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Girardin). 

 



 7 

RESUMO 

 

 O objetivo principal desta pesquisa é identificar a formação do leitor protestante 

brasileiro da segunda metade do século XIX, especificamente, da capital da República 

naquela época, o Rio de Janeiro. Para isso, pretendemos resgatar elementos que expliquem a 

utilização de uma narrativa ficcional pelo jornal Imprensa Evangélica, do século XIX. 

Basearemo-nos na história da leitura, particularmente, em Roger Chartier, para mostrarmos 

que essa a relação entre texto e leitor produz efeitos não só para a história da leitura, mas 

também para qualquer estudo que se preocupe com este assunto. Além disso, o trabalho 

buscará mostrar de que modo o jornal se utilizou deste recurso e como se configurou sua 

receptividade e aceitação pelos leitores protestantes residentes no Brasil. Dentro do contexto 

do leitor carioca, analisaremos a possibilidade do encontro deste com uma estratégia 

evangelística dos missionários protestantes enviados ao Brasil, a partir da utilização de uma 

obra literária por um jornal protestante. Isso faz do Imprensa Evangélica e de Lucila objetos 

fundamentais para nossa compreensão sobre a formação do leitor protestante brasileiro, 

representando o corpus desta pesquisa. O Imprensa Evangélica reuniu informações raras 

sobre a formação do protestantismo no Brasil. A partir da configuração periódica do jornal, 

com sua textualidade e diagramação, um dos objetivos do trabalho é verificar a possibilidade 

de estabelecer a imagem de um leitor protestante da segunda metade do século XIX. O 

Imprensa Evangélica foi um periódico religioso, em suas páginas havia anúncios, 

comunicados e notícias diversas, inclusive sobre fatos internacionais. Por ser administrado e 

dirigido por cristãos protestantes, o Imprensa Evangélica trouxe ao leitor brasileiro daquela 

época artigos e assuntos ligados à religião protestante, a sua doutrina e prática de fé. Além 

disso, o trabalho pretende unir argumentos científicos que mostrem a utilização da ficção 

dentro do jornal, se realmente foi uma maneira de convencer o leitor que estava acostumado a 

seguir o periódico por fidelidade à informação religiosa confiável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: narrativa ficcional, imprensa, leitor protestante. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to identify the formation of the Protestant Brazilian 

player the second half of the nineteenth century, specifically, the capital of the Republic at the 

time, the Rio de Janeiro. For this, we intend to redeem elements that explain the use of a 

fictional narrative by Evangelical Press newspaper, nineteenth century. Basearemo us in the 

history of reading, particularly in Roger Chartier, to show that the relationship between text 

and reader produces effects not only for the history of reading, but also for anyone who cares 

to study this subject. In addition, the paper aims to show how the newspaper used this feature 

and how to set up your receptivity and acceptance by readers Protestants living in Brazil. 

Within the context of the Rio player, we will analyze the possibility of this encounter with an 

evangelistic strategy of Protestant missionaries sent to Brazil, from the use of a literary work 

by a Protestant newspaper. This makes the Evangelical Press and Lucila objects fundamental 

to our understanding of the formation of the Protestant Brazilian player, representing the 

corpus of this research. The Evangelical Press rare gathered information about the formation 

of Protestantism in Brazil. From the periodic setting of the newspaper, with its textuality and 

layout, one of the goals of this work is to verify the possibility to establish the image of a 

Protestant reader of the second half of the nineteenth century. The Evangelical Press was a 

religious periodical, had ads on their pages, news releases and several, including on 

international events. Why be administered and directed by Protestant Christians, the 

Evangelical Press brought Brazilian readers that era articles and topics related to the 

Protestant religion, its doctrine and practice of faith. Moreover, the work aims to unite 

scientific arguments that show the use of fiction in the newspaper, if it really was a way to 

convince the reader that was used to follow the journal by fidelity to religious information 

reliable. 

 

KEYWORDS: fictional narrative, press, protestant reader. 
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INTRODUÇÃO 

 

O jornal Imprensa Evangélica é o corpus deste trabalho. O jornal foi fundado na 

segunda metade do século XIX, no Brasil, por presbiterianos
1
 norte-americanos. Foi um dos 

projetos mais importantes idealizado pelo missionário Ashbel Green Simonton
2
 durante sua 

atividade missionária em território brasileiro. Segundo Edwiges Rosa dos Santos, autora do 

livro O Jornal Imprensa Evangélica, alguns motivos levaram a fundação do jornal: 

 

Simonton notou que a população brasileira acompanhava com interesse as 

notícias e os debates sobre religião que eram publicados nos jornais por 

políticos e intelectuais, e sentiu-se motivado a fundar um jornal para ampliar 

a divulgação do Evangelho e, ao mesmo tempo, alcançar as pessoas que não 

participavam dos cultos protestantes (SANTOS p. 61-63). 
 

Abalado pela viuvez e pelo envio da pequena filha para ser criada por sua irmã em 

São Paulo
3
, Simonton se debruça de maneira intensa nos preparativos para a criação de um 

informativo que fosse um canal de interlocução entre os presbiterianos, não apenas com os 

membros da igreja, mas com a sociedade brasileira. O lançamento do jornal pode ser visto 

como um marco na história da missão presbiteriana no Brasil, pois foi o primeiro periódico 

evangélico brasileiro e latino-americano (SANTOS, 2009, p. 63). O primeiro número do 

jornal foi veiculado num sábado, no dia 5 de novembro de 1864
4
. Seus principais 

colaboradores foram: o ex-padre José Manoel da Conceição, Domingos Manoel Quintana, 

Antônio José dos Santos Neves, Dr. Miguel Vieira Ferreira e Júlio César Ribeiro Vaughan 

(SANTOS, 2009, p. 63). 

Santos diz que o lançamento de um periódico protestante por estrangeiros
5
 poderia 

entrar em confronto com a religião dominante no Brasil, em particular com os 

                                                 
1
 A Igreja Presbiteriana surgiu na Escócia, no século XVI, como fruto da Reforma Protestante. 

2
 O Rev. Ashbel Green Simonton (1833-1867) aportou à cidade do Rio de Janeiro como missionário pioneiro da 

missão presbiteriana do norte dos Estados Unidos, no dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade. Sua 

missão era verificar a possibilidade de implantação de igrejas presbiterianas com membros brasileiros e com os 

imigrantes americanos que residiam no Brasil. 
3
 A morte de sua esposa ocorreu em 28 de junho de 1864, nove dias após o nascimento da filha, e o envio da 

criança a São Paulo em 21 de novembro para ficar sob os cuidados de sua irmã. 
4
 Capa do primeiro jornal em anexo 1. 

5
 Além de Simonton, o editorial do jornal contava com a presença ativa do Rev. Alexander Latimer Blackford 

(1829-1890). Blackford e a esposa Elizabeth, irmã de Simonton, desembarcaram no Rio de Janeiro em 25 de 

julho de 1860. Eles foram enviados ao Brasil pelo Board of New York (Junta de Missões da Igreja Presbiteriana 

dos Estados Unidos da América) para auxiliar Simonton no trabalho de evangelização no Brasil. 
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Ultramontanos
6
, por isso, seus editores aguardariam sua repercussão na sociedade. Mas, 

mesmo com a possibilidade de algumas reações, o Imprensa Evangélica encontrou boa 

aceitação na sociedade, sendo assinado por membros do círculo liberal
7
 e até mesmo por 

padres, como afirma Marcela Pimentel da Silva em sua tese A inserção do Presbiterianismo 

no Brasil e o ecumenismo: a relação entre Presbiterianos, Maçons e políticos Liberais (2011, 

p.16): 

 

O primeiro jornal Protestante no Brasil foi a Imprensa Evangélica criado em 

1864. Embora fosse Presbiteriano, refletia o protestantismo com um todo, 

pois os problemas enfrentados por eles eram comuns às denominações 

existentes naquele período. De acordo com Vieira, a criação da imprensa 

Protestante não passou despercebida. Muitas vezes foram travados debates 

entre protestantes e católicos através da imprensa. A Imprensa Evangélica 

encontrou boa aceitação, sendo assinado por membros do círculo Liberal, 

por diversas pessoas de alta posição e até mesmo por padres. 

 

O fato do protestantismo não ser muito criticado no Brasil foi outro incentivo à criação 

do Imprensa Evangélica, pois, enquanto o protestantismo não era alvo imediato dos jornais do 

Rio de Janeiro, por outro lado, havia uma grande quantidade de críticas à Igreja Católica por 

parte de autoridades civis  da época (VIEIRA, 1980, p. 137). 

O Imprensa Evangélica contava com textos opinativos, instruções sobre cultos 

domésticos, orações, cânticos, poesias, noticiários internacionais e textos narrativos
8
. Um 

deles, parte da obra Lucilia, de Adolphe Monod
9
, foi utilizado pelo jornal e será o corpus 

específico deste trabalho. 

O livro Lucilia foi uma obra de ficção escrita no século XIX, em 1841. Seu autor, 

Adolphe Monod, utilizou no livro trechos bíblicos como paratextos para estimular o leitor a 

                                                 
6
 Adeptos do movimento conhecido como Ultramontanismo, a doutrina política católica que buscava em Roma a 

sua principal referência. Este movimento surgiu na França na primeira metade do século XIX, e defendeu o 

poder e as prerrogativas do papa em matéria de disciplina e fé. Destacaram-se como líderes deste “pensamento 

ultramontano” Joseph de Maistre, Lamennais, Louis Veuillot, dentre outros. 
7 Uma confirmação de que o Imprensa Evangélica foi bem recebido pelas classes mais influentes da sociedade 

está em um de seus assinantes na época, Dr. Antônio Francisco de Paula e Souza, Ministro da Agricultura 

(SANTOS, 2009, p. 67). 
8
 Exemplos em anexo 2. 

9
 O autor da obra Lucilia, Adolphe Monod, foi um conhecido pastor dinamarquês. Nasceu em 21 de 

janeiro de 1802 na cidade Copenhague e faleceu em Paris no dia 6 de abril de 1856. Iniciou seus 

estudos no Colégio Bourbon e formou-se em Teologia na Universidade de Genebra. Em 1825 viajou 

para Nápoles e organizou a Igreja Reformada Francesa. Posteriormente, em 1827, aceita um convite 

para pastorear a Igreja Reformada de Lião. Porém, em 1831 tem o seu pastorado cassado e fica impedido 

de exercer o seu ministério e inclusive de pregar nas igrejas da região. Em 1836 é convidado para dar aula no 

Seminário Protestante de Montauban (O Seminário Protestante de Montauban foi autorizado a funcionar 

plenamente com sua estrutura pelo imperador Napoleão Bonaparte no ano de 1807), na França, onde leciona por 

onze anos. Em 1847 é chamado para ministrar na Igreja do Oratório, em Paris, onde permaneceu por oito anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Maistre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Veuillot
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decidir-se por uma leitura mais aprofundada da Bíblia. Pode-se constatar isso no início do 

livro com a citação de dois textos bíblicos: 

 

Examinai as Escripturas, pois julgais ter nellas a vida eterna: e ellas mesmas 

são as que dão testemunho de mim - Palavras de Jesus Christo. S.João.5-39”, 

“Estes pois eram mais generosos do que aquelles que se acham em 

Thessalonica, os quaes receberam a palavra com ancioso desejo, indagando 

todos os dias na Escripturas, se estas coisas eram assim – Actos dos 

Apóstolos Cap. 17-v.11 (MONOD, 1865, p. 1). 

 

Seu título original em francês foi Lucille, ou Ia Lecture de Ia Bible (Lucila
10

, ou a 

Leitura da Bíblia), e como subtítulo Conférences et Lettres sur les Grandes Vérités Bibliques 

(Conferências e Cartas Sobre as Grandes Verdades Bíblicas). Teve três edições em língua 

portuguesa, todas lançadas em Portugal. 

Inicialmente o livro possui três personagens: “O Abbade” (o padre), “Lucilia” e “M. de 

Lasalle” (Sr, Lasalle). A estrutura do livro se inicia com duas cartas, a primeira: “Lucila ao 

Abbade Faviano”, a segunda: “Abbade Faviano a Lucilia”. Segue com uma divisão em duas 

partes: “Conferências sobre a inspiração da Bíblia” – onde se subdivide em duas conferências 

- e “Correspondência sobre a interpretação da Bíblia”, onde está a maior parte do livro, com 

dezenove cartas. Na sétima carta surge um novo personagem, “M. Mercier”, que permanece 

em diálogo com “Lucilia” até a última carta. Por último, o livro termina com o título “Ao 

leitor”. 

O trabalho possui três capítulos. No primeiro, abordaremos a formação e o 

desenvolvimento do jornal Imprensa Evangélica no Brasil. Além disso, trataremos neste 

capítulo da formação do protestantismo brasileiro e da análise das características editoriais do 

jornal. No segundo capítulo, analisaremos o livro Lucila, suas características para 

encontrarmos apoio e definição quanto ao gênero literário que se atribui a obra. Também se 

pesquisará sobre o enredo dessa obra, seus personagens, suas ambientações, seus diálogos 

principais e desdobramentos que a narrativa apresenta ao leitor, e ainda uma apresentação do 

autor de Lucila, Adolphe Monod. No terceiro e último capítulo, trataremos de ressaltar a 

utilização de Lucila no Imprensa Evangélica, começando pela análise da chegada do 

romance, em especial, da formação, do desenvolvimento e utilização das narrativas 

epistolares em folhetins do século XIX. 

 

 

                                                 
10

 No obra original, em francês, temos o nome “Lucila”, porém, no jornal Imprensa Evangélica, o nome usado é 

“Lúcia”. 
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2 – IMPRENSA EVANGÉLICA: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Este capítulo mostra como a imprensa se desenvolveu na segunda metade do século 

XIX. Sob dois aspectos, tanto como observadora quanto como protagonista da nossa história 

da imprensa protestante. 

 

2.1 - FORMAÇÃO DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO 

 

 Após o início da Reforma, o calvinismo se espalhou rapidamente pela Europa, 

principalmente na Inglaterra. No século XVI, religiosos calvinistas se juntaram em prol de 

uma reforma na estrutura da religiosidade inglesa com vistas a adequá-la ao modelo 

reformado de Genebra. Esse movimento ficou conhecido como Puritanismo11. Para o 

Puritanismo era necessário mais do que aceitar a graça de Deus, era preciso apropriar-se dela. 

Esta ideia, portanto, esteve presente na formação do protestantismo norte-americano. Antônio 

Gouvêa Mendonça, em O Celeste Porvir, diz que os puritanos adaptaram um dogma 

reformado a uma religião pública e pessoal: 

 

Uma das mais importantes tendências do puritanismo foi a de adaptar o 

dogma reformado às necessidades de uma religião pública e pessoal. Antes 

mesmo do surgimento do movimento puritano, a partir de certos textos de 

Calvino, desenvolvera-se a corrente teológica do Paco Federal. Essa 

corrente ganhou muita ênfase por causa dos escritos de Heinrich Bullinger 

(1504 - 1575), sucessor de Zuinglio, em Zurique, e que é destacada no 

Catecismo de Heidelberg (1563). Foi desenvolvida e detalahda por uma 

sucessão de teólogos do Reno e nos Países Baixos. Na Inglaterra pontificou 

na Universidade de Cambridge, onde se destacou William Ames (1576 – 

1633), que, em 1610, deixou suas aulas na universidade por se recusar a 

usar a sobrepeliz. Foi para a Holanda, onde deixou um famoso discípulo: 

Johannes Cocceius (1603 – 1669), que levou a teologia do Pacto à sua mais 

completa e sistemática expressão, tornando-se líder de uma extremada 

escola de pensamento, Note-se, desde logo, que Ames viria a ser o menor 

teológico dos puritanos da Nova Inglaterra, através da tradução para o 

inglês de seus livros originalmente escritos em latim. 

                                                 
11

 O Puritanismo foi um movimento baseado na confissão calvinista surgido na Inglaterra no século XVI. Ele 

rejeitava tanto a Igreja Romana como a Igreja Anglicana. Essa rejeição veio acompanhada de críticas à política 

da Rainha Isabel. O movimento foi perseguido na Inglaterra, razão pela qual muitos deixaram o país em busca de 

outros lugares com maior liberdade religiosa. Um grupo, liderado por John Winthrop, chegou à América do 

Norte em abril de 1630. O Puritanismo alcançou êxito, conseguindo “moldar o sentimento religioso do povo 

inglês, assim como elevar o ideal político no sentido da luta em favor de um governo constitucional 

representativo” (MENDONÇA, 1984, p.35). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Anglicana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha_Isabel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Winthrop
http://pt.wikipedia.org/wiki/1630
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Em 1620 um grupo de puritanos, conhecidos como pais peregrinos, deixou a Inglaterra 

a bordo do navio Mayflower (flor de maio), onde escreveram o “Mayflower Compact”, um 

pacto entre os imigrantes se comprometendo a estabelecer leis igualitárias e justas quando 

chegassem no Novo Mundo. Na América os peregrinos não encontraram uma vida fácil, 

sofreram com um rigoroso inverno, sobrevivendo apenas graças a ajuda dos índios. Os 

problemas encontrados no Novo Mundo reduziu o número dos peregrinos pela metade logo 

no primeiro ano da migração. Em contrapartida, na frança, quando Carlos I, que sucedeu o seu 

pai Tiago I (1625-1649), com suas tendências católico-romanas, estava decidido a governar a 

Inglaterra por direito divino, Carlos I entrou em conflito com o parlamento inglês. Ele 

incumbiu o arcebispo de Cantuária, William Laud, de eliminar o puritanismo da Igreja 

Anglicana. No ano de 1628, puritanos simpatizantes da estrutura eclesiástica congregacional 

assumiram o controle da Companhia da Nova Inglaterra. Posteriormente, a companhia foi 

reorganizada visando dar ênfase à colonização e não ao comércio, e com a obtenção de um 

novo estatuto do rei concedendo maior autonomia, ocorreu a primeira migração para a Baía de 

Massachusetts, no ano de 1630. Na década seguinte, mais de 20 mil colonos atravessaram o 

Atlântico, convictos da missão de formar um Novo Mundo
12

, firmado sob os valores do 

Puritanismo e deveriam servir de exemplo aos verdadeiros cristãos. O desenvolvimento do 

protestantismo norte-americano se deu através do denominacionalismo, termo utilizado por 

Antonio Gouvea Mendonça. Se na Inglaterra era obrigatório seguir a religião oficial, no Novo 

Mundo isso não seria mais necessário
13

. 

Os protestantes julgavam-se portadores de uma cultura e moral que deveriam ser 

comunicadas para outros povos, inclusive através da língua inglesa. Portanto, a mensagem de 

fé deveria transmitir todos esses valores diretamente ligados, conforme afirma Marcela 

Pimentel da Silva: 

 

Os Protestantes americanos acreditavam que Deus agia por meio do povo de 

língua inglesa, portanto eles eram os escolhidos de Deus para espalhar as 

boas novas. Para eles, a mensagem de fé não deveria se limitar aos objetivos 

                                                 
12

 É um dos nomes dados ao hemisfério ocidental, mais especificamente ao continente americano. O termo tem 

as suas origens no final do século XV durante a descoberta da América por Cristóvão Colombo. A descoberta 

deste novo continente expandiu o horizonte geográfico dos europeus que até então consideravam a Europa, a 

África e a Ásia como os únicos constituintes do Mundo. Em contraste com o Novo Mundo, os continentes 

europeu, africano e asiático formavam o Velho Mundo. 
13

 O indivíduo, a partir de suas crenças e preferências pessoais, teria a liberdade de escolher seguir, ou não, 

determinada denominação. Portanto, seria uma escolha individual voltada para o estabelecimento do Reino de 

Deus na terra (MENDONÇA, 1984, p. 45). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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religiosos, ela deveria difundir também os valores culturais e morais. A 

religião neste sentido servia como um dos meios de difusão do estilo de vida 

americano (SILVA, 2009, p.34). 

 

Os protestantes americanos acreditavam que Deus agia por meio do povo de língua 

inglesa, portanto eles eram os escolhidos de Deus para espalhar as boas novas. Para eles, a 

mensagem de fé não deveria se limitar aos objetivos religiosos, ela deveria difundir também 

os valores culturais e morais presentes em sua doutrina. A religião, neste sentido, servia como 

um dos meios de difusão do estilo de vida americano protestante. 

No Brasil, a chegada do protestantismo está relacionada com o estabelecimento da 

família real portuguesa. Em 28 de janeiro de 1808, Dom João VI autorizou a abertura dos 

portos brasileiros às nações amigas
14

. Em 1810, a Inglaterra pressionou o monarca a 

estabelecer acordos comerciais entre Inglaterra e Portugal, com a finalidade de garantir que os 

ingleses pudessem residir e comercializar no Brasil sem sofrerem quaisquer perseguições de 

ordem religiosa
15

. Em 1824, com a promulgação da Constituição do Império do Brasil
16

 por 

Dom Pedro I, foi estabelecido o direito de prática religiosa a todos os estrangeiros. Dessa 

maneira, o governo brasileiro autorizava a prática religiosa aos protestantes de origem inglesa, 

além de permitir a construção de templos para o exercício de cultos religiosos. No entanto, 

eles não poderiam ter aparência externa (fachada) de igreja. Foi um período de atividades dos 

primeiros metodistas
17

 e a criação da Sociedade Americana de Amigos Marítimos
18

. 

