  
  Existem dois momentos dentro da narrativa em que a personagem entra neste 
mundo da inocência. O primeiro é quando Paulo, ainda não sabendo da sua real 
profissão, a enxerga como uma menina pura.  

“...uma linda moça,[...] Admirei-lhe do primeiro olhar [...] rostos 
suaves, puros, e diáfanos [...] laivos de tão ingênua castidade, que o 
meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição.”  
( ALENCAR, 2006, p. 09) 
 

Ainda como Lúcia, em seus primeiros encontros com Paulo, ela revelava sua dualidade, 
com sua postura ora angelical, ora sedutora e demoníaca. 
  O segundo momento surge quando ela abandona de vez a vida de cortesã e torna a 
se assumir como Maria da Glória.  “A mulher de quem duvidou já não existe, morreu!” 

(ALENCAR, 2006, p. 127). Essa mulher frágil vai se intensificando e dominando sua 
personalidade dual em seu processo de adaptação à condição social da mulher de seu 
tempo. Ela se entrega a um certo processo de purificação, na busca de redenção de seus 
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pecados, que não é mais do que uma fase de acomodação ao padrão de expectativa da 
sociedade que a cercava. 
         Na medida em que esse processo se concretiza, a mulher, que outrora não admitia 
que a ordenassem ou dominassem, torna-se submissa e obediente, agradável aos padrões 
sociais de seu tempo.  Entra em cena a Maria da Glória, a dama ‘bela, recatada e do lar’, 

“com olhos baixos e submissos como uma escrava” (ALENCAR, 2006: p: 84) 
  O que antes era luxuoso e escarlate transformou-se em simples, suave e claro, o 
que caracterizava uma menina pura de alma. No decorrer da narrativa, a jovem sofre 
alteração nas vestes, passa a usar roupas escuras, largas e sem enfeites. Com isso, 
começou a se esquivar de Paulo até cortar completamente seu contato sexual com ele. 
 

Lúcia trazia nessa manhã um trajo quase severo: vestido escuro, 
afogado e de mangas compridas, com pouca roda, simples colarinho e 
punhos de linho rebatidos: cabelos negligentemente enrolados e uma 
basta madeixa, sem ornamento nenhum. Em vez dos patufos 
aveludados que costumava usar em casa, [...] calçava uma botinha de 
menino preto. (ALENCAR, 2006, p. 101) 
 

  Assim, Alencar construiu gradativamente a imagem de mulher arrependida, que se 
afasta pouco a pouco da vida antiga para supostamente se libertar da versão demoníaca.  
 Com esse processo de assimilação social, visto com uma certa negatividade pelo 
narrador durante o romance, Alencar desnuda a condição feminina e sua posição de 
insatisfação com esse panorama que predominava em seu tempo.   
 O próximo tópico desse trabalho parte na tentativa de esclarecer essa condição 
feminina.  
 
3- A CONDIÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE BURGUESA BRASILEIRA 
DO SÉCULO XIX. 
  
Em meio a uma época marcada por consideráveis modificações, a imagem da mulher é 
bastante criticada. A dependência e submissão à figura masculina, fosse pai, irmão, 
marido ou mesmo o filho, caso ficasse viúva, era evidente. À mulher restava apenas 
obedecer e preparar-se para ser senhora do lar.  
 
                                     Existe uma preocupação com o “futuro da moça”, que precisará 

“arranjar” um marido (provedor) e que, para tal, terá as suas 

“virtudes”, todas, muito “olhadas” e seriamente investigadas, 

sobretudo se for para “fazer um bom casamento”, com um rapaz 

considerado um “bom partido”. (BRIASÓLI-ALVES 2000, p.235).  
 
  O casamento nessa época era apenas uma relação de negócios entre as famílias. 
As mulheres não escolhiam seu parceiro para se casar como destaca Tania Quintaneiro, 
“no Brasil, assim como na Europa de cultura latina, o acordo matrimonial ainda estava 
nas mãos do pai da moça e obedecia aos interesses familiares”. 
 