A partir da metade do século XIX, desembarcam no Brasil missionários norte 

americanos para realizar o trabalho evangelístico. Dois deles merecem destaque na 

                                                 
14

Essa abertura foi promovida pelo Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, uma carta régia 

promulgada por Dom João VI. Por esse diploma era autorizada a abertura dos portos do Brasil ao comércio com 

as nações amigas de Portugal, do que se beneficiou largamente o comércio britânico. Foi a primeira experiência 

liberal do mundo após a Revolução Industrial. A carta marcou o fim do Pacto Colonial, o qual na prática 

obrigava a que todos os produtos das colônias passassem antes pelas alfândegas em Portugal, ou seja, os demais 

países não podiam vender produtos para o Brasil, nem importar matérias-primas diretamente das colônias 

alheias, sendo forçados a fazer negócios com as respectivas metrópoles. 
15

O chamado Tratado de Comércio e Navegação garantia a liberdade religiosa aos ingleses que residiam no 

Brasil. No Tratado de Aliança e Amizade, Dom João VI assegurava que a Inquisição promovida pela Igreja 

Católica não agiria em território brasileiro. 
16

Foi a primeira constituição brasileira. Outorgada após a dissolução da Assembléia Constituinte e promulgada 

no dia 25 de março de 1824. Ela vigorou até 15 de novembro de 1889, mais de 65 anos, portanto a mais antiga 

das constituições brasileiras. 
17

 O metodismo foi um movimento de avivamento espiritual cristão ocorrido na Inglaterra no século XVIII, 

enfatizando a relação íntima do indivíduo com Deus, que inicia com uma conversão pessoal e segue uma vida de 

ética e moral cristã. O metodismo foi liderado por John Wesley, eclesiástico da Igreja Anglicana, e seu irmão 

Carlos Wesley, considerado um dos maiores expoentes da música sacra protestante. 
18

Foi uma sociedade missionária protestante interdenominacional. Criada em Nova Iorque em 1828, tinha como 

objetivo melhorar as condições sociais e morais dos marinheiros
. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_r%C3%A9gia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avivamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Moral_crist%C3%A3&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Wesley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestante
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propagação do Evangelho, os missionários metodistas
19

 Daniel P. Kidder e Justin Spalding. 

Juntos, iniciaram o trabalho de distribuição de bíblias percorrendo várias cidades entre os 

anos 1837 e 1841. Kidder evangelizou as regiões do nordeste brasileiro e pregou também na 

região amazônica. Em 1842, com o falecimento de sua esposa, regressou aos Estados Unidos. 

O trabalho destes missionários foi essencial para a propagação do protestantismo no Brasil, 

pois atingiram desde as áreas urbanas, grandes centros, como a cidade de São Paulo, até as 

regiões mais longínquas, como zonas rurais e sertões esquecidos pelo governo. Suas atuações 

não se limitaram à distribuição de bíblias, eles ofereceram também atividades mais 

especificamente pastorais, como o aconselhamento e orações com os fiéis. 

Outro missionário de grande importância em solo brasileiro foi James Cooley 

Fletcher,
20

 que se destacou pela atuação evangelística e pela preparação para o surgimento de 

uma nova vertente denominacional no Brasil, o Presbiterianismo, devido a sua formação 

calvinista. O início do Presbiterianismo no Brasil se deu no ano de 1859 com a chegada do 

missionário Ashbel Green Simonton, enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos, que justificou seu envio através do relatório da reunião 

realizada em maio de 1859: 

 

Já há algum tempo que a comunidade cristã tem tido sua atenção voltada 

para o Brasil como campo atraente de trabalho missionário, com apelo 

especial às igrejas evangélicas deste país. O território brasileiro é mais vasto 

que o nosso; o clima é igualmente variado e saudável; o solo se presta tanto a 

produtos de clima temperado como de clima tropical; a população ainda é 

relativamente pequena; os recursos, ricos e vários, ainda estão em grande 

parte inexplorados. Mas há forças em ação, tanto na Europa como no Brasil 

que rapidamente atraem ao último grande número de imigrantes. 

Provavelmente não está longe o dia em que o Brasil terá seu lugar entre as 

nações mais importantes da Terra em população e nos outros elementos de 

grandeza nacional. É de alta importância para seu presente e para seu bem-

estar futuro, que a mente nacional esteja imbuída de idéias e princípios 

religiosos corretos, e estes deverão proceder, em primeiro lugar, das igrejas 

evangélicas de nosso país. Talvez jamais tenha havido época mais oportuna 

que esta para agirmos. É certo que o catolicismo romano é a religião oficial 

do país, mas o governo é liberal, e também o é grande parte das classes mais 

inteligentes; ao mesmo tempo, a tolerância religiosa é garantida por textos 

legais. É também digno de nota que a primeira tentativa de colonizar o país 

foi de um grupo Huguenote, obrigado a deixar a pátria pela perseguição 

religiosa, mais ou menos na mesma época que os Dissidentes ingleses e 

escoceses encontravam asilo aqui (RIBEIRO, 1981, p. 103). 

                                                 
19

 A Igreja Metodista foi a primeira denominação a enviar missionários ao Brasil. 
20

 Teólogo calvinista que chegou ao Brasil no séc. XIX para ser capelão da Sociedade dos Amigos dos 

Marinheiros e como missionário da União Cristã Americana e Estrangeira. Atuou como secretário interino da 

delegação americana no Rio de Janeiro e foi o primeiro agente oficial da Sociedade Bíblica Americana. 

Promotor entusiasta do protestantismo e do "progresso." Escreveu O Brasil e os Brasileiros. 
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Os presbiterianos permaneciam firmes na ideia de serem os escolhidos por Deus para 

difundir os seus valores no Brasil. Para eles, era necessária a inserção de princípios corretores, 

o que garantiria o futuro e o bem estar da nação brasileira. É significativo pensar como a 

conversão era concebida pelo protestante anglo-saxão. O indivíduo, para aceitar a salvação, 

deveria passar por dois momentos: a regeneração e a santificação. O primeiro momento 

representava a negação dos valores passados, que passavam a ser considerados errados. Esses 

poderiam estar tanto no âmbito religioso como no comportamental. O segundo passo para a 

conversão era a santificação. Enquanto o primeiro representava uma ruptura com o passado, 

este deveria ser um processo constante. Sobre a santificação acrescenta-se que: 

 

A santificação significa o aprofundamento do conhecimento e da vivência 

cultural e comportamental protestante [...] significa o aperfeiçoamento dos 

valores do Reino, a descoberta dos prazeres espirituais e da verdade 

revelada. A santificação implica que a vida total do crente pertence a Deus: 

seus bens, talentos, tempos e, sobretudo, seu coração (MENDONÇA; 

VELASQUES, 1990, p. 220). 

 

A conversão não era apenas uma mudança espiritual, implicava também em mudanças 

comportamentais. Os brasileiros deveriam assumir novas posturas, e deixar de lado os velhos 

hábitos. Neste contexto, as propostas protestantes se adequavam às discussões da época. 

Simonton deixou informações importantes sobre o seu trabalho no Brasil em seu diário. 

Sobre o seu relacionamento com os brasileiros, é possível observar o apoio que recebeu para 

implantar suas ideias no país, principalmente nas questões voltadas para a educação. Em 8 de 

setembro de 1859 ele escreveu sobre o encontro com o Dr. Manuel Pacheco da Silva, que o 

levou até o Colégio Dom Pedro II
21

, no qual era diretor. Segundo seus relatos, o Dr. Pacheco 

ofereceu-lhe ajuda para aprender o português e em 26 de novembro concedeu apoio para 

conseguir uma permissão para lecionar em escolas. 

No ano de 1851, o pastor presbiteriano James Cooley Fletcher assume o posto de 

capelão
22

 da Sociedade Americana de Amigos Marítimos. Devido ao seu contato com o meio 

político e social brasileiro como capelão, Fletcher abriu caminho para que outros missionários 

                                                 
21

 Tradicional instituição de ensino público federal, localizada no estado do Rio de Janeiro. Fundado na época do 

período regencial brasileiro, integrava um projeto civilizatório mais amplo do império brasileiro, do qual faziam 

parte a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo Público do Império, o Arquivo 

Nacional, seus contemporâneos. No plano da educação pretendia-se a formação de uma elite nacional. Deste 

modo, a instituição propunha-se a formar quadros políticos e intelectuais para os postos da alta administração, 

principalmente pública. 
22

Este posto foi ocupado primeiramente por Obadiah M. Johnson em 1836. Posteriormente, em 1848, assumiu o 

posto Morris Pease que permaneceu pouco tempo como capelão devido a doença e crises financeiras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_regencial_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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exercessem suas atividades. Ele acreditava que em seu ministério estavam incorporadas as 

atividades comercial e política e, principalmente, apresentava os Estados Unidos como um 

modelo de progresso a ser seguido, como mostra Edwiges Santos, em O Jornal Imprensa 

Evangélica. 

 

Fletcher, como pastor e filho de banqueiro, via a atividade comercial e 

política como parte integrante de seu ministério. Ao apresentar os Estados 

Unidos como modelo de progresso, conseguiu convencer vários brasileiros 

de que o caminho para o desenvolvimento cultural e econômico poderia ser 

obtido por meio do modelo americano. Durante o tempo que permaneceu no 

país, seu trabalho de divulgação do Evangelho alcançou poucos resultados 

em termos de conversões. Conforme sua concepção, o protestantismo não 

estava afastado do progresso. O seu livro Brazil and the Brazilians, de 1857, 

escrito com a colaboração de Daniel Kidder, contribuiu para despertar o 

interesse de muitos americanos pelo Brasil e, ao mesmo tempo, teve 

significativa repercussão no meio intelectual brasileiro, pois despertou em 

alguns a visão da necessidade do progresso via Estados Unidos. Amigo de 

muitos homens públicos e intelectuais, Fletcher influenciou muitos no 

sentido de apoiarem uma política de imigração da América do Norte para o 

Brasil. Porém, mesmo com o apoio por parte dos políticos e simpatizantes, o 

avanço do protestantismo durante os primeiros anos foi pequeno. Apenas 

com a vinda em 1855 de Robert Reid Kalley (1809-1888), médico escocês, 

ao Rio de Janeiro e com o trabalho desenvolvido pelas missões americanas 

esse panorama sofreu significativa alteração (SANTOS, 2009, p. 26-27). 

 

 Quanto às atividades missionárias e sua contribuição para o progresso do 

protestantismo brasileiro, alguns missionários se destacaram por suas atuações. O primeiro 

deles foi Dr. Robert Reid Kalley
23

. Seu trabalho iniciou-se com estrangeiros residentes na 

cidade de Petrópolis-RJ. Em 1859, devido ao seu trabalho evangelístico, duas mulheres, 

Gabriela A. Carneiro Leão e a filha Henriqueta Augusta Soares do Couto
24

 declararam suas 

conversões ao protestantismo. Isso levou ao início de uma perseguição ao Dr. Kalley, acusado 

de proselitismo e impedido de exercer a medicina em território brasileiro. 

 Na história do movimento missionário no Brasil, destaca-se o missionário 

presbiteriano Ashbel Green Simonton
25

, enviado pela Missão Presbiteriana do Norte dos 

                                                 
23

 Era médico. Chegou ao Rio de Janeiro em 10 de maio de 1855. Anteriormente, havia realizado trabalhos de 

evangelização na Ilha da Madeira, Portugal, e trabalhado com religiosos portugueses nas Índias Ocidentais 

Britânicas. 
24

 Em São Paulo, a partir de 1878, a Igreja Presbiteriana recebeu a adesão de sete senhoras da alta aristocracia 

brasileira. Em abril, foram recebidas por transferência Gabriela Carneiro Leão, irmã do Marquês do Paraná e do 

Barão de Santa Maria, e sua filha Henriqueta Augusta Soares do Couto. Elas haviam sido batizadas no início de 

1859 pelo Dr. Robert Kalley. 
25

O Rev. Ashbel Green Simonton (1833-1867) aportou na cidade do Rio de Janeiro como missionário pioneiro 

da missão presbiteriana do norte dos Estados Unidos, no dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade. Sua 

missão era verificar a possibilidade de implantação de igrejas presbiterianas com membros brasileiros e com os 

imigrantes americanos que residiam no Brasil. 
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Estados Unidos. Alguns fatores contribuíram para o sucesso do trabalho missionário de 

Simonton no Brasil, como afirma Edwiges Rosa Santos, em O Jornal Imprensa Evangélica. 

 

Mesmo que nenhum autor afirme diretamente que parte do sucesso da 

denominação presbiteriana estava ligada ao fracasso, à cautela e à vinda 

tardia ao Brasil de outras denominações, somos levados a essa conclusão. 

Comentando a atuação presbiteriana no Brasil, Mendonça (1995) cita que, 

entre a chegada de Simonton de 1859 e o fim do Império, o grupo tinha mais 

ou menos cinquenta igrejas, quatro presbitérios (unidades regionais 

eclesiásticas), um seminário para preparar obreiros nacionais, dois colégios e 

vários jornais. Entre os fatores ligados diretamente ao sucesso da 

denominação presbiteriana, Mendonça (1995) destaca os seguintes pontos: 1. 

A intenção de Simonton de relacionar-se com os brasileiros e conseguir 

adeptos entre eles; e 2. O exaustivo trabalho de proselitismo do ex-padre 

José Manoel da Conceição (cf. RIBEIRO, 1950) que visitava os locais onde 

trabalhou como padre e criava congregações protestantes em todos eles. 

Outro fator favorável à expansão do presbiterianismo foi o estabelecimento 

da Missão da Igreja Presbiteriana do sul dos Estados Unidos em Campinas, 

1868, e a posterior união desses grupos, em 6 de setembro de 1888. O quarto 

fator foi o educacional. Segundo Vieira (1980) e Mendonça (1995), as 

denominações históricas aproveitaram a deficiência da área educacional 

brasileira e a utilizaram-na como um dos meios para a expansão protestante. 

Porém, Mendonça (1995) descreve a estratégia educacional utilizada pela 

denominação presbiteriana como um dos fatores que possibilitaram o 

sucesso do grupo, enquanto Vieira (1980) faz sua análise sob o ângulo do 

conflito religioso. (SANTOS, 2009, p. 34-35). 

 

 

2.2 - O JORNAL IMPRENSA EVANGÉLICA 

 

 Com vistas a compreender a importância da estratégia utilizada pelos primeiros 

missionários protestantes ao procurarem divulgar sua fé por meio impresso, este capítulo 

procurará situar esse lugar ocupado pelos periódicos e comparará alguns exemplares da 

Imprensa Evangélica com alguns outros jornais em circulação no mesmo período. 

Antes disso, falaremos bem resumidamente sobre o surgimento do jornal Imprensa 

Evangélica. O missionário norte americano
26

Ashbel Green Simonton
27

, membro da igreja 

presbiteriana
28

, fundou o primeiro periódico evangélico brasileiro com autorização e apoio 

                                                 
26 Os presbiterianos se situaram na Nova Inglaterra - América do Norte, através dos Puritanos. 
27

 O Rev. Ashbel Green Simonton (1833-1867) aportou à cidade do Rio de Janeiro como missionário pioneiro da 

missão presbiteriana do norte dos Estados Unidos, no dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade. Sua 

missão era verificar a possibilidade de implantação de igrejas presbiterianas com membros brasileiros e com os 

imigrantes americanos que residiam no Brasil. 
28

 A Igreja Presbiteriana surgiu na Escócia, no século XVI, como fruto da Reforma Protestante. 
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financeiro da Board
29

 de Nova York. Foi um dos projetos mais importantes idealizado pelo 

missionário durante sua atividade em território brasileiro. Segundo Edwiges Rosa dos Santos, 

autora do livro O Jornal Imprensa Evangelica, alguns motivos levaram à fundação do jornal: 

 

as notícias e os debates sobre religião que eram publicados nos jornais por 

políticos e intelectuais, e sentiu-se motivado a fundar um jornal para ampliar 

a divulgação do Evangelho e, ao mesmo tempo, alcançar as pessoas que não 

participavam dos cultos protestantes (SANTOS, 2009, p. 61-63). 

 

Em 1867, Simonton viajou para São Paulo com sérios problemas de saúde. Seu estado 

se agravou e ele veio a falecer em 9 de novembro de 1867, vítima de febre amarela. Simonton 

foi sepultado no Cemitério dos Protestantes
30

, no bairro da Consolação, em São Paulo. 

Encerrava-se a primeira fase do Imprensa Evangelica. 

 

 

2.2.1 – BREVE PANORAMA HISTÓRICO DA IMPRENSA NO BRASIL 

 

 O panorama aqui proposto visa oferecer ao leitor uma contextualização do ambiente 

em que circulou o periódico Imprensa Evangélica. A fim de facilitarmos a compreensão desse 

momento, acompanharemos de perto o trabalho de Nelson Werneck Sodré, A História da 

Imprensa no Brasil. 

 O Império está com sua estrutura articulada e consolidada no século XIX. A imprensa 

adquire novos contornos devido ao progresso do latifúndio, que estava presente por todas as 

partes e concentrava quase todos os recursos existentes. Com o desenvolvimento cafeeiro e do 

tráfico negreiro, a supremacia da corte é inquestionável. Também começam a predominar 

figuras políticas oriundas da província do Rio de Janeiro, além daquelas permanentemente 

baseadas na própria corte. Essas pessoas, retratos de uma nova sociedade, com novas 

estruturas políticas e econômicas, tinham a nítida convicção de que a imprensa deveria estar 

em suas mãos, para servi-los em suas aspirações escravagistas e latifundiárias. 

                                                 
29

 Era o conselho da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América (PCUSA), que decidiu enviar o 

missionário Ashbel Green Simonton ao Brasil para evangelizar. 
30

 Após receber alguns poucos sepultamentos, o Cemitério dos Estrangeiros foi desativado pelo Município, 

porque o seu terreno, nas proximidades da Rua São Caetano, seria desapropriado para alargamento da 

Av.Tiradentes. Em contrapartida a Municipalidade viria a ceder, no Cemitério da Consolação, na Rua Sergipe, 

um terreno para os protestantes e outro para os católicos. E para onde seriam transladados os restos mortais 

existentes naquele cemitério. Nesta ocasião os luteranos, anglicanos e alguns presbiterianos organizaram-se e 

fundaram informalmente a Associação Cemitério dos Protestantes, com o intuito de implantarem o novo campo 

santo, que veio a se chamar Cemitério dos Protestantes. 
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 Segundo Sodré, esta fase da história da imprensa, aberta pelo Golpe da Maioridade, 

que ocorreu em 23 de julho de 1840, obteve o apoio do Partido Liberal e pôs fim ao período 

regencial brasileiro. Devido a uma forte pressão popular, o Senado declarou o adolescente 

Pedro II, com 14 anos, maior de idade. Esse ato teve como principal objetivo a transferência 

de poder para Dom Pedro II dando fim a disputas políticas que abalavam o Brasil. A “classe 

dominante” queria a imprensa “em suas mãos” para contribuir “para a consolidação da 

estrutura escravista e feudal que repousa no latifúndio” (SODRÉ, 1999, p. 182). Para alicerçar 

a tese, mais uma vez Sodré recorre a documentos vários, incluindo cartas reveladoras das 

posições políticas e jornalísticas dos vários atores sociais. Relembra o nascimento de O 

Brasil, fundado por uma das figuras mais notáveis do jornalismo da época, Justiniano José da 

Rocha. A convite de Paulino José Soares, o futuro visconde do Uruguai, Justiniano passa a 

atuar como jornalista e cria O Brasil, que circulou até 1852. Justiniano ultrapassou as 

fronteiras do “jornalismo áulico” e estabeleceu a conjugação entre imprensa e literatura. Em 

fases anteriores da imprensa brasileira, as letras não tinham espaço nos jornais. 

Na segunda metade do século XIX, precisamente em 1869, ocorre um fato primordial 

para o surgimento de uma imprensa jornalisticamente menos acobertadora dos problemas que 

se aprofundavam devido à estagnação da aparente tranquilidade reinante: a separação de 

liberais e conservadores. Este fato dentro da imprensa do Império levou a uma atuação mais 

intensa de um dos jornais mais emblemáticos da época, o Correio Mercantil. Triunfava dentro 

do Jornal do Comércio um conservadorismo quase sufocante jornalisticamente. No Correio 

Mercantil, a movimentação era a regra, com editoriais vibrantes e atraentes, o que contribuiu 

para que se tornasse o jornal de maior circulação. O Correio Mercantil pertencia a Joaquim 

Francisco Alves Branco Muniz Barreto, que passou o seu controle para o genro, Francisco 

Otaviano de Almeida Rosa. Os melhores elementos intelectuais foram reunidos no Correio 

Mercantil, que, de 1852 a 1853, publicou Memórias de um Sargento de Milícias, de Manoel 

Antônio de Almeida. 

Entre outros nomes, Sodré (1999, p. 190-191) também evoca José de Alencar, nascido 

para o jornalismo no Correio Mercantil, mas cujo talento “marcante da conjugação da 

literatura com a imprensa”, enquanto jornalista e folhetinista se desenvolveu, 

predominantemente, no Diário do Rio de Janeiro, bem como Machado de Assis, colaborador 

assíduo da imprensa, e Euclides da Cunha, o militar-poeta-repórter que redigiu Os sertões 

após ter coberto a campanha de Canudos (já em 1896-1897) para O Estado de São Paulo. Foi 

essa uma época em que “os homens de letras faziam imprensa e faziam teatro” (SODRÉ, 

1999, p. 192). Há de se salientar que muitos dos jornais surgidos no reinado de D. Pedro II, 
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embora não panfletários, eram politicamente engajados. O Correio Paulistano, um dos muitos 

periódicos referidos por Sodré, nascido durante a Conciliação, no término desta, opta pelo 

campo liberal, o mesmo onde se haveria de fortalecer o movimento republicano. Neste 

campo, apareceu em 1875 A Província de São Paulo, que, mais tarde, passaria a se intitular O 

Estado de São Paulo. De qualquer modo, o principal referente do jornalismo brasileiro na 

época continuou a ser o moderado e apartidário Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, 

etiquetado, todavia, por Sodré (1999, p. 190), como “conservador”, dado o seu caráter 

institucional. Abundantemente contextualizador, Sodré não deixa de recordar, neste capítulo, 

o ambiente político, social e econômico do Império, a fortificação da burguesia comercial e 

mercantil, e os avanços tecnológicos (cabos submarinos, telégrafo...) que alavancaram a 

imprensa. Aproveitando esse ambiente, o Atualidade, de 1858, seria o primeiro jornal a ser 

vendido nas ruas e não exclusivamente por assinatura. A Semana Ilustrada, de 1860, lançada 

por Henrique Fleiuss, foi o primeiro periódico regular a recorrer às ilustrações não só 

caricaturais no Brasil e abriu caminho a várias outras publicações, como a Vida Fluminense, 

de 1868. 

A Gazeta de Notícias, jornal lançado em 1874 por Ferreira de Araújo, foi o primeiro 

periódico popular e barato do Brasil, exemplo seguido por O Globo. A partir de 1862, nota 

Sodré, “começaram a repontar os primeiros sinais de agitação política, combatidos pelo 

Correio da Tarde, órgão do governo, e pela A Cruz, jornal católico” (SODRÉ, 1999, p. 195). 

Republicanismo, antiescravagismo, anticlericalismo, conservadorismo, liberalismo... De tudo 

um pouco surgia na paisagem da imprensa brasileira, cada vez mais viva e atuante por todo o 

Brasil. Por exemplo, A República, órgão do Partido Republicano Brasileiro, aparecido em 

1870, a reboque da intensificação do O Província de São Paulo (depois transformado no 

Estado de São Paulo) deveu parte do seu sucesso ao fato de ser vendido nas ruas e não 

exclusivamente por assinatura, algo que, inclusive, foi ridicularizado pelos seus competidores, 

Correio Paulistano, O Ipiranga e Diário de São Paulo. Para vender O Província..., o 

imigrante francês Bernard Gregoire percorria São Paulo a cavalo e tocando uma corneta. O 

símbolo do Estado de São Paulo evoca, precisamente, essa tática de vendas. 

 

2.3 – IMPRENSA EVANGÉLICA – CARACTERÍSTICAS EDITORIAIS 

 A fim de oferecer uma proximidade maior com o periódico objeto deste estudo, 

apresentaremos algumas características do jornal, tais como sua editoração, seções, 

diagramação. Após essa apresentação, ofereceremos uma comparação com três periódicos em 
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circulação na mesma época: Jornal do Commercio, a Gazeta de Notícias e o Diário do Rio de 

Janeiro, para que possam ser estabelecidas semelhanças e diferenças entre os veículos. 

 O primeiro exemplar data de 5 de novembro de 1864. Ele se constitui de oito páginas, 

divididas em duas colunas, como se poderá ver na imagem abaixo (figura 1). 

 

Figura 1 
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Abaixo, há uma linha contínua, fina e curta, de cor preta, que separa o título da 

informação sobre a periodicidade do jornal. Sabemos que ele é publicado “todos os sábados”. 

As páginas do jornal são divididas em duas colunas. Na primeira página, ou folha, há um 

texto chamado “Prospecto” e outro intitulado “Considerações sobre a religião”. 

Na segunda página, há espaço reservado para instruções quanto à realização de cultos 

domésticos, uma prática bastante incentivada em ambientes protestantes. Essa instrução se dá 

por meio de um diálogo com perguntas e respostas sob o título “O Pai nosso”. Seguem-se 

trechos bíblicos para serem decorados e uma oração, que finaliza esse espaço. A seguir, na 

página 3 é iniciada a transcrição de “Lucila ou a leitura da Bíblia” (Figura 2), que se estenderá 

até a página 5. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Figura 2 (continuação) 
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Interrompe-se “Lucila” e vemos a seguir um depoimento, sob o título “A experiência 

de um velho christão” (Figura 3). 

 

Figura 3 
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Após um trecho que discorre sobre a “caridade”, há uma seção de comentário bíblico, 

em que toda a Epístola aos Romanos é comentada. Esse comentário se estende até a página 8, 

que dá lugar a uma mudança de assunto, do âmbito religioso para o das notícias sobre países 

europeus (Figura 4), mais especificamente sobre o tratado assinado entre França e Itália. A 

temática religiosa volta com comentários sobre a liberdade religiosa na Grécia, ponto de 

partida para a defesa da liberdade de cultos. 

 

Figura 4 
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 O segundo número do Imprensa Evangélica a ser analisado data do dia 6 de julho de 

1872. Este exemplar do jornal, em comparação com o de 1864, apresenta algumas novidades. 

Em sua primeira página, percebe-se a inserção do artigo feminino “A” no título, que passa a 

ser “A IMPRENSA EVANGÉLICA” em letras maiúsculas, de cor preta, em negrito, com a 

presença de duas citações bíblicas e uma figura separando a expressões “imprensa” e 

“evangélica”. Abaixo, há uma informação que diz: “Escriptorio da Redacção, travessa da 

Barreira, n. 11”. Outra novidade é a presença de um sumário, onde se tem as divisões do 

jornal com as suas respectivas páginas. Percebe-se também a inserção de textos mais longos 

no jornal, como o “Outro Padre Suspenso”. Chama-nos a atenção uma coluna intitulada 

“Variedades”, com o subtítulo “O LEVANTAR CEDO”, um texto sobre a diferença entre 

duas pessoas que dormissem no mesmo horário e levantassem em horários diferentes, e como 

isso poderia ser proveitoso para a pessoa que levantasse mais cedo. Outro texto que se destaca 

é “Alexandre o Grande”. Ele é descrito como este emblemático líder macedônico conseguiu 

domar seu cavalo, chamado “Bucephalo”, somente com suas palavras persuasivas. No final do 

texto, há uma aplicação bíblica, através do texto da Epístola de Tiago, capítulo 3:8-10. Outra 

presença marcante no jornal refere-se à publicação da Confissão de Fé de Westminster (Figura 

5), neste número, com a continuação do capítulo XXIII, do Magistrado Civil, apresentando os 

textos com seus artigos e respectivas referências bíblicas. 
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Figura 5 
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Posteriormente, temos dois textos sobre a igreja católica e suas doutrinas. O primeiro 

“Mappa chronológico de peculiaridades papaes em doutrina e pratica”, com comentários de 

um parágrafo sobre os séculos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. O outro texto 

“O Evangelho do Romanismo” (Figura 6) é uma transcrição do Jornal do Commercio, 

daquele mesmo ano, do dia 18 de junho, sobre o poder que o romanismo exercia através das 

atividades da Inquisição, ao mesmo tempo, como Roma maquiava a situação para transmitir a 

imagem de uma igreja que possuía um tribunal “moderado e indulgente como poucos”. 

 

Figura 6 
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Na última página do jornal apresenta-se a coluna “Noticiario”, um comentário 

comemorativo sobre a paz entre Alemanha e Itália; uma menção honrosa sobre um texto 

publicado pelo bispo do Pará, em um jornal chamado “Boa Nova, controlado pelo próprio 

bispo, onde diz que: “A Imprensa Evangelica advoga com toda franqueza o protestantismo, e 

já não admite a fútil distinção da igreja romana e ultramontana”; e, por último, uma notícia 

sobre a questão religiosa na Alemanha, uma crítica da falta de laicidade naquele país. 

 Na última página do jornal, na coluna à direita, na parte inferior, aparece a publicação 

de um anúncio com o seguinte título: “Deposito das Escripturas Sagradas”. Nele, também 

temos a expressão “N’esta casa vendem-se Bíblias e Novos Testamentos em todas as 

línguas”. Por fim, após este anúncio, no rodapé do lado direito, tem-se a seguinte inscrição 

“Typographia-Perseverança, rua do Hospício n. 91”. Percebe-se que o jornal não era mais 

impresso na Tipografia Universal de LAEMMERT. 

O terceiro número a ser analisado do Imprensa Evangélica data do dia 24 de outubro 

de 1891 (Figura 7). Este exemplar do jornal, em comparação com o de 1864 e 1872 apresenta 

modificações. Na primeira página, percebe-se a ausência do artigo feminino “A” no título, 

que voltou a ser somente “IMPRENSA EVANGÉLICA” em letras maiúsculas, de cor preta, 

com contornos em negrito, com a presença de duas citações bíblicas e uma figura separando a 

expressões “imprensa” e “evangélica”. Abaixo, há uma informação importante, “anno XXVII, 

S. Paulo, Numero 42”. Nota-se que o jornal não era mais produzido no Rio de Janeiro e 

funcionava na cidade de São Paulo. Outra observação é presença de um “EXPEDIENTE”, 

presente antes do “SUMMARIO”, logo abaixo deste, a publicação de um hino. Percebe-se 

também a inserção de três colunas, ao invés de duas, em todas as páginas do jornal. Na 

segunda página foi publicada uma reflexão sobre a Trindade (Figura 8), um texto doutrinário 

com dez partes. Na mesma página, publicou-se duas notícias sobre a Rússia, uma sobre a 
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Argentina e uma sobre Minas Gerais, esta última, refere-se à construção de um monumento 

em homenagem a Tiradentes.  

Figura 7 
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Figura 8 
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Na página seis há um texto “Aparas scientificas” (Figura 9), assinado por J.J.F. 

Albuquerque, uma reflexão sobre o homem, sua constituição e essência. 

Figura 9 
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No texto aparecem pontos, como: sociedade, moral e religião. Em uma das partes, o 

autor afirma: “O homem é um ser essencialmente moral e naturalmente social [...] A 

sociedade é um corpo moral que tem por alma a regeneração dos costumes [...] Quando 

esquecemos a religião, esquecemos todos os nossos deveres [...] O conhecimento de nossa 

natureza procede ao conhecimento de Deus. Subimos na ordem científica do eu para o não 

eu”. Outro ponto que se apresenta nesta página do jornal tem como título: “Escolas 

Municipais” (Figura 10), uma iniciativa do município para combater o analfabetismo. Seu 

funcionamento dava-se através de aulas noturnas para operários e outras pessoas que não 

pudessem frequentar as aulas convencionais. As aulas/turmas tinham como sede a Escola 

Normal e funcionavam também nos bairros do Braz, Arouche e Luz. Na mesma página 

encontram-se algumas frases reflexivas, chamadas de “PEROLAS”, como: “A virtude é feliz 

em sua desgraça; o vício é feliz em sua ventura”. 

 

Figura 10 
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Na página sete há um texto sobre a Reforma Protestante, “Historia da Reforma” 

(figura 11), que conta como foi a atuação da Inquisição na cidade de Paris, onde o Parlamento 

da França nomeou um decreto obrigando o bispo da cidade e também outros nomes, como 

Philippe Pot (presidente da Inquisição em Paris), André Verjes (conselheiro da Inquisição) e 

Guilherme Duchesne e Nicolau Leclere (membros da Inquisição e doutores em Teologia), a 

agirem contra o crescimento protestante francês. 

 

Figura 11 
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Na última página temos vários anúncios. O “NOTICIARIO” (Figura 12) aborda 

questões internacionais de países como Cuba, Itália, Espanha e Palestina, chamada de “Terra 

Santa”. 

 

Figura 12 
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 Duas notícias sobre perseguições a cristãos na Bahia, na cidade de Valença, e no Pará, 

na cidade de Belém, onde um pastor, Rev. Nélson, que estava dentro de um bond, ao avistar 

uma procissão católica, não retirou o seu chapéu e foi hostilizado pelos fiéis católicos. 

 Por fim, após este anúncio, no rodapé do lado direito, tem-se a seguinte inscrição 

“Typographia-Perseverança, rua do Hospício n. 91”. Percebe-se que o jornal não era mais 

impresso na Tipografia Universal de LAEMMERT. 

 

 

2.4 – IMPRENSA EVANGÉLICA E PERIÓDICOS CARIOCAS – BREVE COMPARAÇÃO 

 

 Nesta etapa da pesquisa faremos uma breve comparação entre três periódicos 

contemporâneos e o jornal Imprensa Evangélica. Os jornais escolhidos foram: Diário do Rio 

de Janeiro, Jornal do Commercio e Gazeta de Notícias. A escolha destes três periódicos 

segue uma metodologia que responde ao percurso de nossa pesquisa, a comparação entre 

periódicos. Mesmo não sendo administrados por religiosos, Diário do Rio de Janeiro, Jornal 

do Commercio e Gazeta de Notícias, possuíram algumas similaridades editoriais com o jornal 

Imprensa Evangélica que indicam uma sucinta observação. A primeira diz respeito ao 

público-alvo. Nessa época, na cidade do Rio de Janeiro, aqueles que tinham acesso aos 

periódicos citados, iam além de leitores meramente alfabetizados, pertenciam às classes 

sociais mais favorecidas da sociedade carioca, membros da burguesia, de famílias 

aristocráticas, além de políticos, autoridades civis, militares e religiosas. Outra questão 

importante abrange o conteúdo destes jornais. Assim como o Imprensa Evangélica, eles 

contavam com a publicação de notícias nacionais, internacionais, artigos e anúncios 

informativos em geral. 
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2.4.1 - DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 Um dos jornais editados no mesmo período do Imprensa Evangélica foi o Diário do 

Rio de Janeiro. Analisaremos o exemplar do dia 4 de setembro de 1864 (Figura 13). Percebe-

se que este jornal possuía uma diagramação bem padronizada. Contava com quatro páginas no 

total, sendo que as duas primeiras eram formadas por textos divididos em sete colunas e as 

duas últimas caracterizavam-se pelas propagandas da época, anúncios de lojas em geral. 

 

Figura 13 
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2.4.2 - JORNAL DO COMMERCIO 

 Outro foi o Jornal do Comércio. Analisaremos o exemplar do dia 1 de maio de 1864 

(Figura 14). 

 

Figura 14 
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Este jornal possuía cinco páginas, sendo que, na primeira página, haviam textos 

divididos em oito colunas. A partir da segunda página, o jornal contava com anúncios 

específicos, voltados realmente para as questões comerciais, como: leilões (Figura 15), 

seguros, serviços portuários, vendas de imóveis, livros, roupas, calçados, alguns 

medicamentos. 

 

Figura 15 
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Porém, o que mais se destaca são os anúncios referentes aos escravos da época. Um 

deles chama a atenção pelo título “Preto Fugido”. O anúncio menciona uma gratificação 

considerável pela recaptura do escravo. 

 

2.5.3 - GAZETA DE NOTÍCIAS 

 

 Um dos jornais editados no mesmo período do Imprensa Evangélica foi o Gazeta de 

Notícias. Analisaremos o exemplar do dia 11 de agosto de 1875 (Figura 16).  

 Percebe-se que este jornal possuía uma característica diferente do Jornal do Comércio 

e do Diário do Rio de Janeiro, sua página inicial contava com expedientes, avisos, anúncios e 

telegramas, divididos em cinco colunas. A gazeta contava com quatro páginas no total. Em 

suas páginas adicionais apresentava folhetins, um deles, de Gustavo Aymard intitulado “O 

Cabeça de Ferro”. Possuía anúncios de clubes, bares, cafés, notícias marítimas, tabelas 

comerciais, anúncios bancários, lojas, anúncios individuais de profissionais liberais, como 

dentistas, alfaiates, fotógrafos, etc. A Gazeta contava ainda com anúncios oriundos do próprio 

Jornal do Comércio, anúncios tipográficos e de espetáculos em teatros da cidade, com uma 

quantidade considerável, em média dez anúncios. 
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Figura 16 
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3 – LUCILA E SEUS LEITORES 

 

Neste capítulo, analisaremos o romance Lucila, de Adolphe Monod, uma literatura 

publicada no jornal Imprensa Evangélica e a sua relação com o avanço da leitura deste jornal 

do século XIX. O referencial teórico que orientará esta pesquisa baseia-se no próprio jornal 

Imprensa Evangélica. Esse objeto tem características que apontarão para algumas 

constatações importantes. Para tanto, a pesquisa se utilizará de referenciais teóricos 

proporcionados pela História da Leitura. 

Cerca de dois séculos após a invenção da prensa por Gutenberg, os primeiros jornais 

surgiram na Europa no século XVII, quando já havia uma quantidade mais significativa de 

pessoas capazes de ler
31

. No princípio, os jornais eram recebidos com certa desconfiança, 

tanto pelo medo de terem a capacidade de incitar a população quanto por preconceito contra 

um gênero que poderia ser lido por várias camadas da sociedade. E, talvez, o principal, um 

gênero literário antes desacreditado, o romance, conquistaria no século XIX, junto com o 

crescimento da imprensa, um lugar de destaque na Literatura. 

A relação entre o crescimento dos jornais e a ascensão do romance não é meramente 

uma coincidência histórica. Inúmeros romances foram publicados nos jornais como 

folhetins
32

. Um de seus autores foi Alexandre Dumas, que descobriu a essência da técnica 

usada nos folhetins, segundo Marlyse Meyer, em seu livro Folhetim: uma história: 

 

Dumas [...] mergulha o leitor in media res, diálogos vivos, personagens 

tipificados, e tem senso do corte de capítulo. [...] Nasce assim o folhetim, e o 

resultado concreto foi, para o jornal, um aumento de 5 mil assinaturas 

suplementares em três meses. Como diz Bory no livro que haveremos de citar 

continuamente, data daí o império do folhetim. A partir de então, não se trata 

mais, para o romance-folhetim, de trazer ao jornal o prestígio da ficção em 

troca da força de penetração deste, mas, pelo contrário, é o romance que vai 

                                                 
31

 Nessa época ocorria uma conjunção de fatores para o sucesso dos folhetins: o aumento da taxa de 

alfabetização, a diminuição da jornada de trabalho, a importância crescente dos jornais no cotidiano e a 

diminuição de seus preços. É no século XIX que o Ocidente atinge a alfabetização de massa. Na França, cerca de 

50% dos homens e de 30% das mulheres sabiam ler. No final do século, a taxa de alfabetizados em Paris era de 

90% e a antiga diferença entre homens e mulheres havia praticamente se extinguido. 
32 O folhetim surgiu na França, no início do século XIX, junto com o nascimento da imprensa. . Inicialmente 

feuilleton servia para designar a parte inferior da primeira página dos jornais, destinada à publicação de textos de 

entretenimento: piadas, charadas, receitas de cozinha, críticas de peças e de livros, pequenos textos em geral. 

Portanto, no início, o termo folhetim se referia genericamente a um espaço na geografia do jornal. Foi importado 

para o Brasil obtendo grande destaque na segunda metade do século XIX. Eram publicados diariamente em 

jornais da capital do Império, Rio de Janeiro, e jornais do interior do país. A partir de 1836 o termo passou a se 

referir a “romances-folhetim”, ou seja, romances publicados de forma fragmentada em jornais e marcados por 

uma estratégia de corte que provocava a curiosidade do leitor, estratégia mantida atualmente pelas novelas 

televisivas. 
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devorar seu veículo. Este passa a viver em função do romance. (MEYER, 

1996, p. 60-61). 

 

 

Outros romances de autores reverenciados como Balzac
33

 e Machado de Assis vieram 

a público inicialmente através de publicações de suas obras em folhetins da época. 

Os rumos da definição do gênero literário de Lucila se fazem necessários, a partir do 

jornal, e sustentarão essa pesquisa. Em Práticas da Leitura, Roger Chartier mostra que essa 

preocupação produz efeitos não só para a história da leitura, mas também para qualquer 

estudo que se preocupe com a relação entre texto, leitor e o que ele chama de “produção de 

sentido no ato da leitura”. Em relação ao livro, Chartier apresenta um conceito que nos ajuda 

 

Uma vez escrito e saído das prensas, o livro, seja ele qual for, está 

suscetível a uma multiplicidade usos. Ele é feito para ser lido, claro, mas as 

modalidades do ler são, elas próprias, diferentes segundo as épocas, os 

lugares, os ambientes. Durante muito tempo, uma necessária sociologia da 

desigual distribuição do livro mascarou essa pluralidade de usos e fez 

esquecer que o impresso, sempre, é tomado dentro de uma rede de práticas 

culturais e sociais que lhe dá sentido. A leitura não é uma invariante 

histórica – mesmo nas suas modalidades mais físicas -, mas, um gesto, 

individual ou coletivo, dependente das formas de sociabilidade, das 

representações do saber ou do lazer, das concepções da individualidade 

(CHARTIER, 2003, p.173) 

 

 

3.1 - GÊNERO LITERÁRIO 

 

 Inicialmente, há alguns elementos em Lucila que sugerem sua aproximação com um 

determinado gênero textual: a narrativa ficcional
34

, associada ao assunto central da obra, a 

questão religiosa, como vemos nas palavras de Afrânio Coutinho, em Notas de Teoria 

Literária.  

                                                 
33 Em 1836 houve a publicação do primeiro romance-folhetim na França por Balzac. O romance se chamava La 

vieille fille, “A velha moça”, e foi publicado em doze episódios no jornal La Presse, de Émile de Girardin. 