                                          
                                         O casamento entre famílias da elite transformava-se em um degrau de 

ascensão social ou uma forma de manutenção do status. As mulheres 
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solteiras deveriam esforça-se para obter um casamento lucrativo. 
(MORAES, 2012, p.20) 

 
  Nessa época, era comum o dote, quantia essa que o noivo recebia ao se casar com 
a jovem. O que tornava o casamento uma relação de negócio entre as famílias como diz 
Luiz Felipe Ribeiro:  “o dote faz do casamento um contrato de compra e venda. Nem 

mais, nem menos. E isto não fere a consciência ética da época, desde que sempre haja 
uma relação amorosa que o justifique” (2008, p. 130).   
Esse acordo era firmado entre o pai da noiva e seu futuro marido, “atividades exclusivas 

do espaço público masculino, como bem ressalta o professor Luiz Felipe.  Ainda nesse 
contexto,  Muriel Nazzari nos esclarece que: 
 

O dote foi uma instituição europeia que os portugueses, colonizadores 
do Brasil no século XVI, trouxeram com eles, juntamente com o 
cristianismo e outros implementos culturais europeus. De acordo com 
a lei e os costumes portugueses, conceder um dote a uma filha 
constituía um dever dos pais, análogo ao dever de alimentar e cuidar 
dos filhos, e só era limitado pela amplitude dos recursos de que 
dispusessem (NAZZARI, 2001, p. 15-16) 
 

Neste tempo, a mulher era quase que exclusivamente do lar, pois, em ambientes sociais, 
só servia aos maridos como um mero acessório, adorno para ser mostrado. Elas eram 
vistas como um ser inferior, eram discriminadas e, assim, ficavam  isoladas do convívio 
social. 
  Quando crianças eram submetidas a ensinamentos apenas para atuar como mãe e 
esposa, como bordar, cozinhar, costurar ou tarefas que se restringiam apenas ao trabalho 
doméstico; o que as conservaria fora dos espaços públicos, e inativas para o mercado de 
trabalho daquela época. Portanto, para alguns integrantes da sociedade do século XIX, a 
mulher não necessitava de conhecimentos além dos ensinamentos domésticos, pois seu 
papel social era apenas ser uma de coluna de casa. 
 

Assim, as mulheres de posses eram colocadas sob forte vigilância de 
pais, irmãos, tios tutores, interessados em preservar a honra e os bens 
da família. A escassa educação que recebiam dirigia-se 
exclusivamente para os afazeres domésticos, e o analfabetismo era 
encarado como sinal de distinção e nobreza. ( MORAES,2012, p.19) 
                            

        Mediante uma educação estritamente doméstica, as mulheres eram vistas como 
objetos de negociação entre famílias ricas, cujo propósito era garantir o êxito de sua 
família diante da sociedade.  Seu valor humano era relegado a um capital simbólico, 
cujo pertencimento se mantinha em mãos masculinas, seja do pai, seja do marido. 

 
No final do século XIX e início do XX “a mulher é escolhida”, ao 

mesmo tempo em que é “comandada”. Moça com muitos pretendentes 

tinha os seus pais e irmãos para direcionarem (com brandura ou 
imposição) com quem deveria se casar. E, por isso, não precisava 
estudar [...]. (BRIASÓLI-ALVES 2000, p.235).  
   

Em conjunto, homem e sociedade tentavam tornar a mulher um ser adestrado, para não 
pensar, tornando-a assim um ser sem capacidade para lidar ou atuar com o corpo social.  
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O Brasil do século XIX regia as regras sociais para a mulher através 
da diferenciação dos sexos. Diferenciação dos sexos onde o padrão 
duplo de moralidade privilegiava o homem no que se referia 
absolutamente a tudo. (CORREIA, 2011, p. 12) 
 

Diante dessa visão valorativa, mercadológica, a condição das mulheres pobres e, 
portanto, sem dote, se mostrava ainda mais dramática, marcada por uma violenta 
opressão e exclusão social. 
                                      [...] elas eram portadoras de vícios da pobreza, da escravidão, tinham 

tendências à ociosidade, não valorizavam os laços familiares, o 
casamento e a honra [...] Os olhares que vinham de cima impunham 
para as meninas pobres a existência de outras versões de moralidade 
[...] O casamento para elas não tinham o mesmo sentido imaginado e 
desejado por moças que pertenciam a outros segmentos sociais[...], a 
virgindade e a honra para as meninas pobres não eram tão 
imprescindíveis,[...]. (CORREIA, 2011, p. 12) 