Outros romances foram publicados, Les trois mousquetaires, “Os três Mosqueteiros” , em 1844 e Comte de 

Monte Cristo, “O Conde de Monte Cristo”, em 1845 Estas obras definiram o perfil do romance-folhetim, bem 

como as duas tipologias específicas deste gênero. A primeira, a vertente realista, com base nos dramas do 

cotidiano. A segunda, a vertente histórica, evocando o passado e os tempos cavalheirescos, na trilha de Walter 

Scott. 
34 A ficção nos permite viver num mundo onde as regras inflexíveis da vida real podem ser quebradas, onde nos libertamos 

do cárcere do tempo e do espaço, onde podemos cometer excessos sem castigo e desfrutar de uma soberania sem limites; 

depois, voltar a esse mundo de detalhes insignificantes, obstáculos, limitações barreiras e proibições que nos espreitam de 

todo o canto e em cada esquina sem nos sentimos enganados. Toda narrativa de ficção transmite uma determinada visão da 

vida. É por essa razão que as narrativas de ficção ou a ficção nos tocam tão de perto. 
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A literatura de imaginação ou de criação é a interpretação da vida por um 

artista através da palavra. No caso da ficção (romance, conto, novela), e da 

epopéia, essa interpretação é expressa por uma história, que encorpa a 

referida interpretação. É, portanto, literatura narrativa. A essência da ficção 

é, pois, a narrativa. É a sua espinha dorsal, correspondendo ao velho instinto 

humano de contar e ouvir histórias, uma das mais rudimentares e populares 

formas de contar e ouvir histórias. Mas nem todas as histórias são arte. Para 

que tenha valor artístico, a ficção exige uma técnica de arranjo e 

apresentação que comunicará à narrativa beleza de forma, estrutura e 

unidade de efeito. A ficção distingue-se da história e da biografia, por estas 

serem narrativas de fatos reais. A ficção é produto da imaginação criadora, 

embora, como toda a arte, suas raízes mergulhem na experiência humana. 

Mas o que distingue das outras formas de narrativa é que ela é uma 

transfiguração ou transmutação da realidade, feita pelo espírito do artista, 

este imprevisível e inesgotável laboratório. A ficção não pretende fornecer 

um simples retrato da realidade, mas antes criar uma imagem da realidade, 

uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida através do olhar 

interpretativo do artista, a interpretação artística da realidade.” 

(COUTINHO, 2011, p.30)  

 

 

 No entanto, como pretendemos caracterizar Lucila como um gênero literário é 

necessário que analisemos alguns elementos para determinarmos sua posição nessa categoria. 

O primeiro deles está ligado à realidade, ou à reflexão sobre o real. Em lugar de apenas 

informar sobre o real, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de 

refletir e recriar a realidade, reordenando-a. Alguns exemplos, como: família, casamento, 

religião, igreja, protestantismo e catolicismo, assuntos presentes na obra, mostram que o seu 

autor teve a intenção de recriá-los , talvez na tentativa de rediscuti-los de uma maneira mais 

indireta através do romance, colocando-os no centro da reflexão do leitor inserido numa 

sociedade tradicional. Outro elemento importante dentre dessa análise é a presença dos 

elementos ficcionais. A história é toda construída numa plataforma de ficção, os personagens 

que são apresentados no livro se constituem numa decisão do autor sobre um caráter ficcional, 

o próprio desenho de cada um deles se apresenta consideravelmente hermético, com 

características reais e, ao mesmo tempo, distantes para o contexto de uma sociedade do século 

XIX. Um exemplo, ao analisarmos a personagem Lucila, percebe-se algumas distâncias em 

relação a um comportamento esperado de uma esposa da época, principalmente, a submissão. 

O que se constata é o desenvolvimento da personagem em torno do questionamento. Lucila 

questiona sua prática religiosa e sua condição conjugal. Por último, o elemento se refere à 

característica epistolar. O romance epistolar é apresentado, contado através de epístolas, ou 

seja, de cartas. Este formato é encontrado em Lucila ao se verificar que os diálogos se 
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estabelecem entre os personagens por cartas. Uma comunicação que é feita epistolarmente se 

dá por vários motivos, o principal consiste em relatar uma história pretensamente verídica. 

Em Práticas da Leitura, Chartier mostra que um texto se torna incompreensível ao leitor 

quando ignora as formas que lhe dão suporte. 

Lucila possui uma introdução composta por duas cartas iniciais, de Lucila para o padre 

Faviano e outra do padre para Lucila. Posteriormente, o livro se divide em duas partes, a 

primeira contém as chamadas Conferências sobre a inspiração da Bíblia, dois textos onde os 

personagens debatem sobre a crise religiosa vivida pela personagem principal, Lucila, que 

deseja professar sua fé, porém, diante de tantos obstáculos, pede ajuda ao padre Faviano. Na 

segunda parte do livro temos as Cartas sobre a interpretação da Bíblia, onde, em dezenove 

correspondências, o personagem de Lucila busca encontrar respostas para o seu dilema 

religioso. Portanto, entende-se, a partir de todos os elementos recolhidos, a união dos 

elementos literários presentes na obra, juntamente com o tema da religiosidade, que nos leva a 

uma composição literária que se traduz como um gênero bastante específico, sendo definido 

como um romance epistolar. A Nova Heloísa é um exemplo de romance gerado no formato 

epistolar
35

. Seu autor, Jean-Jacques Rousseau, narra de forma poética um relacionamento 

amoroso que tem como protagonistas: Júlia, concebida como a “Nova Heloísa”, e Saint-

Preux. Do ponto de vista filosófico, eles são dominados por um amor sem controle, irracional, 

pois carecem do apoio da virtude. Por ser um dos principais romances epistolares, algumas 

observações podem contribuir para a construção interpretativa de Lucila. A primeira trata-se 

de Júlia como personagem idealizado por Rousseau. 

Lucila é também uma idealização de seu autor, Adolphe Monod. Seu desejo de 

transmitir um pensamento religioso próprio o fez construir um personagem audacioso, 

misterioso e, até, atrevido, como se pode ver no texto inicial que começa com a seguinte 

expressão de Lucila dizendo ao abade Faviano na chamada Primeira Carta: “Você ficará 

surpreso ao receber uma carta minha”, que sugere uma mensagem surpreendente e chocante; 

outra, a seguir, confirma o tema conflitante: “Pela primeira vez na minha vida, comecei a 

perceber que não tenho nenhuma religião”. Quando Adolphe Monod escreveu Lucila sua 

situação sacerdotal não era favorável, ele havia perdido o comando de sua paróquia e teve que 

contentar-se com algumas aulas de Teologia em Genebra. 

                                                 
35 Assim como as trocas epistolares, a escrita do diário íntimo foi uma atividade burguesa por excelência, que floresceu no 

século XIX. Por isso, os romances psicológicos – também fundamentais na construção do imaginário da época – não 

vampirizaram apenas a forma epistolar, mas também a da confissão íntima e cotidiana, a fim de construir uma rica série de 

estratégias literárias de autenticidade e verossimilhança. 
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Pode-se admitir Lucila como um romance epistolar privilegiado ao verificar-se que ele 

traz diálogos  de uma mulher com um sacerdote. Ele também pode ser  interpretado como 

uma manifestação privilegiada do desenvolvimento do conceito de narrativa e progresso do 

romance no século XIX. Em Lucila, a definição de sujeito é atualizada a partir da necessidade 

de se transmitir e destacar a religiosidade. Empiricamente, a realidade que nos rodeia é 

reconhecida como confiável. Lucila sugere algo diferente, baseia-se na probabilidade, onde se 

dará o desenrolar de uma série de proposições religiosas, que se refletem na ilustração do 

próprio romance - como fez Montesquieu, em sua obra Cartas Persas (1721), originando uma 

nova dimensão a esse gênero literário, um relato imaginário sob a forma epistolar. Portanto, a 

proposta do autor de Lucila não é desencadear mudanças, como prevê a filosofia, mas 

produzir sentido mediante a reflexão oriunda dos diferentes discursos existentes na própria 

narrativa. Nas narrativas epistolares, o narrador adquire grande importância pelo fato de se 

identificar com o destinatário das cartas, passando a constituir o principal motivo de 

existência do relato. Mesmo distante de As Cartas Portuguesas (1669), de Gabriel de 

Guillerague, que se caracteriza pela insistente presença lírica, percebe-se que o autor de 

Lucila tornou-se uma espécie de “narratário teológico” ao desenvolver sua obra e construir 

personagens e enredo. 

 

 

3.2 - O ENREDO 

 

O enredo de Lucila apresenta uma mulher insegura quanto à sua religiosidade. 

Teoricamente, também defende-se que há uma crise moral vivida por Lucila, que o texto 

revela ao abordar sua relação conjugal, além de haver espaço para uma análise existencial de 

seu personagem. Porém, quando uma protagonista se mostra com contornos tão indefiníveis, 

o que é bastante razoável tratando-se de um romance, também demonstra-se um tipo de força, 

na medida em que, com extrema coragem, revela algo sobre o mundo em que vive. 

No que diz respeito à funcionalidade da personagem, Lucila é a protagonista, o padre, 

um personagem secundário.  

Lucila tem uma constituição ficcional elaborada de modo a impressionar os leitores. A 

obra possui uma construção que também emociona o leitor, especialmente aquele que se 

identifica com a religiosidade, ao transportá-lo para sua realidade interna. O narrador de 

Lucila conta a trajetória de uma mulher de família originalmente protestante, órfã de mãe, que 

perde seu pai aos doze anos e se casa muito cedo com um católico, M. Lasalle. A dúvida que 
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Lucila possui sobre ser uma “protestante católica” torna-se um dilema que toma conta da 

trama, ou seja, seria possível manter uma fé protestante em um ambiente católico? Sendo 

assim, a obra tem como centro a ação religiosa no seio familiar. Admitindo-se uma sequência 

de (re)ações que se sucedem em torno deste tema, a obra recria fatos cotidianos da sua época: 

submissão feminina, composição familiar tradicional e a presença de igrejas com doutrinas 

sublinhadas. Ademais, o livro aponta e opina  sobre modelos sociais existentes e sobre qual 

religião deve-se seguir. A partir dessa leitura, o romance adquire cores protestantes e católicas 

que, ao mesmo tempo, permanecem numa mesma gravura, a espiritualidade. Por ser uma 

narrativa curta que contém poucos personagens, Lucila pode ser interpretada como um conto 

ficcional; no entanto, como o relato possui um caráter mais real e menos fantástico, é razoável 

considerar a obra como uma narrativa ficcional com um núcleo definido que encontra 

ressonância nos relatos apresentados sobre a vida dos personagens. 

Antes de avançarmos sobre o livro Lucila, convém abordarmos a importância do leitor e 

da leitura, particularmente no século XIX, a partir do comentário de Robert Darnton: 

 

Nos séculos XVIII e XIX, os leitores tentavam digerir os livros, absorvê-los 

em sua totalidade, corpo e alma. Alguns extremistas interpretavam a leitura 

como digestão de maneira literal: era o caso de uma mulher em Hampshire, 

Inglaterra, que comeu um Novo Testamento, dia a dia e folha por folha, 

entre duas fatias de pão com manteiga, como remédio para convulsões. 

Mais freqüentemente, a ingestão de livros assumia a forma de um exercício 

espiritual, cujo caráter físico ainda se mostra nas páginas remanescentes. Os 

volumes da biblioteca de Samuel Johnson, agora de propriedade da sra. 

Donald F. Hyde, trazem suas folhas dobradas e amassadas, como se ele as 

tivesse percorrido à força (DARNTON, 2009, p. 159). 

 

 

 Para uma melhor compreensão do enredo de Lucila e sua utilização no jornal 

Imprensa Evangélica é preciso assimilar a leitura do século XIX. Neste ambiente europeu, da 

“digestão de livros”, passando pelo anticlericalismo e analfabetismo, até o moderno sistema 

das técnicas de imprensa, Adolphe Monod escreveu sua obra Lucila. Monod estava cercado 

não somente pelos fatores sociais e econômicos, mas pela transformação bibliográfica do 

século XIX, conforme nos explica Darnton: 

 

Naturalmente, a história dos livros não começou ontem. Ela se estende até a 

cultura da Renascença, se não antes; e começou a sério no século XIX, 

quando o estudo dos livros como objetos materiais levou ao crescimento da 

bibliografia analítica na Inglaterra. Mas o trabalho contemporâneo 

representa um desvio das correntes estabelecidas de estudos na área, cujas 

origens podem ser remontadas ao século XIX, passando pelos antigos 
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números de The Library e Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel ou 

pelas teses na École des Chartes. A nova corrente se desenvolveu nos anos 

1960 na França, onde se enraizou em instituições como a École Pratique des 

Hautes Études, sendo divulgada em publicações como L‟apparition du 

livre (1958), de Lucien Febvre e Henri-Jean Martin, e Livre et société dans 

la France du XVIIIe siècle (2 v., 1965 e 1970), de um grupo ligado à VI 

Section da École Pratique des Hautes Études. Os novos historiadores do 

livro inseriram o tema dentro do leque de assuntos estudados pela escola 

dos Annales de história sócio-econômica. Ao invés de se deterem em 

detalhes da bibliografia, tentaram descobrir o modelo geral da produção e 

consumo do livro ao longo de grandes períodos de tempo. Compilaram 

estatísticas a partir de solicitações de privilèges (uma espécie de direito de 

publicação), analisaram o conteúdo de bibliotecas particulares e mapearam 

correntes ideológicas através de gêneros pouco lembrados, como a 

bibliothèque bleue (brochuras primitivas). Não se interessavam por livros 

raros e edições de luxo; pelo contrário, concentraram-se no tipo mais 

comum de livros, porque queriam descobrir a experiência literária dos 

leitores comuns. Colocaram fenômenos conhecidos como a Contra-Reforma 

e o Iluminismo sob um ângulo pouco conhecido, mostrando o quanto a 

cultura tradicional ultrapassava a cultura de vanguarda no consumo literário 

de toda a sociedade. Embora não apresentassem um conjunto sólido de 

conclusões, eles demonstraram a importância de levantar novas questões, de 

usar novos métodos e acrescentar novas fontes [...] A história dos livros 

ficou tão povoada de disciplinas auxiliares que já não é possível distinguir 

seus contornos gerais. Como o historiador do livro poderia negligenciar a 

história das bibliotecas, das edições, do papel, dos tipos e da leitura 

(DARNTON, 2009, p. 109-111). 

 

 

Lucila é uma obra de ficção escrita em 1841. Seu autor, Adolphe Monod, utilizou 

importantes paratextos, como trechos bíblicos na capa do livro, para estimular o leitor a 

decidir-se por uma leitura mais aprofundada da Bíblia. Pode-se constatar isso no início do 

livro com a citação de dois textos bíblicos: 

 
Examinai as Escripturas, pois julgais ter nellas a vida eterna: e ellas mesmas 

são as que dão testemunho de mim - Palavras de Jesus Christo. S.João.5-39”, 

“Estes pois eram mais generosos do que aquelles que se acham em 

Thessalonica, os quaes receberam a palavra com ancioso desejo, indagando 

todos os dias na Escripturas, se estas coisas eram assim – Actos dos 

Apóstolos Cap. 17-v.11 (MONOD, 1865, p. 1). 

 

 No jornal Imprensa Evangélica, trechos do livro Lucila aparecem nos periódicos entre 

os anos 1864 e 1867. Neles, se apresentam trechos do romance divididos em capítulos, nos 

quais os leitores podem acompanhar, a cada exemplar impresso do jornal, o percurso narrativo 

proposto pelos seus editores. 

 Convém contextualizar a razão que motivou a utilização do livro Lucila no jornal 

Imprensa Evangélica. A importância que Lucila teve para o desempenho do jornal pode ser 
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confirmada pela continuidade de suas publicações, presentes desde o primeiro periódico até o 

de número 27 (ano I), do ano de 1865. É importante considerar que Adolphe Monod foi um 

pastor protestante de considerável influência na Europa do século XIX. Portanto, a publicação 

de trechos do texto de seu livro no jornal pode ter sido direcionada pelos seus editores, que 

eram pastores protestantes como ele. Outra razão a ser considerada é a forte presença do 

catolicismo no Brasil do século XIX. Os editores do Imprensa Evangélica eram missionários 

preocupados em formar uma nova mentalidade religiosa no território brasileiro. João Leonel, 

em seu livro História da Leitura e Protestantismo Brasileiro, mostra que os missionários 

protestantes se utilizaram de algumas estratégias para promoverem essa mudança, com 

destaque para a última: 

 

Ante um catolicismo de presença secular nestas terras, os missionários 

protestantes aqui chegados, em meados do século XIX, procuraram formar 

uma mentalidade religiosa diferenciada daquela experimentada até então. 

Para isso, desenvolveram três estratégias: a primeira, oral, constituía-se dos 

sermões pregados e do relacionamento informal com os novos crentes, 

oportunidade de esclarecimento a respeito da nova fé e de suas práticas; as 

duas seguintes, impressas, consistiam na disseminação de bíblias entre os 

novos adeptos, seguida por estímulos freqüentes para que se estabelecesse 

uma prática de leitura consistente. Essa estratégia era fundamental, visto 

que fornecia suporte para a primeira – os sermões. A terceira estratégia 

caracterizou-se pela utilização de leitura religiosa: sermões transcritos em 

jornais e livros, bem como textos ficcionais [...] (LEONEL, 2010, p. 46). 

 

 

 É preciso ressaltar que a partir da queda de Napoleão Bonaparte e da chegada da 

Mission artistique française em 1816, o Rio de Janeiro torna-se o solo educacional brasileiro, 

onde pisa o cidadão brasileiro privilegiado, que passa por um processo cultural fortíssimo e se 

torna afrancesado. A curiosidade intelectual dos nossos antepassados passa a ser satisfeita 

pelas edições em francês. Dois livros de François de Salignac de La Mothe-Fénélon (1651–

1715) – o romance didático Les aventures de Télémaque (1699) e as Fables choisies (1692) – 

são os mais adotados pelos mestres-escolas de francês. A preferência indica que, no Brasil 

colonial e monárquico, o principal eixo na formação literária do jovem estudante era 

conservador, já que idêntico ao desenhado para o adolescente nobre e culto francês, às voltas 

com a educação do Duque de Borgonha, a quem, aliás, é dedicada As aventuras de Telêmaco. 

 Sendo o francês obrigatório no currículo da escola pública do século XIX, é natural 

que o Imprensa Evangélica se rendesse à literatura francesa e considerasse a inserção em seus 

periódicos de seus autores e publicações. 
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 Outro fator de grande influência durante a época imperial (1822-1889) foi a influência 

renascentista. As manifestações artísticas no Brasil no período citado nada mais eram que 

cópia ou adaptação de estilos europeus para cá importados pelos colonizadores. O que se 

registra é a adaptação e estilização de tendências européias. Deste ponto de vista, pode-se 

afirmar que a literatura no Brasil durante os quatro primeiros séculos de nossa história são 

caudatárias do Renascimento. Considerando a época, vale salientar que as publicações 

inseridas no Imprensa Evangélica eram substancialmente dependentes das produções 

literárias européias. 

 

 

3.3 - UM PASTOR PROTESTANTE. 

 

 Adolphe Monod foi um importante pregador da Igreja Protestante da França do século 

XIX. Ele nasceu na Dinamarca, em Copenhague, no dia 21 de janeiro de 1802 e morreu na 

França, em Paris, no dia 6 de abril de 1856. Era o quarto de doze filhos de Jean Monod, pastor 

da Igreja Francesa na cidade de Copenhague. Embora Adolphe Monod pertencesse a uma 

família de pastores protestantes, o desenvolvimento de sua fé não se deu tão facilmente. Ele 

suportou longa e dolorosa luta antes de abraçar a fé evangélica. Sentiu-se chamado para o 

ministério pastoral aos 14 anos de idade. Entende-se que ele nunca duvidou de sua vocação, 

mesmo durante uma crise espiritual que ele mesmo definiu como “longa e dolorosa”. Ele 

mesmo descreve a preocupação de sua irmã, Adèle Monod, com a sua situação espiritual, em 

seu diário, neste trecho traduzido do francês: 

 

Eu pensei em você [...] querido Adolphe. [...] você pode pregar cada vez 

com mais eloquencia, com mais convicção, que todos aqueles que têm 

tentado até agora transmitir a palavra de Deus. Preocupo-me com sua vida, 

ministério e espiritualidade. [...] Adolphe, querido Adolphe! Entrega-me o 

seu coração, você que somente faz o bem a mim (MONOD, 1855, p. 102). 

 

 

Como seus irmãos, Monod estudou teologia em Genebra, no ano de 1820, onde os 

seus pais e familiares eram muito bem-vindos. Seu irmão mais velho, Frédéric Monod, 

demonstrava uma fé cada vez mais vibrante com o passar do tempo. Curiosamente, quando 

Adolphe Monod chega a Genebra para estudar teologia, seu irmão Frederico, 
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surpreendentemente, havia partido de Genebra, influenciado por Robert Haldane
36

 e pela 

conhecida “primeira onda de renascimento na Europa”, Este episódio deixa Monod bastante 

abalado e, podemos dizer, ele acaba vagando academicamente e espiritualmente em um 

“deserto vocacional”. Não há dúvida de que Monod teve sua fé abalada pela partida do irmão, 

mas, ao mesmo tempo, inicia uma espécie de “viagem de consolidação vocacional” para 

encontrar o seu lugar no ministério pastoral, viagem, aliás, que duraria sete longos anos. 

Após um período de intensa reflexão, Monod retorna ao curso teológico genebrino e 

apresenta seu primeiro sermão no seminário. A primeira imprensão que ele teve foi péssima, 

chegando a afirmar que não possuía aptidão retórica para a pregação. Então, Monod recebe de 

sua mãe um importante incentivo, o de perseverar no estudo da oratória e, ainda, ela fez com 

que ele prometesse que pediria para apresentar outro sermão de prova no seminário. Após este 

estímulo maternal, Monod coloca todo o seu ardor intelectual na composição de seu novo 

sermão. Ao terminar sua apresentação, todos os professores e alunos presentes o buscam 

insidiosamente para cumprimentá-lo e, a partir deste dia, Adolphe Monod torna-se conhecido 

como um orador talentoso e hábil. Vejamos um dos sermões de Adolphe Monod que foi 

traduzido do francês e pregado no dia 17 de fevereiro de 1856, em Paris, com o seguinte 

título: Jesus Cristo. O texto utilizado como base deste sermão foi a primeira carta do apóstolo 

Paulo à Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: “Seja um modelo para todos, na palavra, 

no procedimento, na caridade, no espírito, na fé, na pureza”. Abaixo, segue um trecho da 

pregação traduzida e transcrita do original: 

 

Quando você considerar o que temos de fazer em lembrar o que Deus nos 

deu seu Filho amado, gostaríamos ou ser silencioso, ou para adicionar este 

serviço como solenes palavras de adoração e ação de graças. Mas desde que 

o Senhor chama-nos a glorificar a Sua Palavra e de testemunhar a sua 

verdade, e que em certas posições as oportunidades para o fazer são tão 

raros, vou continuar em mim com base na ajuda de Deus, para expor a 

verdade como é no meu coração, até que chega o dia em que o Senhor me 

diz para fechar minha boca: é o suficiente, o suficiente sobre você, agora 

você vai descansar de seus trabalhos no seio do seu Salvador. Eu gosto, 

você sabe, falar com vocês aqui, em nome do que eu chamo os pesares do 

cristão morrer, vistas de um cristão que acredita chegando ao fim, a posição 

                                                 
36

 Nasceu em Londres. Foi um pastor e evangelista de grande destaque na Grã-Bretanha. Pregou por toda a 

Escócia, construiu igrejas, fundou instituições missionárias, criou um plano para a evangelização de todo o 

continente africano. Chegou a levar crianças para a Escócia com a finalidade de transformá-las em evangelistas 

para retornarem a África. Em 1816 Robert visitou a cidade de Genebra. Ele começou a lecionar na cidade suíça e 

entrevistou um grande número de estudantes de teologia de grande destaque intelectual, entre eles estavam César 

Malan, Frédéric Monod e Jean-Henri Merle d'Aubigné. Este círculo de homens espalhou o renascimento do 

cristianismo evangélico protestante em todo o continente da Europa (Le Réveil), impactando França, Alemanha e 

Países Baixos. Através de um impulso missionário de conversão e os efeitos deste renascimento foram sentidos 

tão distantes como Itália e Hungria. 
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que ele tem fez a sua vida ou ele faria se ela tivesse continuado, e ele quer 

ver seus irmãos ainda vivos. Mas sinto também chamado, nesta posição 

particular, e especialmente nos dias escuros e inquietos em que vivemos, 

para testemunhar os resultados que a vida cristã e experiência pastoral na 

minha fraqueza que me levou a sabemos bem em que os sentimentos, Deus 

me chamando, e eu vou descansar eu vou dormir, e não pode haver 

nenhuma forma de dúvida no coração dos meus amigos, meus irmãos, a 

Igreja, sobre o que é agora e que vai ser mais, espero que a bondade de 

Deus, a expressão da minha alma. Há uma primeira coisa crucial que eu não 

parar (...). Esta foi a primeira vista do pecado. O primeiro ponto é ter uma 

clara e profunda pecaminosidade nossa diante de Deus, não só pela 

convicção de que somos que temos pecado contra a Sua santa lei, mas 

porque a gente começou a medir a enormidade do pecado o terror do 

julgamento de Deus e da profundidade do abismo onde ele estava para se 

retirar. Uma vez imbuído da amargura do pecado, sem mitigação, sem 

desculpa, sem qualquer explicação, e nós simplesmente dizer: "Pequei 

contra ti, contra ti corretamente!" O Evangelho todo ser resumido para nós 

meus queridos amigos, e resume em destaque especial para mim, em uma 

palavra, ou melhor, um nome, Jesus Cristo, de acordo com o que Paulo diz: 

"Eu não quero saber de nada entre vocês que Jesus Cristo, e Jesus Cristo 

crucificado”. Quem é Jesus Cristo? O que é isso? Que idéia você tem dele? 

O que você faria a pergunta: "Quem lhe disse que eu sou?" Esta é a 

fundação e o início de nossa fé. Quando contemplamos Jesus Cristo, este é 

o primeiro que vemos que o homem, mas logo percebe que este não é um 

homem comum. Aqui encontramos um infinito amor a Deus, sempre pronto 

a nos ajudar, e poder sempre capaz de nos livrar, um mestre e um 

Libertador que cura os males do corpo para mostrar que Ele pode curar a 

alma, misérias e até mesmo a santidade mais invisível e mais profundo 

imaculado de Deus, que é realizada no mesmo terreno, e em uma palavra, 

em um corpo de homem e de espírito de um homem, uma verdade divina, 

bondade, poder e libertação que nenhum homem jamais propriedade ou 

suspeita, e chama-nos a Ele [...]. (MONOD, 1855, p. 75). 

 

 

Porém, o que poderia ser a continuidade de uma carreira teológica tranquila, estável, 

foi na verdade o começo de um percurso teologicamente inquietante. Monod não se 

conformava com certos conceitos doutrinários e, o maior deles, era a concepção sobre o 

Evangelho da Graça. Monod tinha apenas 26 anos quando recebeu um convite da Igreja de 

Lyon, na França. O consistório da metrópole procura um pastor "distinto" na linha de seu pai, 

Jean Monod. Tornou-se pastor da Igreja Francesa, na cidade de Nápoles, na Itália, em 1826. 

Em território italiano ele entra em contato com o pensamento teológico de Thomas Erskine, 

um ex-advogado que tornou-se protagonista ardente da discussão em torno de uma obra 

traduzida pela Duquesa de Broglie, intitulada Reflexões sobre a evidência da verdade 

intrínseca do cristianismo. Em 1828, Monod publicou dois sermões em Nápoles, um sobre a 

miséria do homem e outro sobre a misericórdia de Deus. Adolphe Monod tornou-se fundador 

e permaneceu pastor da Igreja Protestante em Nápoles até 1828. Posteriormente, foi chamado 

para pastorear na cidade de Lyon, na França. Neste período, sua pregação evangélica e 
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especialmente um sermão defendendo a necessidade de uma fé genuína e de uma vida cristã 

regular para se ter o direito de participar da comunhão na igreja, despertou tal oposição, que 

ele foi deposto pelo ministro da educação católica, diante de quem ele era acusado pelo 

consistório
37

. Em 1836, Monod foi chamado para um cargo de professor no Seminário 

Teológico de Montauban, e continuou a trabalhar lá durante onze anos, passando suas férias e 

pregando nas igrejas do sul da França. No final deste período, ele foi chamado para pastorear 

na cidade de Paris, onde durante nove anos ele pregou para grandes congregações no Oratoire. 

 

 

3.4 - OBRAS DE ADOLPHE MONOD 

 

Muitos dos trabalhos publicados Monod têm sido reimpressos ao longo dos anos e tido 

uma considerável busca pelo público leitor europeu. Exemplificando, citaremos três obras de 

Monod que foram traduzidas e relançadas em 2006 pelas editoras Excelsis e Kerygma, o ano 

do sesquicentenário 38 de seu falecimento: 

 

1. Viver na Esperança da Glória – O texto é um clássico cristão que contém uma série 

de meditações informais dadas a amigos e familiares em serviços de comunhão em sua 

casa enquanto ele estava morrendo de câncer. São textos repletos de vida, paz, alegria, 

fé. 

 

2.   Jesus tentado no deserto – é a compilação de vários textos voltados ao ensino 

teológico. São conselhos práticos sobre como lidar com a tentação com base no 

exemplo de Jesus quando tentado por Satanás. Percepções de Adolphe Monod das 

Escrituras são reforçadas por anos de experiência pessoal e pastoral. Primeiramente a 

obra foi dirigida a estudantes do seminário. Mais tarde, o texto foi adaptado para a 

congregação da Igreja Reformada de Paris, onde o autor foi pastor. 

 

3. São Paulo - o projeto mais recente de Monod, composta por uma série de sermões 

sobre o apóstolo Paulo. O objetivo de Monod era o de estimular os jovens cristãos a 

desenvolver uma fé mais paulina, a fim de trazer vitalidade renovada para a igreja, de 

um modo geral, juntamente com uma mudança individual nos fiéis que gerasse um 

                                                 
37 Reunião de cardeais que tinha como uma das finalidades auxiliar o Papa em suas decisões. 
38

 Informação extraída a partir das publicações das editoras européias Excelsis e Kerygma. 
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efeito benéfico para a sociedade. A partir deste trabalho prodigioso, Adolphe Monod 

passa a considerar, mais veementemente em seus escritos e sermões, o caráter da 

conversão que produziu a fé de Paulo e, em especial, as providências com que Deus 

dotou Paulo ao prepará-lo para o seu ministério. O discurso final presente nesta obra 

nos chama a seguir o exemplo de Paulo no caminho do árduo trabalho evangelístico 

que Deus designou a cada um de nós. 

 

 

3.5 - LITERATURA FRANCESA 

 

 A partir do século XI apareceram os primeiros textos em francês: as Canções de 

Gesta
39

. Eram formas prematuras de poesia em que seus autores narravam façanhas heróicas. 

Estes poemas são classificados em três grupos: francês, bretão e clássico. 

O período francês trata, principalmente, dos que lutavam a serviço da religião. A 

figura central é Carlos Magno
40

, transformado em herói do cristianismo. O poema épico mais 

famoso, composto no princípio do século XII, é A Canção de Rolando
41

. 

O desenvolvimento da literatura medieval religiosa para a profana vê-se, mais 

claramente, no teatro do século XIII, data da primeira obra pastoral e ópera cômica. Os 

milagres da Virgem foram o tema favorito durante o século XIV, mas, no século seguinte, as 

produções teatrais libertaram-se da influência eclesiástica definitivamente. 

No século XVII se dá a época clássica da literatura francesa. Uma das principais 

figuras do período foi François de Malherbe
42

. Dois fatores influenciaram na aceitação dos 

conceitos literários de Malherbe: o salão da marquesa de Rambouillet, considerada a 

                                                 
39 São um conjunto de poemas épicos surgidos no raiar da literatura francesa, entre os séculos XI e XII. Essas 

canções exerceram grande influência na literatura medieval, tanto em sua região de origem como por toda a 

Europa, e, mesmo com o fim de Idade Média, sua influência continuou a sentir-se na literatura e até no folclore. 
40 Foi o rei dos francos entre os anos 768 e 814 d.C.. Ele expandiu o Reino Franco até que ele se tornasse o 

Império Carolíngio, que incorporou a maior parte da Europa Ocidental e Central. Durante o seu reinado, ele 

conquistou o Reino da Itália e foi coroado Imperator Augustus pelo papa Leão III em 25 de dezembro de 800 

d.C. 
41 Poema épico composto no século XI em francês antigo, sendo a mais antiga das canções de gesta escritas em 

uma língua românica. Teve enorme influência na Idade Média, inspirando muitas outras obras sobre o tema por 

toda a Europa. Como outras canções do gênero, à época, era recitado por jograis nas cortes e nas cidades. O 

poema narra o fim heróico do conde Rolando, sobrinho de Carlos Magno, que morre junto a seus homens na 

batalha de Roncesvales, travada no desfiladeiro do mesmo nome contra os sarracenos. A base histórica do poema 

é uma batalha real, travada em 15 de agosto de 778 d.C. entre a retaguarda do exército de Carlos Magno, sob o 

comando de Rolando, que abandonava a península ibérica, e um grupo de montanheses bascos, que a chacinou. 

Embora histórico, o acontecimento é retratado sem fidelidade histórica: os autores do massacre passaram de 

bascos a muçulmanos, e tanto essa alteração como o tom geral do poema explica-se pelo contexto das Cruzadas 

e da reconquista cristã da península, que se viveu no século XI. 
42 Poeta francês. 
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fundadora do Preciosismo
43

, e a Academia Francesa
44

, tornada estatal em 1635 e responsável 

pela publicação do primeiro dicionário. 

Os precursores do Iluminismo no século XVIII foram François de Salignac de la 

Mothe Fenélon, Bernard le Bovier Fontenelle e Pierre Bayle. No entanto, quem melhor 

representa o espírito deste século é Voltaire
45

. O escritor Denis Diderot
46

 encarregou-se de 

projetar e sistematizar o conhecimento humano na Enciclopédia. Um livro notório desta 

época, O espírito das leis (1748-1750), de Charles de Secondat, barão de Montesquieu, 

continua influenciando o pensamento político moderno. 

No século XIX, liderada pelo historiador e crítico Hippolyte Taine e pelos irmãos 

Edmond e Jules de Goncourt
47

 surge corrente chamada de Naturalismo
48

. Os irmãos Goncourt 

se iniciaram na vida literária em 1851, quando começaram a escrever um diário que é hoje um 

importante documento histórico da vida social, literária e política da França do século XIX. O 

diário foi escrito em vários volumes em parceria, até a morte de Jules, em 1870 e, depois 

continuado por Edmond até sua morte. Neste mesmo ano também, eles lançaram seu primeiro 

romance, que foi um fracasso. Eles começam a colaborar com os jornais l'Éclair e Paris e 

logo depois escrevem outro romance, La Lorette, considerado o primeiro romance de tons 

                                                 
43 Estilo literário que surgiu das vívidas conversações e dos alegres jogos de palavras das les précieuses, as 

espirituosas e bem-educadas damas que freqüentavam os salons da Marquesa de Rambouillet; a sua Chambre 

bleue (o "quarto azul") oferecia um refúgio parisiense às perigosas intrigas políticas e às maneiras rudes da corte 

francesa durante a menoridade de Luís XIII. 
44 Foi fundada por Richelieu em 1635, sob o reinado de Luís XIII, da França. É uma das mais antigas instituições 

francesas. É composta por quarenta membros. A Academia Brasileira de Letras foi baseada nela. 
45

 Pseudônimo de François Marie Arouet, nasceu em Paris no dia 21 de novembro de 1694 e faleceu em Paris no 

dia 30 de maio de 1778. Foi um escritor prolífico, ensaísta e filósofo iluminista francês. Voltaire ficou conhecido 

pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre 

comércio. É uma dentre muitas figuras do Iluminismo cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes 

tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Americana. Voltaire produziu cerca de 70 obras
 
em quase 

todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas. 
46 Filósofo e escritor francês. Foi um dos primeiros autores que fazem da literatura um ofício, mas sem esquecer 

jamais que era um filósofo. Preocupava-se sempre com a natureza do homem, a sua condição, os seus problemas 

morais e o sentido do destino. Admirador entusiasta da vida em todas as suas manifestações, Diderot não reduziu 

a moral e a estética à fisiologia, mas situou-as num contexto humano total, tanto emocional como racional. 

Diderot é considerado por muitos um precursor da filosofia anarquista. 
47

 Os irmãos Goncourt foram, sem dúvida, as figuras de maior destaque na vida literária e artística da segunda 

metade do século XIX na França. Jules (1830-1870) e Edmond (1822-1896) viveram de renda de uma herança 

materna e, inseparáveis, dedicaram-se a um mesmo projeto de parceria por toda a vida. Chegaram até a adotar 

um nome em comum: Juledmond, tal a afinidade entre eles. Eles estudaram no Liceu Condorcet (onde foram 

alunos: Proust, Saint Beuve, Taine, Nadar, Paul Verlaine, Toulouse Lautrec, Mallarmé, Bergson, Guerlain e 

Lavin, Jean Cocteau e Marcel Pagnol) e foram amigos de Flaubert, Alphonse e Léon Daudet, Émile Zola, Guy 

de Maupassant, Théodore de Banville, Auguste Rodin, entre outros nomes. 
48

 O Naturalismo foi adotado por Émile Zola, o escritor mais significativo deste movimento. No Brasil, constata-

se a influencia naturalista com a publicação do romance epistolar no ano de 1882 pelo escritor e jornalista Júlio 

de Mendonça, chamado O marido da adúltera. Nele, encontram-se traços marcantes da teoria naturalista 

desenvolvida por Émile Zola. É fato que o idealizador da Academia Brasileira de Letras recebeu as ideias do 

Naturalismo e as inseriu em sua obra, adaptando-as ao cenário brasileiro. Júlio de Mendonça utilizou-se do 

naturalismo francês para criar um romance epistolar brasileiro, publicado, originalmente, no periódico Colombo, 

em forma de folhetim. 
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naturalistas, estilo no qual eles foram precursores. Além deste, escreveram diversos outros 

romances
49

, dos quais o mais notório é Germinie Lacerteux, e alguns estudos históricos, como 

História da Sociedade Francesa durante a Revolução, História da Sociedade Francesa 

durante o Diretório, Retratos íntimos do século XVIII, História de Maria Antonieta, A arte do 

século XVIII, As amantes de Luís XV, A mulher no século XVIII. 

 

 

3.6 - IMPRENSA FRANCESA DO SÉCULO XIX 

 

 A imprensa teve um progresso considerável no século XIX. Os jornais se 

multiplicaram e diversificaram em numerosas categorias. As tiragens também aumentaram 

consideravelmente devido a inúmeros fatores. O primeiro deles foi político-social. Os 

governantes do século XIX tentaram conter o desenvolvimento da imprensa, pois ela 

dificultava o exercício do poder. Com o aumento do interesse pela política nas diversas 

camadas sociais, houve um aumento do potencial da imprensa, ampliando sua atuação na 

sociedade e tornando-se uma estratégia política, como podemos ver neste trecho do trabalho 

de Marco Antônio Roxo da Silva: 

 

 

A política era o segundo norte do jornalismo francês. Segundo Neveu 

(2005, p. 21), o controle de um jornal diário era um recurso estratégico nas 

lutas parlamentares e na política local formando uma tradição na qual um 

jornalista político era tido como um ativista partidário e não um profissional 

independente  

       (SILVA, 2009, p.5) 

 

 

 O segundo fator foi econômico. A industrialização dos meios de produção, de 

fabricação, e a ampliação dos mercadores permitiram estender os jornais às mais diversas e 

novas camadas sociais, começando pela burguesia e percorrendo grupos pobres mais 

distantes.  

A fase industrial da imprensa vai significar a ruptura com essa imprensa de elite. Aos 

pequenos grupos de leitores, com afinidades doutrinárias e religiosas, vão suceder os jornais 

“para todos”, baseados em projetos que visam atingir a população alfabetizada. A imprensa 

                                                 
49

 No campo da narrativa curta, o autor mais importante foi Guy de Maupassant. A obra do crítico e historiador 

Ernest Renan exerceu influência sobre os romancistas Pierre Loti, Maurice Barrès e Anatole France. 
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alarga consideravelmente a sua influência, graças ao financiamento pela publicidade, à 

significativa descida do preço e à venda avulsa, que destrona o sistema de assinatura. Os 

processos de desenvolvimento urbano desencadeados pela revolução industrial, 

acompanhados pela transferência da população do campo para as cidades, o surgimento de 

novas classes médias nos setores de serviços e o crescimento do operariado vão criar a 

necessidade de novos instrumentos de informação. A “notícia objetiva” surge enquanto forma 

de operar a transformação dos pequenos auditórios homogêneos do “espaço público 

iluminista” no “grande público” heterogêneo da metrópole em crescimento. 

 Outro fator foi tecnológico. O progresso técnico contribuiu grandemente para o 

desenvolvimento da imprensa. Várias técnicas de fabricação de papel foram empregadas e 

substituíram o papel madeira pelo papel retalho. Na composição, o papel utilizado pelo jornal 

também recebeu novidades, como a estereotipia. Na impressão, houve o surgimento das 

máquinas de impressão cilíndricas, que substituíram o sistema de impressão implantado por 

Gutenberg. No campo das reproduções de ilustrações, o avanço se deu pela substituição das 

gravuras em madeira pelas gravuras de madeira de fios. Além disso, o aprimoramentos dos 

correios, a multiplicação das estradas de ferro, a evolução das técnicas de informação, como o 

telégrafo óptico e elétrico, contribuíram imensamente para uma imprensa cada vez mais 

aprimorada e sólida. Por fim, com o surgimento das agências de notícias, a imprensa 

conheceu um progresso das notícias que culminaram com a criação das agências 

especializadas de notícias. O telégrafo elétrico foi o principal instrumento de sua promoção no 

século XIX. Um fato tornou-se fundamental na história do desenvolvimento da imprensa: a 

criação da Agência Havas
50

, fundada em agosto de 1832 por Charles-Auguste
51

. 