 
 Dessa forma, é imperioso observar que, embora apareçam nos poemas e narrativas 
românticas como seres idealizados, divinos e superiores, a condição desfrutada pelas 
mulheres, no período histórico do Romantismo, era bem diferente. As exaltações e 
homenagens que rechearam as páginas do cânone romântico e se eternizaram na 
historiografia literária camuflam, de certa maneira, a opressão a que eram submetidas às 
mulheres no tempo de Alencar. O autor de Lucíola, numa marcante prova de 
singularidade e genialidade, oferece à personagem feminina um novo lugar, antecipando 
a inevitável conquista de espaço das mulheres na sociedade.  
   
4- ALENCAR E A PROPOSTA DE UMA NOVA CONDIÇÃO FEMININA. 
 
Podemos perceber através dessa pequena prévia do comportamento e tratamento das 
mulheres do século XIX, que Alencar, com a protagonista de seu romance, se mostra 
crítico à condição feminina. Para dar ênfase a essa posição, optou, de maneira um tanto 
ousada, por inserir uma cortesã no espaço central de sua narrativa romântico-burguesa.  
Como demonstra , Antônio dos Santos Moraes,  
 

Lucíola foi um romance ousado para a época, seu tema escandalizou 
os leitores e a sociedade de então, pois contava a história ainda não 
colocada – até então – em termos de literatura entre nós – o da 
prostituição. Apesar das roupagens românticas, pois a personagem era 
boa de coração, demonstrando uso na abnegação e no estoicismo com 
que se sacrificou por sua família, não seria tão fácil a aceitação de um 
livro como esse, que desvendava, em cenas íntimas e descrições bem 
marcantes, a vida de uma famosa mundana. (SANTOS MORAES, 
1971, p. 25) 
 

Lúcia não foi a única protagonista dos romances alencarianos que emergiu como 
elemento de denúncia da condição feminina em seu tempo. Em 1874, publicou Senhora 
em forma de folhetim. A história gira em torno de uma mulher chamada Aurélia que 
negociou o seu próprio casamento através de seu tio e comprou o seu marido. 
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[...] a moça tirou o papel que trazia passado à cinta, e abriu-o diante 
dos olhos de Seixas. Era um cheque de oitenta mil cruzeiros sobre o 
Banco do Brasil.                                               - É tempo de concluir o 
mercado. Dos cem mil cruzeiros, em que o senhor avaliou-se, já 
recebeu vinte mil; aqui tem os oitenta mil que lhe faltavam. Estamos 
quites, e posso chamá-lo meu; meu marido, [...] (ALENCAR, 1997, p. 
64) 
 

  O romance é uma forma que o autor achou de admoestar a sociedade 
preconceituosa em que estava inserido. Alencar procura através da personalidade forte 
das personagens, que fogem totalmente aos padrões esperados pela sociedade e fazer 
uma crítica. Greiciellen Rodrigues Moreira esclarece que  
 

Alencar representa as protagonistas como seres fortes, ativos e com 
voz própria. Lúcia e Aurélia rompem com o modelo de donzela 
romântica ao assumirem uma conduta transgressora, exercendo poder 
de decisão sobre seu corpo e seu amado, seja por tê-lo enredado com 
sua sensualidade, seja por tê-lo comprado com dinheiro. Vale 
ressaltar, no entanto, que as personagens não chegam a concretizar seu 
percurso transgressor. (MOREIRA, 2012, p.20) 
  

Lúcia e Aurélia têm comportamentos opostos do que se esperava de uma mulher do 
século XIX, pois tinham seu próprio dinheiro e não eram dependentes de seus 
companheiros.  A condição financeira foi um recurso utilizado pelo autor para permitir, 
dentro de uma lógica interna obtida pela verossimilhança, que a mulher ocupasse o 
espaço de poder em ambas as narrativas.    
  Não era costume das mulheres dessa época escolherem seus parceiros, porém 
Lúcia decidia com quem se relacionaria e quanto tempo relacionamento duraria “É do 

seu costume; um belo dia, sem causa, sem o mínimo pretexto declara a um homem que 
as suas relações estão acabadas [...]” (ALENCAR, 2006, p. 27). 
  Enquanto a obediência marcava a educação feminina, para que a preponderância 
masculina se mantivesse, Alencar constrói Lúcia, uma mulher que não admitia receber 
ordens a nenhum custo por mais grandiosas que fossem as propostas e nunca recebia um 
companheiro como dono. 
 

A Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela. Façam- 
lhe as propostas mais brilhantes sua casa é sua e somente sua; ela o 
recebe sempre como hóspede, como dono  nunca. (ALENCAR, 2006, 
p. 28) 
 

         Mesmo as tradicionais atribuições femininas não passaram pela observação 
mordaz de Alencar. Bordar era um dos hábitos das moças que viviam, nessa época. 
Lúcia, no entanto, não se dava ao capricho de bordar e praticar afazeres domésticos 
“Nunca a vi bordar em malhas transparentes [...] reserva-se plena liberdade de fazer o 
que quiser [...]” (ALENCAR, 2006, p.28) 
 Dessa maneira, as bases que estagnavam a mulher a uma condição coadjuvante na 
relação com os homens foram sendo postas de lado, tanto com Lúcia quanto com 
Aurélia.  Ainda que apresentem, em seus desfechos, destinos distintos, visto que Aurélia 
conquista sua felicidade e Lúcia perece diante da doença, ambas as protagonistas ousam 
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desafiar a tradição social, oferecendo uma nova perspectiva de visão e de lugar da 
mulher na sociedade. 
 
CONCLUSÃO 
 
      Diante das questões apresentadas nesse trabalho, acredito que seja possível concluir 
que Lucíola oferece uma relevante contribuição aos estudos de gênero.  Inserindo a 
mulher no espaço central do romance do Romantismo, não como a tradicional mulher 
de seu tempo, mas como a transgressora que desafia os paradigmas estabelecidos, 
Alencar escancara uma condição de inferioridade feminina na sociedade de seu tempo, 
camuflada pela vassalagem amorosa e pela exaltação da mulher que coloriam os versos 
românticos.  
      Ainda que o retorno ao padrão de subserviência e passividade seja observado na 
protagonista da narrativa analisada, bem como na Aurélia de Senhora, a atitude de 
vanguarda de ambas se mostra significativa.  Cercado de expectativas burguesas em 
torno de suas produções, Alencar cede aos desejos conservadores do seu público leitor, 
não sem antes atirar uma pedra na vidraça fina da hipocrisia da sociedade 
contemporânea de sua obra.  
      O caminho da igualdade de gênero ainda é árduo e muitos ainda são os obstáculos, 
mas certamente a contribuição da literatura, da qual Alencar foi servidor de destaque, 
permite vislumbrar a possibilidade real de melhoria.  
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALENCAR, José de. Lucíola. 15º edição. Jaguará do Sul: Editora Avenida, 2006. 

BIASOLI-ALVES, Zélia Maria Mendes. Continuidades e Rupturas no Papel da Mulher 

Brasileira no Século XX. Psicologia: Teoria e Pesquisa vol. 16 n. 3, Set-Dez 2000 pp. 

233-239 

CORREIA, Sarah. Os Diferentes Papéis da Mulher Brasileira no Século XIX. In 

<http//sarahistoriams.blogspot.com.br/2011/08> Acesso em 30 de maio de 2016. 

MORAES, Gabriela Viacava. Que diabo de gênio o dessa rapariga? A construção do 

feminino em Lucíola, de José de Alencar. 2012. 108f. Dissertação - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012 

MOREIRA, Greiciellen Rodrigues. Representações femininas e identidade nacional 

[manuscrito]: uma leitura alegórica de Lucíola e Senhora, de José de Alencar / 

Greiciellen Rodrigues Moreira. – 2012. 132 f Dissertação (mestrado) - Universidade 

Estadual de Montes Claros- Unimontes, Programa de Pós-Graduação em Letras – 

Estudos Literários/PPGL, 2012. 

5255



  
 
 
 
 

SANTOS MORAES, Antônio dos. Heroínas do romance brasileiro. Rio de Janeiro: 

Editora Expressão e Cultura, 1971. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

5256