Na França, a imprensa se desenvolveu grandemente. As tiragens dos jornais franceses 

passaram de 36 mil exemplares no ano de 1803 para mais de 1 milhão de exemplares no ano 

de 1870. Na restauração da monarquia o problema da liberdade de imprensa permanece. De 

1815 a 1848 foram promulgadas 18 leis ou decretos gerais relativos à imprensa, 

demonstrando que o tema encontrava-se no cerne da vida política francesa. A primeira 

tentativa da França em estabelecer um código para o regime de imprensa data de 1814 

                                                 
50 Ela dirigia as noticias aos jornais sob forma de folhas autografas e coletadas graças a uma rede de 

correspondentes na França e no exterior. A Agência Wolff foi criada em Berlim, em 1849, por Bernard Wolff, ex-

empregado da Havas. A Agência Reuter foi fundada em Londres em outubro de 1851. Em 1848 seis diários de 

Nova York se reúnem para proceder a coleta de informações vindas da Europa e fundam a Associated Press. As 

agências logo compreenderam que era inútil a concorrência entre elas e fizeram um acordo de troca de 

informações, esboçando a primeira divisão do mundo, em que cada uma detinha um domínio geográfico. 
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(autorização prévia, delitos múltiplos julgados por tribunais correcionais, censura 

episodicamente aplicada, caução e selo). 

Uma característica importante da imprensa francesa do século XIX era sua atuação nas 

pequenas cidades, onde existiam basicamente as folhas apolíticas, de propriedade de um 

impressor, para quem representava uma atividade secundária. Elas proliferaram durante a 

segunda república e desapareceram rapidamente depois de 1848 e dezembro de 1852. Já no 

início do segundo império, era comum opor-se duas ou três folhas cuja concorrência era 

arbitrada pelo prefeito em favor do que melhor lhe conviesse. 

A imprensa francesa do século XIX permaneceu vinculada a uma hierarquia de 

práticas discursivas nas quais gêneros com alto grau de literalidade, como a poesia, 

dramaturgia, artigos polêmicos, comentários, crônicas eram tidos como superiores à 

reportagem. Isso fez com que os jornalistas ambicionassem ter o ethos de um escritor e não de 

um repórter. Neste tipo de cultura, o jornalismo era visto como primeiro estágio de uma 

carreira literária. 

O setor editorial só chegou a um ponto de arrancada com o desenvolvimento da 

imprensa a vapor, de técnicas baratas de fabricação do papel e da educação de massa no 

século XIX (DARNTON, 2009, p.210). 

Os franceses frequentemente sentiam desconfiança em relação à instrução pública, 

desde que Voltaire os advertiu de que um camponês que pegasse um livro abandonaria seu 

arado. Em 1793, a Revolução estabeleceu no papel um sistema de escolas primárias, mas 

provavelmente abalou tanto as instituições do Antigo Regime que o ensino de massa recuou 

em cinquenta anos. Passaram-se mais duas repúblicas antes que a escola primária gratuita, 

obrigatória e laica começasse a produzir uma massa crítica de leitores para a República das 

Letras. 

A Terceira República, segundo Lough, representa um ponto de inflexão sob vários 

outros aspectos. Ela finalmente libertou a imprensa, não só da censura, que havia atormentado 

de várias maneiras a palavra impressa ao longo de 350 anos, mas também das restrições 

insidiosas do imposto do selo sobre os jornais e das licenças restritivas para os editores e 

livreiros. O sistema moderno de direitos autorais se estabeleceu por volta de 1880. “A partir 

daí, os escritores começaram a ganhar com o sucesso dos best-sellers, visto que recebiam uma 

porcentagem das receitas de venda, ao invés de um montante fixo ou um determinado número 

de exemplares gratuitos em troca do manuscrito” (DARNTON, 2009, p.259). 
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4 – DA LEITURA DE FOLHETIM À LUCILA E SEUS LEITORES NO IMPRENSA 

EVANGÉLICA 

 

 

Para uma melhor compreensão da utilização de Lucila no Imprensa Evangélica, 

buscaremos na formação do público leitor brasileiro uma explicação sobre a frequente 

presença de romances em folhetins no Brasil do século XIX. É inexorável à relação entre os 

públicos leitores de romances e de folhetins na primeira metade do século XIX na Europa. 

Exagero é afirmar que um desemboca literariamente no outro, mas é razoável admitir uma 

contribuição recíproca para a consolidação de um leitor protestante. Neste trabalho, nosso 

interesse reside na compreensão do público leitor protestante brasileiro e seu particular 

interesse pela leitura ficcional. Para se chegar a uma compreensão mais clara é necessário 

recorrermos ao contexto brasileiro desse período. No Brasil, dois pontos merecem destaque 

quanto a isso: o primeiro é o protestantismo de imigração – os públicos leitores brasileiros 

possuíam uma plataforma européia e estadunidense, o que reforça o entendimento de um 

leitor predominantemente familiarizado com uma leitura narrativa. Outro ponto a ser 

considerado é a chegada de várias obras ao Brasil, cujos autores tinham proximidade e apoio 

literário na ficção, sobretudo, romances. Essas obras foram trazidas ao país graças ao interesse 

das editoras de intensificarem a sua importação literária – certamente, uma necessidade 

verificada pelos jornais, proprietários de livrarias, de atender ao leitor brasileiro. 

Na primeira metade do século XIX, vários anúncios do Jornal do Comércio divulgaram 

a venda de romances, predominantemente estrangeiros, mostrando que o gênero era um dos 

mais acolhidos pelo leitor brasileiro. A simpatia do público pela leitura do romance ficcional 

vinha do século anterior, quando se iniciou a história de ascensão do romance no país. Nessa 

época, entra em cena na França e, posteriormente, no Brasil, o romance-folhetim. A rápida 

inserção do gênero e sua larga aceitação no país vêm ao encontro do gosto do público 

brasileiro pelo gênero romance
52

 e da ampla circulação de textos em prosa estrangeiros no 

país na primeira metade do século XIX. 

 

 

 

 

                                                 
52

 O Capitão Paulo, de Alexandre Dumas, foi o primeiro romance-folhetim traduzido do francês divulgado em 

jornais brasileiros. A obra foi publicada pelo Jornal do Comércio no ano de 1838. 
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4.1 - A FORMAÇÃO DO LEITOR BRASILEIRO 

 

 No século XIX o livro adquiriu no Brasil importância educacional tanto na formação 

cultural e moral do indivíduo como no ideal de universalidade de alguns. Efetivamente, o 

livro só começou a ser impresso, de forma sistemática, no início do século XIX. O controle da 

produção, importação e circulação em geral permitiu que Portugal dificultasse, durante o 

período colonial, o livre acesso aos livros no Brasil. Mesmo os grupos privilegiados 

perceberam a necessidade de constituir pequenas bibliotecas privadas. 

Somente no início do século XIX, com o estabelecimento da Côrte e a criação da 

Impressa Régia do Rio de Janeiro pelo decreto de 18 de maio de 1808, instalou-se uma casa 

impressora oficial – a Impressão Régia
53

 – que permitiria a existência de publicações 

regulares e negócios com livros sem que se dependesse exclusivamente da importação de 

obras estrangeiras. No entanto, manteve-se ainda um controle formal, uma censura 

antecipada, com censores régios do Desembargo do Paço
54

 executando suas funções sobre 

todos os escritos importados, traduzidos ou produzidos no Brasil. Essa rigidez em relação à 

impressão de livros só se alterou com a revolução do Porto em 1820, quando teve início uma 

relativa liberdade de imprensa, adotada em agosto de 1821, por efeito das Cortes Portuguesas, 

que também deveriam ser aplicadas em terras brasileiras. 

A presença de comerciantes portugueses que, entre outros produtos, vendiam livros 

nas casas comerciais do Rio de Janeiro já era então significativa. Misturavam-se livros, 

calendários, baralhos e outros produtos em suas casas comerciais. Estes “tratantes de livros”
55

, 

como eram chamados, só tinham um competidor importante: os livreiros franceses que viram 

no mercado brasileiro um importante e promissor terreno a ser explorado. O número de 

leitores não era tão abundante, considerando-se os níveis de analfabetismo na época, mas se 

revelava bastante promissor. A partir da Impressão Régia deu-se uma reviravolta na qualidade 

das obras introduzidas no Brasil e mesmo aquelas que constavam das listagens de livros 

proibidos, segundo os controles e critérios das autoridades portuguesas, passaram a circular 

                                                 
53

 Foi a primeira editora brasileira, fundada em 1808 na cidade do Rio de Janeiro. A Impressão Régia brasileira 

foi uma filial da editora (de mesmo nome) existente em Lisboa, capital de Portugal. A iniciativa foi em função da 

chegada da família real portuguesa em terras brasileiras 
54

 Constituiu o tribunal supremo de justiça de Portugal, entre o século XVI e o início do século XIX. 
55 Como eram chamados os vendedores de livros. Inicialmente, uma boa parte dos comerciantes franceses que 

aqui se instalavam eram imigrantes que procuravam no Brasil um novo mercado ou fugiam de problemas 

políticos nos seus países de origem. Vinham se estabelecer comercialmente, alguns mantendo conexões e 

negócios com seus antigos sócios ou parentes. Se inicialmente não podiam sustentar os negócios apenas com a 

venda de livros, posteriormente houve progressos significativos e chegaram a ser ponto de referência nos meios 

letrados a partir da segunda metade do século. 



 63 

com certa facilidade, especialmente devido ao crescimento das livrarias. Além do crescimento 

de livrarias, gráficas e editoras na Corte do Rio de Janeiro, um público leitor mais distante 

seria atingido posteriormente, sobretudo por intermédio de um serviço de transporte regular 

de vapores entre o Rio de Janeiro e todas as províncias marítimas do Brasil. Como o Rio de 

Janeiro se destacava com uma produção gráfica regular, os mais prejudicados foram os 

centros urbanos regionais que iniciavam uma produção local de livros, sem tradição, e que só 

se recuperaram no século XX. Paralelamente a isto, houve uma longa negociação durante todo 

o século XIX para que se chegasse a uma relativa proteção dos direitos autorais no Brasil que 

pareciam não ser muito importantes para alguns políticos e comerciantes locais, mas que 

conheceram alguns esforços das autoridades portuguesas na Europa, mais preocupadas e 

temerosas com as perdas financeiras e os desdobramentos dessa omissão legal. No entanto, 

não se pode afirmar que tenha havido crimes de vulto contra a propriedade literária, pois, o 

crescimento das casas impressoras brasileiras deve seu dinamismo à ausência destes mesmos 

direitos. 

Desde o Tratado Brasil/Portugal de 29 de agosto de 1825 – no qual se reconhecia a 

Independência do Brasil e que “as propriedades dos súditos portugueses seriam protegidas e 

religiosamente guardadas no Brasil”, e do artigo 261 do Código Criminal do Império, de 

dezembro de 1830, que definia como crime “imprimir, gravar, litografar ou introduzir 

quaisquer escritos ou estampas que tivessem sido feitos, compostos ou traduzidos por 

cidadãos brasileiros, enquanto estes viverem e dez anos depois de sua morte, se deixarem 

herdeiros” (HALLEWELL, 1985, p. 170-1) – não houve nenhuma proposta específica para 

regulamentar a questão. Para enfocar a questão do ponto de vista das relações entre Brasil e 

Portugal, a documentação consular trocada entre estes países, nas décadas de 1850 e 1860, é 

muito rica. Desde as primeiras tentativas no sentido de negociar direitos autorais, abrangendo 

todos os itens e princípios gerais que evitassem “reclamações recíprocas” e que tiveram 

origem no tratado de 29 de agosto de 1825. Em 1851 iniciaram-se as negociações do governo 

português com o brasileiro para celebração de uma convenção literária. A correspondência 

consular trocada nesta ocasião demonstrava as dificuldades dos negociadores portugueses em 

relação aos representantes brasileiros sobretudo quanto ao controle da propriedade literária. 
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4.1.1 - OS FOLHETINS 

 

 Rigorosamente, durante o século XIX, os romances-folhetins ocupavam um lugar 

estabelecido nos jornais – o pé da página – espaço destinado a publicações diversas que 

abordassem temas literários e de entretenimento. Ali publicavam-se desde crônicas, críticas, 

peças de teatro e livros recentemente lançados, até piadas, charadas e receitas de cozinha. Para 

denominar esta mistura de gêneros diversificados, Martins Pena
56

 empregou o termo 

“sarrabulho lítero-jornalístico”, sugerindo que a mistura de escritos que se apresentavam nos 

rodapés dos jornais não estavam classificadas entre os gêneros nobres. Mesmo assim o 

romance-folhetim foi uma febre nacional que impulsionou muitos dos nossos grandes autores 

a utilizarem esse espaço como forma de publicação das suas obras e projeção dos seus nomes 

entre o público e a crítica. Sendo o jornal o veículo de comunicação mais acessível na 

sociedade dos oitocentos, talvez este fosse o caminho mais rápido e fácil para o escritor 

alcançar notoriedade. 

O desenvolvimento e as variações dos periódicos não podem ser observados de 

isoladamente da história social e econômica que os enquadra. Sua condição de instrumento 

cultural está associada em cada caso às situações particulares do momento e do espaço em que 

ocorreram. Portanto, o jornal surgiu e adquiriu importância, não apenas pelas circunstâncias 

políticas, mas pela notabilidade como instrumento de veiculação da literatura, alcançando um 

público mais amplo, que não ficaria restrito apenas à leitura de livros para o conhecimento de 

uma produção literária. Graças ao seu baixo custo, o jornal possibilitou uma maior interação 

entre o leitor e o texto impresso, convertendo-se num meio de divulgação literária, alcançando 

dimensão e proporção significativas para o estreitamento das relações entre leitor e leitura. 

 

 

4.1.2 – O PÚBLICO LEITOR NO SÉCULO XIX 

 

Houve uma mudança dos modos de hábitos de leitura durante o século XIX. O público 

leitor migrava de uma leitura mais intensiva, ou seja, uma leitura repetitiva de poucos textos 

canônicos por toda a vida - podemos citar, como exemplo, a Bíblia - para uma prática de 

leitura mais extensiva, ou seja, a leitura de um número expressivo de livros seculares, com 

intenção de se informar, de se entreter e divertir. Na mesma época ocorria um processo de 

                                                 
56

 Foi um dramaturgo e diplomata brasileiro da primeira metade do século XIX. Ele introduziu a comédia de 

costumes no Brasil 
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aburguesamento da sociedade, da cultura e da literatura. Portanto, a palavra impressa tornou-

se um meio privilegiado de expressão dessa identidade burguesa e a leitura assumiu um lugar 

fundamental na vida sociocultural. A leitura não ficava restrita às classes mais altas e havia 

mesmo uma homogeneização do gosto. No meio urbano, empregados domésticos, lacaios, 

soldados, liam segundo o padrão de seus patrões. Na época, criticava-se que a grande maioria 

dos leitores se dedicasse a uma leitura sentimental. A leitura com o objetivo de divertimento 

era condenada. Os romances e os jornais eram alvos de crítica no século XVIII. Já no início 

do século XIX essa crítica se deslocou do romance para os folhetins. Estes, por serem baratos, 

atingiam um público ainda maior. Parte desse público era formado de mulheres, cuja taxa de 

alfabetização foi no século XIX se aproximando à dos homens até se igualar. Algumas 

publicações foram lançadas nos séculos XVIII e XIX para atender diretamente a esse público, 

como impressos sobre cozinha e moda. A mulher era vista pelos editores como “leitora de 

romances” e, mesmo que elas não fossem a totalidade desse público leitor, era pensando nelas 

que se publicava romances populares e sentimentais, o que demonstra o preconceito de que 

compartilhavam a inteligência das mulheres e o romance. A literatura infantil foi um novo 

segmento de público que surgiu no século XIX. Várias histórias orais camponesas do passado 

foram “infantilizadas” e transformadas em “contos de fadas” pelos seus organizadores. 

Publicações especializadas, como romances da Condessa de Ségur ou de Júlio Verne. 

Entretanto, no caso de Júlio Verne, embora o seu editor tivesse o objetivo pedagógico de 

instruir as crianças com a leitura sobre temas científicos, as histórias de Verne buscavam 

muito mais um imaginário e um contexto de aventura que se opusessem a essa objetividade 

científica. 

 

 

4.1.3 - ROMANCE, UMA NARRATIVA METAMÓRFICA 

 

Romance é um tipo de história longa e complexa, com várias personagens. 

Caracterizado por livros, eles permitem que o leitor se aprofunde na trama e conheça bem 

cada um dos protagonistas dela. Dentro de um romance podem existir histórias secundárias 

que ajudam a compor o caráter e a personalidade das personagens ou ajudam no entendimento 

do que se passa na história. A característica mais comumente utilizada para distinguir 

romances de histórias e a ficcionalidade. 

Por possuir uma trama assim tão bem elaborada é praticamente indispensável o grande 

número de personagens. Geralmente os protagonistas são descritos de forma tão minuciosa 
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que no fim do romance nos sentimos íntimos deles. A história dessas personagens principais é 

recheada com outras histórias que dão conteúdo a obra. 

 Existem inumeráveis narrativas no mundo. Há uma variedade prodigiosa de gêneros: a 

narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, fixa ou móvel, pelo 

gesto ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias. Encontra-se presente no mito, na 

lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopéia, na história, na tragédia, no drama e na 

comédia, na pintura, no cinema, nas histórias em quadrinhos etc. Sob estas formas quase 

infinitas, a narrativa está presente em todos os lugares, em todas as sociedades, não há em 

parte alguma, povo algum sem narrativa, pois, todas as classes, todos os grupos da sociedade 

têm suas narrativas, e estas narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas 

diferentes. 

 O ato de narrar é uma condição inerente ao homem, acompanha o homem desde os 

tempos imemoriais. Se analisarmos os gêneros, veremos que a narrativa se fez presente em 

vários deles, tais como o poema épico e a tragédia. Aquele que se utiliza especificamente 

deste recurso é o romance. Se nós o entendermos como uma narrativa em prosa que, em 

última instância, conta uma história, veremos que o ato de narrar se modifica durante os 

séculos, captando influências externas e projetando um modo de viver e de pensar 

característico de cada época. 

 Durante muito tempo, o romance foi considerado um gênero menor. Os teóricos 

clássicos afugentavam-no por ter sido pouco praticado pelos antigos, pelo não compromisso 

com a verossimilhança e por não seguir as regras, tão caras aos literatos da época. O próprio 

tempo é quem desmitifica o romance e coloca-o em um patamar mais elevado. Bakhtin aponta 

unidades de romance trabalhadas pela Antiguidade Clássica
57

 que acabaram por influenciar 

uma criação posterior. Se o romance era o espaço de aventuras extraordinárias e da 

deformação de fatos no século XVII, no século XVIII surge a preocupação pela inserção de 

prefácios e posfácios que justifiquem a verdade tanto da história narrada quanto da 

moralidade implícita. O romance é marcado pela ausência de regras pré-estabelecidas, 

firmando-o como um gênero da liberdade. O romance se torna um espaço literário adequado 

para inovações, sejam elas formais ou temáticas. 

Outro viés importante do romance diz respeito à sua plasticidade. Num dado momento 

o mundo exterior e os conflitos sociais, nacionais, morais da humanidade levam o romancista 

                                                 
57

 Refere-se a um longo período da História da Europa que se estende aproximadamente do século VIII a.C., com 

o surgimento da poesia grega de Homero, à queda do Império romano do ocidente no século V d.C., mais 

precisamente no ano 476. No eixo condutor desta época, que ao contrário de outras anteriores ou posteriores, 

estão os fatores culturais das suas civilizações mais marcantes, a Grécia e a Roma antigas. 
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a se engajar em prol de uma causa, da mesma forma que podemos acompanhar a emergência 

do indivíduo, tornando-nos cúmplices da aventura interior da personagem. A linha romanesca 

é testemunha do avanço e das transformações sociais assim como da experimentação 

científica, é neste território ficcional que o escritor pode também refletir sobre a aventura do 

romance. 

Constata-se que todas as formas literárias, aquela que apresentou maior 

desenvolvimento, lançando mão de novas técnicas narrativas e estilísticas, foi o romance. Um 

dos momentos que marca esta mudança é o século XVIII, quando vemos a estabilização de 

uma nova classe social – a burguesia. Atrelado a este fato, temos a criação de um público 

leitor. É neste contexto que surgem os primeiros grandes romances que caracterizam a 

literatura inglesa do século XVIII como uma literatura “escrita por escritores burgueses, lida 

por leitores burgueses, tratando de assuntos de interesse burguês.” (SENA, 1984, p.101). Ao 

tratarmos do desenvolvimento do romance é necessário analisarmos as vicissitudes históricas 

que influenciaram a primeira significativa metamorfose do romance. A busca das origens do 

romance é uma tarefa insistentemente árdua. Porém, há um consenso de que este é um gênero 

relativamente moderno. No entanto, nas literaturas grega e romana sempre houve uma 

narrativa de interesse literário, revelando que o romance como forma literária não é uma 

criação da Antiguidade. Conforme mostra Mikhail Bakhtin, em Formas de tempo e de 

cronotopo no romance - ensaios de poética histórica (1993, p. 211 - 362), é impossível 

desconsiderarmos este passado literário do gênero romanesco. Bakhtin aponta para três tipos 

fundamentais de unidade de romance que teriam influenciado o romance europeu moderno. 

Ele classifica-os em romance de aventuras e provações, romance de aventuras e de costumes 

e romance biográfico. 

O primeiro, chamado “romance sofista”, se desenvolveu durante os séculos II e VI da 

nossa época, sua principal característica é o que ocorre entre o começo do enredo e o seu 

desfecho. No segundo, temos uma história onde são colocados em destaque momentos 

essenciais da vida de um homem, anterior à crise, a crise propriamente dita e a sua 

regeneração. (BAKHTIN, 1993, p. 238). Por fim, chega-se ao romance biográfico, nele 

desenvolveram-se formas autobiográficas que influenciaram não só a biografia e a 

autobiografia européias como também o romance europeu (BAKHTIN, 1993, p. 250). 

Na Idade Média, o romance se mostrava como uma forma literária narrativa, redigida 

em versos, particularmente recitada e lida, que apresentava um enredo, em geral, fabuloso. 

Diferenciavam-se das canções de gesta, pois, eram cantadas e se ocupavam das façanhas de 

um herói que personificava uma ação coletiva. De acordo com o crítico literário Vítor 
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Manuel
58

, há quatro tipos de romances, que precedem o romance burguês do século XVIII: o 

romance de cavalaria, o romance sentimental, o romance pastoril e o romance barroco. Para 

refletirmos sobre o uso das cartas na ficção, é pertinente sublinharmos que, particularmente, 

nos romances de cavalaria e sentimental, elas já se faziam presentes como parte de uma 

estratégia narrativa. Na literatura medieval, a carta poderia conter informações sobre a 

linhagem de personagens, declarações de amor ou pedidos de conselhos em matéria amorosa 

(NUNES, 1998, p. 9). 

O romance adquire novas possibilidades na literatura espanhola dos séculos XVI e 

XVII. Se, por um lado, o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, faz a crítica aos romances de 

cavalaria, satirizando-os, os romances picarescos põem em evidência o anti-herói, “o pícaro 

afirma-se como um indivíduo que tem consciência da legitimidade da sua oposição ao mundo 

e que ousa considerar, em desafio aos cânones dominantes, a sua vida mesquinha e reles como 

digna de ser narrada” (SILVA, 1974, 13). 

Com exceção de Dom Quixote, ao fazermos uma leitura crítica das unidades de 

romance, o que temos é uma atmosfera fantasiosa, não apresentando uma ligação lógica com 

a realidade, acompanhada por uma estética clássica. No século XVIII, ocorre a primeira 

considerável transformação sofrida pelo romance. Segundo Ian Watt, em A ascensão do 

romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding, essa mudança se dá graças ao 

realismo, tendência pela qual o escritor “procura retratar todo tipo de experiência humana e 

não só as que se prestam a determinada perspectiva literária: seu realismo não está na espécie 

de vida apresentada e sim na maneira como a apresenta” (WATT, 1996, p. 13). Esta seria a 

diferença essencial entre os romances anteriores e a obra dos romancistas ingleses do século 

XVIII. Vemos que um dos principais ganhos da sociedade entre os séculos XVI e XVIII é a 

aquisição da leitura e da escrita. 

 

 

Os progressos da alfabetização – entendida aqui como a aquisição do saber 

ler e escrever por parte do maior número de pessoas –, a circulação mais 

densa da palavra escrita – à mão ou impressa –, a difusão da leitura 

silenciosa, que estabelece uma relação solitária e íntima entre o leitor e o 

livro, constituíram para ele transformações decisivas que de maneira inédita 

                                                 
58 É um professor, escritor e poeta português. Natural da freguesia de Real, concelho de Penalva do Castelo, 

iniciou seus estudos no Liceu Nacional de Viseu. Já na Universidade de Coimbra, concluiu o curso de Letras, 

licenciando-se em Filologia Românica. Após obter seu doutorado em Literatura Portuguesa, assumiu a cadeira 

de professor na Faculdade de Letras da mesma universidade em 1979, sendo transferido para a Universidade do 

Moinho em 1989, onde ocupou o cargo de vice-reitor durante 12 anos. Participou da proposta de criação do 

Instituto Camões, como coordenador do grupo de trabalho. Também coordenou a Comissão Nacional de Língua 

Portuguesa (CNALP), tendo ainda sido membro do Conselho Nacional de Cultura. 
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traçavam a fronteira entre os gestos culturais do foro íntimo e os da vida 

coletiva. (ARIÈS; CHARTIER, 2004, p. 113) 

 

 

Salienta-se a dificuldade de analisar o progresso das sociedades ocidentais na escrita. 

Porém, considerações devem ser feitas sobre ele. Os historiadores recorreram à contagem das 

assinaturas em todos os documentos paroquiais, notariais, fiscais e judiciários. Constataram o 

aumento de signatários ao longo dos anos e o crescimento do número de indivíduos que 

sabiam escrever. Quanto ao número de leitores, provavelmente era maior do que o apontado 

nas pesquisas, pois nas sociedades antigas a educação das meninas previa apenas a 

aprendizagem da leitura, não a da escrita, tida como “inútil e perigosa para o sexo feminino” 

(ARIÈS; CHARTIER, 2004, p. 117). 

A reflexão solitária, o “saber ler” possibilitou ao indivíduo não só o recolhimento, 

como também tornou ultrapassada a figura do mediador entre o livro e o não alfabetizado. Em 

contrapartida, tal qualificação implica não só no crescimento do número de pessoas que 

possuem livros como também daqueles que formam uma biblioteca. Um tópico que nos 

interessa é de que maneira a intimidade, tão perseguida nestes séculos, foi registrada. Os 

historiadores observaram, nas pesquisas desenvolvidas, as memórias, os diários etc., 

conforme afirmam Ariès e Chartier, “os livros dos historiadores escritos por aqueles que 

participaram dos fatos ou foram suas testemunhas oculares ou que contêm sua vida e suas 

principais ações. Corresponde ao que os latinos chamam de ‘comentários’” (ARIÈS; 

CHARTIER, 2004, p. 331-2). Convertem-se as memórias num gênero aristocrático, pois 

ficam limitadas a pessoas que participaram da história pública. Voltamo-nos para o diário, em 

busca desta escritura de foro íntimo. Este olhar de um sujeito lançado sobre um objeto, a 

princípio não destinado à publicação, revela, em especial, no diário inglês, se comparado com 

o francês, com menor pudor e reserva da intimidade da família, os defeitos da esposa, as 

referências às crianças, as confidências, as infidelidades, os amores inopinados e imprevistos. 

Estes relatos mais íntimos acabam por influenciar a ficção literária. Refletem-se no romance 

as experiências individuais, que substituíram a tradição coletiva, tão valorizadas no século 

XVIII. Uma das estratégias dos ficcionistas foi a de simular um efeito de verdade do texto 

literário. Tal efeito pode ser verificado não só pelo motivo dos manuscritos encontrados como 

também nas cartas remetidas ou descobertas ao acaso, fazendo do romancista um mero 

escriba. Uma vez que a história é narrada por um eu, uma outra via é o escrito em primeira 

pessoa pois, o leitor inocente tomá-la-á como verdadeira.  
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Do privado que se escondeu por trás do público, a ficção lançou mão de estratégias 

narrativas que privilegiaram a busca pelo individual que se diluiu no coletivo. 

Particularmente, a estrutura epistolar se mostra um recurso que edifica a ação instante a 

instante, independentemente de ligação a uma memória que se revisita, portanto, o método 

epistolar: 

 

 

[...] leva o escritor a produzir algo aceitável como a transcrição espontânea 

das reações subjetivas dos protagonistas aos fatos na medida em que estes 

ocorrem e, assim, romper com a tendência clássica da seletividade e da 

concisão [...]. Pois, se os fatos são lembrados muito depois que ocorreram, a 

memória desempenha uma função mais ou menos semelhante, retendo 

apenas o que levou a uma ação importante e esquecendo o que foi 

transitório e malogrado (WATT, 1996, p.167). 

 

 

Para estruturar uma narrativa o uso das cartas permite que o leitor se aproxime mais da 

consciência íntima das personagens e o autor textual, ao elaborar o que as personagens 

poderiam escrever em determinadas circunstâncias, traz para a ficção o uso cotidiano das 

cartas: a correspondência informal, onde o objetivo era partilhar com seus interlocutor seus 

pensamentos e atos cotidianos. O grau de “autenticidade” do romance epistolar é atestado 

pelos prólogos, onde editores e escritores advertem que são meros organizadores da 

correspondência, que as cartas chegaram até eles, conferindo-lhe um caráter não-fictício. A 

carta, como estratégia narrativa, revela o que há de mais íntimo, o espaço privado é exposto, 

desvendando os segredos de um eu singular. 

Sobretudo na segunda metade do século XVIII, os romances franceses e ingleses 

foram difundidos em terras lusitanas, tanto no original quanto em traduções, criando um 

público leitor ávido pelo gênero. O Romantismo é que cria o romance, adaptando-o de 

modelos importados. Apresenta-se nacionalista e histórico numa primeira fase e, depois, 

regionalista e passional. Clamando por uma arte onde o subjetivismo fosse a tônica, o escritor 

romântico recusa os gêneros clássicos por excelência, renega modelos preexistentes e elege 

como a figura central de seu romance. A experiência individual, tomada como tema narrativo 

no século anterior, encontra espaço profícuo na literatura romântica. Também o Realismo-

Naturalismo faz do romance seu veículo de idéias predileto. Tanto nos romances românticos 

quanto nos realistas, as cartas se fizeram presentes como um artifício que ajudava a manter a 
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coerência interna do enredo. Em Amor de perdição
59

, por exemplo, lemos a transcrição total 

ou parcial das missivas trocadas entre as personagens Simão Botelho e Teresa Albuquerque 

que assumem diversas funções na narrativa, uma vez que o casal de amantes se encontra 

separado: elas servem como elo entre eles; informam ao destinatário da carta sobre os 

acontecimentos; comunicam as decisões tomadas quer pelo signatário, quer por familiares; 

persuadem o destinatário a tomar determinadas atitudes; funcionam como expressão dos 

sentimentos dos personagens. 

O romance do final do século XIX, invadido por uma efervescência ideológica, social 

e científica, afasta-se do subjetivismo que caracterizou o período anterior e torna-se mais 

objetivo. Mas o que lemos em ambos, romances realistas e românticos, são os “exageros do 

sujeito, convencido da sua verdade sobre uma realidade externa” (PIRES, 1997, p. 519), seja 

por ter deixado falar o coração, numa clara reverência à “apoteose do sentimento”, seja pela 

postura de quem quer fazer ciência, tornando o texto romanesco uma “anatomia do caráter”. 

 

 

4.1.4 - OS LEITORES DE ROMANCE 

 

O Romantismo, movimento artístico e literário do século XIX, trouxe para nossa 

cultura um gênero literário que até hoje é amplamente divulgado e apreciado no mundo todo: 

o Romance. Como surgiu num período de ascensão da burguesia, o romance era destinado a 

um público que valorizava a riqueza de ações e personagens sobre a linguagem rebuscada das 

epopéias que passaram a perder seu prestígio a partir do século XVII. Seus enredos 

complexos com elementos ficcionais conquistaram o público leitor brasileiro. 

 Assim como o tempo, o espaço costuma ser indicado no início do romance, o que não 

é uma regra. O espaço de referência pode ser explicitamente descrito ou não. Já quanto à 

pessoa o romance é mais específico. Muitas vezes o narrador é um personagem, o que torna 

sua descrição mais parcial e subjetiva. Já existem casos em que o narrador é observador, ele 

não faz parte da história e por isso exibe um ponto de vista diferente do das personagens. 

Neste caso há um afastamento maior e o resultado é uma narração mais objetiva e até mesmo 

mais fiel, sem interferências. 

                                                 
59 É o título de uma novela portuguesa de Camilo Castelo Branco, escrito em 1862. É o mais famoso romance do 

autor, um dos expoentes do romantismo em Portugal. A redação dessa obra, sua maior novela passional, foi 

inspirada em suas desventuras - sempre envolvido em casos amorosos complicados - e na peça Romeu e Julieta, 

de Shakespeare. Com a publicação da obra em 1862, Castelo Branco alcança grande popularidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camilo_Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/1862
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
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A partir do século XIX, entra em cena o romance moderno, que vai discutir a forma 

por meio da qual se conta a história, ou seja, a questão do discurso. Isso ocorre por meio da 

metalinguagem, recurso artístico que se caracteriza pelo fato de a linguagem se voltar sobre si 

mesma, sobre o seu próprio código: se vale das palavras que a compõem para expor 

procedimentos de construção do discurso. O romance moderno surgiu como um gênero 

bastardo, sem tradição nem contornos bem definidos. Numa época em que ainda vigorava a 

estética neoclássica e em que a preceptiva estabelecida pelos redatores orientava a escrita e os 

juízos críticos, a falta de estirpe do recém-chegado à cena literária lhe angariou preconceitos e 

exigiu dos romancistas um grande esforço para justificá-lo e conferir-lhe respeitabilidade. Sua 

ascensão e seu processo de formação foram marcados, dessa maneira, por uma intensa 

discussão travada em prefácios, cartas, resenhas e artigos a respeito de sua natureza, seus fins 

e escopo. Ao mesmo tempo, por não exigir de seus leitores conhecimento especializado e por 

debruçar-se sobre a vida cotidiana dos homens comuns e tratar dos problemas que lhes eram 

próximos e caros, o romance logo ganhou impressionante popularidade, tornando-se uma 

espécie de porta-voz da nova sociedade que se formava sobre as ruínas do mundo feudal. 

Ocupando o centro das mudanças econômicas, sociais e políticas que deram origem ao mundo 

burguês, Inglaterra e França constituíram o lócus privilegiado onde o novo gênero veio a 

florescer e a se desenvolver e de onde se disseminou para outros lugares. 

Todo esse processo ocorreu antes que o Brasil passasse a ser uma nação independente 

e, apesar de todos os obstáculos estruturais que dificultavam a circulação dos livros em nosso 

país, notadamente a inexistência da imprensa, a censura prévia e o pequeno número de 

livrarias, mesmo antes de 1822 os romances já podiam ser encontrados na América 

Portuguesa. Pelo menos desde a segunda metade do século XVIII, eles atravessaram o 

Atlântico e podiam ser lidos para a instrução e o deleite de seus apreciadores. Com a chegada 

da Família Real e a abertura dos portos em 1808, o Brasil foi lentamente se integrando ao 

circuito livreiro, passando a ser um lugar de destino dos romances europeus, nos seus mais 

diferentes suportes – livros, jornais, revistas. Se o Rio de Janeiro foi, na maior parte das vezes, 

um ponto de chegada e um importante centro irradiador, os romances igualmente aportaram, 

por diferentes vias, em locais mais distantes ao longo do século XIX, como se lerá nos 

capítulos que se ocupam da presença deles em diferentes estados e cidades do país. As 

evidências de sua difusão para diversos cantos, dessa maneira, relativizam a imagem de uma 

nação sem livros e sem leitores e revelam, por um ângulo de grande interesse, os momentos 

iniciais da formação de nosso sistema literário, antes mesmo da criação do romance brasileiro, 

assim como seus desdobramentos posteriores. 
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Graças ao recurso a inúmeras fontes pouco utilizadas pelas histórias literárias mais 

tradicionais – anúncios de jornal, catálogos de bibliotecas e gabinetes de leituras, inventários, 

pareceres de censores, processos inquisitoriais, entre outros –, esse alentado estudo oferece 

um quadro muito mais complexo, mais rico e mais problematizado da inserção do nosso país 

no circuito literário oitocentista, a partir de diversos ângulos complementares que associam os 

níveis da produção e da recepção. Da mesma forma, faz cair por terra velhos lugares comuns 

críticos, mostrando como, naquele período, não se estabeleciam rígidas hierarquias entre o 

que hoje a crítica considera como obras canônicas e não-canônicas. Sobretudo, expõe uma 

sociedade partícipe da circulação do conhecimento e dos modelos narrativos, diversa, porém 

não alheia aos movimentos das idéias, integrante do sistema literário mundial. 

Um dos fatores determinantes para o triunfo do romance foi um público leitor afeito à 

nova forma, pois as diversas maneiras de divulgação dos textos veiculados em folhas 

periódicas ou em brochuras facilitaram o acesso a um grupo também diverso. Nesse momento 

a cultura letrada, antes restrita a uma pequena classe dominante, a aristocrática, amplia-se e 

passa a participar mais efetivamente da cultura de seu país, difundida com os romances. 

 

 

4.1.5 O ROMANCE EPISTOLAR EM FOLHETIM 

 

Um romance epistolar é também chamado de um romance de cartas, porque a narração 

ocorre neste formato, especialmente, cartas e diários. Uma epístola é um termo arcaico para 

uma carta. O romance epistolar é uma interessante técnica literária, porque permite que um 

escritor inclua narradores múltiplos em sua história. Isto significa que a história pode ser 

contada e interpretada por inúmeros pontos de vista. 

Considera-se o primeiro romance epistolar tenha surgido no século XVII, à obra 

intitulada Cartas de amor entre um nobre e sua irmã, escrita por Aphra Behn
60

. Ao contrário 

de outros romances, o romance epistolar incluiu a voz de um narrador, que reunia cartas e 

comentários sobre todos os personagens. Este aspecto iria desaparecer em trabalhos 

posteriores, quando o romance epistolar tornou-se popular no século XVIII. 

O romance em jornal, ou folhetim, nasce em 1836, na França, como uma verdadeira 

"novela", uma publicação em prestações, com os "dramas" do dia a dia, ou seja, em um 

espaço na parte inferior do jornal. É importante salientar que somente no final do século 

                                                 
60

 Foi uma escritora inglesa. Ela está enterrada na Abadia de Westminster. 



 74 

XVII, começamos a ver o romance na forma mais adequada para a mente moderna. A moda 

universal na França era o autor W. Scott, especialmente, entre 1826 e 1835, que escreveu 

muitos romances sobre a Revolução Francesa, o público leitor francês nessa época sentia-se 

atraído e apaixonado pelos romances históricos. W. Scott influenciou, e forçou, todos os 

romancistas na primeira metade do século XIX que publicaram suas obras em folhetins. Há 

uma produção maciça de romances históricos entre 1815 e 1830, incluindo a história literária 

quase não costumeiramente relatada, como: Crônica do reinado de Carlos IX, de Prosper 

Mérimée, em 1829; Os Chouans, de Balzac, em 1829; e O corcunda de Notre-Dame, de 

Victor Hugo, em 1831. Assim, o romance histórico havia tomado o seu lugar na leitura 

pública francesa, surge um novo molde ideológico: o romance em série, projetado para ser o 

mais provável gênero literário com apelos épicos e atingir as classes sociais mais distantes da 

pública leitura da época. Logo, os donos dos folhetins perceberam que tinham em mãos uma 

mídia que poderia explorar o benefício da leitura para conquistar mais anúncios e, com isso, 

muito mais retorno financeiro. 

 

 

4.2 LUCILA: UMA (RE)LEITURA A PARTIR DO IMPRENSA EVANGÉLICA 

 

Com a publicação do romance Lucila em várias edições do Imprensa Evangélica é 

possível que sua receptividade tenha sido bastante positiva, ou seja, aparentemente houve o 

alcance desejado pelos editores do jornal junto ao público leitor protestante brasileiro. Há 

ainda outra característica peculiar e própria do romance de folhetim, que foi a de multiplicar e 

difundir o gosto pela leitura numa época em que nem todos eram alfabetizados, mas nem por 

isso deixavam de apreciar os enredos folhetinescos. Tal fato nos é apresentado por Marlyse 

Meyer em sua obra Folhetim, na qual ela comenta: 

 

 

Considerando-se o nível de analfabetismo no Brasil fica uma pergunta: 

até que ponto as classes populares podiam consumir os romances ditos 

populares que lhes eram destinados “naturalmente”? É verdade que, neste 

país formado pelos padrões da oralidade, onde, nos primórdios do 

folhetim, dominavam as famílias extensas e casas recheadas de serviçais 

e, mais tarde, as habitações populares coletivas, cortiços e vilas operárias, 

há de se levar em conta o efeito multiplicador de uma oitiva coletiva 

durante os serões. (MEYER, 1996, p.382.). 
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Quando se escreve uma narrativa epistolar, na maioria das vezes o autor se beneficia 

da emoção. O autor se beneficia e desfruta da liberdade criativa de inserir em sua narrativa 

modos heterodoxos e intrigantes de comunicação. Tal libertação dos limites das tradicionais 

histórias pode liberar muitas ideias novas para sua obra. Monod confirmou esta capacidade de 

produzir algo que ultrapasse os conceitos tradicionais de leitura. Pode-se dizer que Monod 

alcançou seu objetivo ao publicar Lucila quando reproduziu com singela fidelidade, 

evidentemente no plano da imaginação, a religiosidade e espiritualidade que todos conheciam 

no plano da realidade, mas, em contrapartida, não deixou de despertar a curiosidade do 

público leitor brasileiro protestante. O romance epistolar, na sociedade brasileira do século 

XIX, encontra em Monod mais um interlocutor, tendo ele participado de um momento 

decisivo para a literatura protestante francesa - ao publicar Lucila, um romance ficcional 

teológico - um grupo que ainda buscava construir sua autonomia e formar sua identidade 

intelectual própria. 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS EM LUCILA, ELEMENTOS QUE APONTAM PARA UM TIPO 

DE LEITOR 

 

 Nessa terceira parte pretendo mostrar algumas características do romance que 

dialogam com os elementos que foram abordados nos dois primeiros capítulos. Alguns desses 

elementos são relacionados a temas como a maneira com que se aborda o catolicismo, o 

protestantismo e a figura da mulher, uma vez que é uma mulher a protagonista de Lucila. 

Inicialmente, é importante ressaltar alguns elementos da história da personagem 

Lucila, detalhes sobre sua família, religião e matrimônio, apresentada em um diálogo com o 

padre Faviano, no início do livro: 

 

 

Ignorais provavelmente que nasci protestante; eu mesma bem pouco me 

lembro disso. Perdi minha mãe quando nasci, e perdi meu pai antes de ter 

completado os meus doze anos. Quando casei, restavam-me apenas alguns 

parentes mui remotos; segui sem resistência, e ao mesmo tempo sem 

decidida vontade, a religião da minha nova família, e meus filhos têm sido 

nela educados. Mas enfim, com alguma vergonha vo-lo confesso, nunca me 

aproximei da mesa da comunhão, e já tenho quarenta e um anos (MONOD, 

1865, p. 4). 
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Também vale ressaltar a importância da personagem Lucila quanto à escolha religiosa. 

Isso se verifica em um diálogo inicial que ela tem com o padre Faviano onde já se revela a 

complexidade da sua formação e condição religiosa ao dizer que era “Protestante por 

nascimento, católica romana por circunstâncias, mas não estando sujeita a minha alma a 

comunhão nenhuma, a qual das duas igrejas deveria pertencer o meu corpo?” (ano, p. 4). 

Em outro momento da história, Lucila levanta alguns argumentos que a levaram ao 

catolicismo e também o que a impedia de retornar ao protestantismo: 

 

 

Para melhor dizer: quis enfim ser realmente católica romana. Não vejo 

motivo algum para regressar ao culto de meus pais. Quando mesmo 

houvesse igualdade entre as duas comunhões, eu acharia mais fácil ficar 

sendo o que sou, ou o que me julgam ser. Posso sem alarde fazer-me 

católica, e não declarar-me protestante sem nenhum escândalo. Além disso, 

tenho repugnância em me separar de meu marido e de meus filhos, e de 

tudo seria capaz, menos de dar azo a uma cisão na minha família. Porém, 

mais graves motivos me impelem para a religião católica romana. Não me 

tomeis estas palavras por compromisso; falaria da mesma sorte se estivesse 

escrevendo a um ministro protestante. Apesar dos prejuízos de infância, não 

posso deixar de reconhecer na vossa religião certo ar de autoridade que a 

outra não tem: a sua extensão, a sua bela ordem, a sua antiguidade, até 

mesmo a pompa de suas cerimônias e a beleza dos seus edifícios, tudo me 

atrai para ela (MONOD, 1865, p.5). 

 

 

Quanto ao catolicismo, gostaria de ressaltar o caráter polêmico da abordagem. Essa 

polêmica pode ser verificada em uma das cartas do padre Faviano a Lucila, chamada de 

Quarta Carta, O padre a Lucila. Nela é abordada a autoridade da Igreja Católica, 

especialmente sua infalibilidade. Outra abordagem é a menção de igrejas dissidentes da Igreja 

Católica: 

 

 

Portanto, o princípio aqui, bem estabelecido, importa a aplicação; uma vez 

reconhecido que nalguma parte existe igreja infalível, é fácil de aprender 

que esta só pode ser a Igreja Católica. Uma reflexão bem simples nos faz 

ver isto: é ser a Igreja Católica a única que se diz infalível. Uma igreja 

estabelecida por Deus para julgar com infalibilidade em todas as 

controvérsias deve, ao que parece, sabê-lo ela mesma; e, por consequência, 

as igrejas dissidentes, não se julgando infalíveis, não o poderão ser 

efetivamente. Este privilégio, ou, antes, este pesado encargo, fica 

pertencendo à Igreja Católica sem que se lhe dispute. Além disso, consultai 

a experiência. Já encontrastes alguém que acredite em igreja infalível e não 

admita a autoridade da nossa? Vós mesma, não é verdade, minha senhora, 
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que, se estivésseis persuadida da existência dum tribunal infalível, não 

teríeis a idéia de o procurar fora dessa igreja, que vedes reinar em quase 

toda a cristandade? (MONOD, 1865, p. 55). 

 

 

 Em outro momento, para refutar sua afirmação de que a Igreja Católica é a verdadeira 

e única, o personagem do padre Faviano argumenta com Lucila sobre sua unidade com Jesus 

Cristo. Nesse momento são citados vários nomes da história que refutariam o argumento da 

unidade da Igreja Católica, um deles é Cipriano, outro é Pascal: 

 

 

Eu poderia citar ainda Cipriano, discípulo de Tertuliano, que escreveu no 

seu Tratado sobre a unidade da Igreja Católica «que a igreja, fundada por 

S. Pedro, nunca se separa de Jesus Cristo; que o bispo está na igreja, e a 

igreja no bispo, de sorte que aquele que não está com o bispo não está na 

igreja; que esta casta esposa de Jesus Cristo não pode ser corrompida; que 

nos guarda para Deus; que aquele que abandona a igreja de Jesus Cristo 

nunca receberá as recompensas de Jesus Cristo; e que, finalmente, não pode 

ter a Deus como pai aquele que não tem como sua mãe a igreja» (Unit. Eccl. 

catol. fim da carta 68). Receio fatigar-vos, minha senhora; apresso-me, 

portanto, em recorrer a Santo Agostinho. Nenhum doutor goza de mais 

elevada reputação de piedade, ciência e gênio; e nenhum também afirmou 

mais claramente a existência duma Igreja Católica, «que, edificada sobre a 

pedra, como diz o Evangelho, deve ser conhecida por toda a terra, e não 

poderia ficar oculta. Só nela é que se pode encontrar unidade segura, de 

sorte que não devemos separar-nos em caso algum» (Cont. Parmen. L. 3 

cap. III, § 28)... Pedistes-me provas, minha senhora: aí estão essas três. No 

caso de julgar-se que cada uma delas de per si não era perfeitamente 

demonstrativa, deveria ao menos conceder-se que elas mutuamente se 

complementam e fortificam, de sorte que, reunidas, se tornam irresistíveis. 

Assim as consideram Pascal, Bossuet, Fénelon, Massillon e as mais 

brilhantes luzes da igreja em todos os séculos. Esses grandes homens que 

acabo de nomear, não obstante seguirem diversas opiniões sobre alguns 

pontos menos importantes, todos são conformes em reconhecer uma igreja 

infalível e a ordem admirável que Jesus Cristo estabeleceu nela, 

subordinando os fiéis aos seus pastores, aos seus bispos, e todos os bispos 

da cristandade à sé de Roma, onde termina essa maravilhosa unidade 

católica que abrange toda a terra e que não tem igual na história da 

humanidade. (MONOD, 1865, p.61,62). 

 

 

Uma possível forma para compreender isso é pensar que um texto que aborda dessa 

maneira o catolicismo pode exercer em uma sociedade católica o papel de confronto, uma vez 

que essas passagens sugerem uma abordagem polêmica de uma religião predominante nessa 

sociedade. Um dos aspectos na história que pode revelar esse lado polêmico está no fato de na 

Décima Carta, do personagem M. Mercier – personagem que surge na segunda parte do livro, 
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na Quarta Carta, em Correspondências sobre a interpretação da Bíblia, - a Lucila, temos 

uma afirmação de que a inspiração da Bíblia não possui intermediários, uma clara alusão, e 

provocação à Igreja Católica: 

 

 

Quanto ao essencial: a nossa confiança, de uns e de outros, é na graça do 

Espírito Santo; mas eis aí o que nos separa: segundo o senhor padre, o 

Espírito Santo só fala indiretamente a cada um dos fiéis pelo órgão da 

Igreja Católica Romana! e, segundo a nossa opinião, o Espírito Santo fala 

diretamente a cada um dos fiéis e sem intermediário. É por isso que, 

segundo o senhor padre, cada um dos fiéis deve deixar à Igreja Católica 

Romana, e só a ela, o cuidado de interpretar a Bíblia: e, segundo a nossa 

opinião, deve ler ele mesmo a Bíblia, implorando as luzes do Espírito de 

Deus (MONOD, 1865, p.73). 

 

 

 Em outro trecho do livro temos mais uma abordagem de M. Mercier a Lucia sobre a 

infalibilidade da Igreja Católica: 

 

 

De que vos serviria, minha senhora, saber que nalguma parte do mundo 

existe um salvador, se vos não ensinassem também que esse Salvador é 

Jesus Cristo? A proposição geral, vos dizem eles, importa a proposição 

particular que deveria importar a proposição geral. Uma vez que se 

demonstrasse que a Igreja Católica Romana é infalível, de certo se 

concluiria daí que existe na terra uma igreja infalível; mas a existência de 

uma igreja infalível importa necessariamente a infalibilidade da Igreja 

Católica Romana? (MONOD, 1865, p.74). 

 

 

 A abordagem da religião católica lembra alguns conceitos teológicos importantes na 

caracterização do protestantismo face à religião católica. Gostaria de apontar alguns desses 

conceitos. Um deles é o de revelação. Para os protestantes a revelação compreende alguns 

elementos em comum apesar de sua grande diversidade. A Bíblia é reconhecida como a única 

fonte de autoridade doutrinal, regra de fé e prática, e deve ser interpretada de acordo com 

regras históricas e linguísticas, observando-se seu significado dentro de um contexto 

histórico. A salvação é entendida como um dom gratuito de Deus alcançado mediante a fé. 

Para os protestantes a revelação de Deus se apresenta através da criação, da palavra, de Jesus 

Cristo e salvação. Vejamos alguns tópicos expostos no livro Lucila que falam da revelação 

com destaque para a teologia. O primeiro traz um diálogo de Lucila com o padre Faviano 
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sobre a Bíblia como inspiração divina, a ressalva que faz Lucila é que tal inspiração é uma 

garantia da igreja, ou seja, a Igreja Católica transferiu para si a condição de afirmar e ensinar 

sobre o que possui, ou não, origem divina. Neste caso, a crítica da personagem é que a própria 

igreja Católica se apropriou do termo, sugerindo que ela mesma seria uma igreja inspirada por 

Deus: 

 

 

Começa-se as mais das vezes por crer na igreja, e, depois, com a sua fé, 

passa-se a crer na santa Bíblia, cuja inspiração a igreja nos garante. Mas 

vós, pelo contrário, pareceis querer passar da Bíblia à igreja. Isso não 

deixaria de dar-me algum cuidado se eu não tivesse a convicção de que não 

tardareis a entrar no caminho ordinário, que é incontestavelmente o mais 

simples e mais seguro. Em breve reconhecereis, minha senhora, que não há 

tranquilidade bem sólida senão para aquele que se sujeita inteiramente à 

igreja como um menino à sua mãe, confiando-lhe o cuidado de o conduzir a 

Deus. A 

oração, a experiência, o estudo do vosso coração e as próprias dificuldades 

que já encontrais no vosso caminho hão de fazer-vos conhecer isto melhor 

do que o poderiam fazer as minhas admoestações, e despirão 

completamente o vosso espírito desse resto de protestantismo que vos fez 

alterar a ordem da conversação. Pretendeis que eu vos exponha as provas 

que demonstram a origem divina da nossa santa religião. Isto seria muito 

mais fácil, ou antes, seria supérfluo semelhante cuidado, se tivésseis 

seguido a marcha que 

acabo de explicar-vos e aprendido desde logo a submeter-vos em tudo às 

decisões da igreja. Nesse caso bastar-me-ia dizer estas poucas palavras: A 

Bíblia é livro inspirado por Deus, porque assim o ensina a igreja, que não 

pode afastar-nos da verdade. Mas, nas circunstâncias em que achais, bem 

vejo que vos não satisfaria semelhante resposta (MONOD, 1865, p.6). 
 

 

 Em outra parte do livro, percebe-se certa tensão sobre a inspiração da Bíblia. Uma 

delas é quando o padre Faviano discute este assunto com M. Lasalle dizendo que “Uma coisa 

é encontrarem-se num livro algumas palavras a respeito de socorro do céu, outra coisa é 

atribuir-se-lhe inspiração propriamente dita, como a Bíblia ou o Alcorão” (MONOD, ano, 

p.10). Mais à frente, a discussão começa a adquirir desdobramentos mais acirrados quanto à 

inspiração da Bíblia: 

 

 

Perfeitamente, se fosse possível não acreditar nada, mas é que sempre se 

acredita em alguma coisa. Por que, enfim, se a Bíblia não é de Deus, é dos 

homens, não é verdade? A Bíblia é de Deus, eis a minha crença; a Bíblia é 

dos homens, eis aí a vossa. Ora eu sustento que a vossa crença tem maiores 

dificuldades do que a minha; ou, para dizer tudo de uma vez, sustento que, 
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se a minha crença tem dificuldades, a vossa tem impossibilidades absolutas; 

e que se eu, para crer aquilo que creio, preciso de curvar a fronte diante de 

Deus, o que me não envergonho de fazer, vós, para crerdes o que credes, 

precisais de contradizer o que há de mais evidente na observação, na 

experiência e na história... A Bíblia existe. Trata-se de explicar como é que ela 

teve princípio. Eis a minha explicação: Deus inspirou-a aos que a escreveram, e 

revelou-se ali aos homens. Esta explicação tem suas dificuldades. Já as vimos 

esta manhã, e não as quero repetir agora; limito-me a uma revista geral sobre o 

caráter dessas dificuldades. Esta refere-se quase unicamente aos pontos que 

dependem da inteligência ou da vontade divina. Não é próprio da sabedoria ou 

da grandeza de Deus o querer revelar-se, não é crível que para o fazer se 

servisse dos meios que empregou segundo o Evangelho; — ou finalmente esse 

Evangelho tem esta ou aquela doutrina que se não acomoda com as perfeições 

de Deus. «Deus não quer», «Deus não deve», é o princípio que sempre se 

emprega, porque não ousaria dizer: «Deus não pode.» Para que as objeções 

deste gênero fossem decisivas, era mister que nós tivéssemos conhecimento da 

natureza divina. Temos nós esse conhecimento? E quando, em vez de indagar o 

que Deus fez, pretendemos julgar a priori (permiti-me esta locução de escola) o 

que Deus devia ter feito, não corremos o risco de enganar-nos? Daí serem as 

vossas objeções vagas e mal seguras: são conjecturas mais ou menos 

verossímeis, e nada mais. Vós podeis dizer: penso, presumo; porém: sei, isso 

nunca. A explicação que eu dou acerca da origem da Bíblia é pouco crível, no 

vosso entender; 

porém não tem nada de impossível, não é absurda. (MONOD, 1865, p.20,21). 

 

 

 Ainda temos no livro mais uma embate entre o padre Faviano e M. Lasalle quanto à 

revelação bíblica. Nela a questão é sobre a origem da revelação de Deus na composição da 

Bíblia: 

 

 

Pois, se a Bíblia fala verdade, a revelação é tão antiga como o mundo, e 

quem nos diz que não terá chegado aos pagãos alguma luz, se não da 

revelação mosaica, ao menos da revelação patriarcal que remonta ao 

primeiro homem?[...] nos é demonstrado com argumentos sólidos que a 

Bíblia e obra de Deus, devemos acreditar nela, ainda mesmo que a doutrina 

nos pareça estranha. Pois as nossas idéias não podem ser errôneas? E quem 

sabe? Talvez nos não cause admiração aquela doutrina senão porque é 

verdadeira. É o que Jesus Cristo dizia aos judeus: «Porque eu digo a 

verdade, não me acreditais» (Jo 8.45). Mas, além disso, aquela doutrina 

tem alguns traços luminosos, e fornecer-nos-ia novo argumento, à falta de 

outros, em abono do cristianismo. É o que se chama prova interna. Eu não 

quis demorar-me com ela nesta conferência, porque é prova que, não 

obstante ser muito forte, não pode ser bem apreciada senão por homem que 

já esteja meio convencido e que principie a estudar atentamente a revelação. 

Porém, se as razões que vos tenho apresentado puderem determinar-vos a 

empreender esse estudo, vereis desenrolar-se diante 

de vós nova ordem de considerações, e o conteúdo da Bíblia acabará de 

justificar, à vossa vista, a sua divina origem Haveis de ficar logo 

surpreendido ao encontrar na Bíblia, escrita por grande número de autores 

que se sucederam com intervalos de séculos, ordem e encadeamento 
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maravilhosos. Vereis ali o plano da revelação ir-se desenvolvendo pouco a 

pouco com o decorrer dos séculos, e os mais 

evidentes sinais de um desígnio único e de um autor comum. Esse autor, 

além de Deus, quem poderia ser? Que outro ente poderia abranger com um 

lance de vista quinze séculos? Então há de parecer-vos tão incrível que a 

Bíblia seja obra dos homens como que um belo quadro seja feito por 

cinquenta pintores que, tendo passado uns após outros junto da tela, 

houvessem dado ali cada um a sua pincelada. Depois ficareis surpreendido 

ao ver quanta luz a Bíblia difunde sobre as matérias mais úteis e mais 

profundas. Ali encontrareis acerca de Deus, da sua lei e do seu governo 

noções tão novas como surpreendentes de verdade. Ali aprendereis a 

conhecer-vos a vós mesmos de tal sorte que não possais deixar de confessar 

que aquele que fez a Bíblia é também o que fez o coração no homem. Ali 

encontrareis a solução desses grandes problemas que são a desesperação 

eterna da filosofia: a origem do mal, a desordem da sociedade, e as 

contradições que se observam no homem. Acabareis de convencer-vos de 

que a Bíblia não se pode explicar sem Deus, reconhecendo que o mundo 

não se pode explicar sem a Bíblia. (MONOD, 1865, p.45-47) 

 

 

 O personagem do padre Faviano chega a dizer num dado momento para o personagem 

M. Mercier sobre “qual será o homem sensato que possa explicar isto, não sendo a Bíblia obra 

de Deus?” (MONOD, p.48). Isso denota que o sacerdote tentava mostrar de modo categórico 

que os textos bíblicos foram inspirados por Deus. Apesar do padre Faviano defender 

insistentemente a inspiração da Bíblia em vários diálogos com o personagem M. Mercier, 

Lucila demonstra o desejo de ler integralmente as Escrituras, o que traz um acerta 

preocupação ao padre Faviano: 

 

 

Os fragmentos da Bíblia que existem no meu «Manual» não me bastam. As 

Escrituras inspiradas por Deus, quero vê-las no seu todo, e nessa bela 

harmonia que também nos descrevestes. Providenciai-me uma Bíblia, 

senhor padre: tenho pressa de a possuir, de a ler, de me entregar a esse santo 

estudo. Eu bem podia comprá-la a algum desses mercadores ambulantes que 

há um ano ou dois andam vendendo pelas aldeias. Porém, não obstante 

trazerem versões católicas, o nosso cura exortou-nos a que não as 

compremos. Ele entende que não é aquela a verdadeira palavra de Deus, 

que se lhe têm feito ali alterações notáveis, e até se tem ousado excluir 

livros inteiros. Bem sei que o pobre homem não merece ilimitada confiança, 

mas, enfim, pode ser que tenha razão. Faz-me tremer só o pensamento de 

tomar para meu guia um livro em que mão ímpia tenha alterado qualquer 

coisa. Antes quero adiar um pouco a posse das Sagradas Escrituras, e 

recebê-las da vossa mão [...] Fizeste bem em não comprar a Bíblia. As que 

vendem os colportores, das sociedades chamadas bíblicas e evangélicas, são 

incompletas, como já ouvistes dizer ao vosso cura. Faltam ali muitos livros 

que a igreja inseriu no cânon do Antigo Testamento, tais como Judite, 

Suzana, os dois dos Macabeus, e outros. Quanto à censura de falsificação, 

devo dizer, em abono da verdade, que não tem fundamento. Não conheço as 
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versões protestantes que os colportores andam vendendo; mas comprei eu 

mesmo a um desses senhores uma Bíblia católica. Seguira-se ali a versão de 

Saci, a melhor que possuímos em francês. Confrontei-a com uma antiga 

edição aprovada por muitos bispos, e não achei diferença entre elas, a não 

ser essas pequenas alterações que o tempo quase sempre produz em livro 

reimpresso muitas vezes. Sinto realmente que M. Alexis, que é homem 

respeitável, apesar dos seus pequenos defeitos, fizesse imputação de tal 

gravidade sem ter verificado a exatidão. Infelizmente, não é ele o único, e 

receio bastante ver a Igreja Católica mais comprometida ainda pelo 

emprego de tais meios do que o poderia ser pelos ataques dos seus 

adversários (MONOD, 1865, p.51,52). 

  

No desenvolvimento da história do livro percebe-se que o padre Faviano, sabendo do 

interesse de Lucila pela leitura da Bíblia, tenta induzir seu acesso aos textos bíblicos originais, 

ou canônicos, restringindo sua leitura a um texto paralelo, um deles, citado como Histórias da 

Bíblia, de Royaumont: 

 

 

Começai, pois, minha senhora, por interrogar a igreja e compenetrar-vos da 

doutrina que ela encontrou na Bíblia: ela a tem depositado em escritos 

acessíveis a toda gente. Podereis vê-la resumida com brevidade e clareza no 

«Catecismo do Concílio de Trento», que tenho a honra de enviar-vos com 

esta carta. Envio também as «Histórias da Bíblia» de Royaumont. Não 

desprezareis este livro por ser escrito para a infância. Há nele mais 

simplicidade: e, como segue exatamente a ordem da Bíblia, substituir-vos-á 

de alguma sorte este livro sagrado sem oferecer-vos os mesmos 

inconvenientes. Com tudo isso, tais inconvenientes não hão de existir 

sempre, e não é minha intenção privar-vos para sempre da leitura da Bíblia. 

Só quero que à maneira desses meninos recém-nascidos de que fala um 

apóstolo, vos alimenteis por algum tempo com o leite espiritual e puríssimo 

que a igreja, essa boa mãe, vos oferece com tanto carinho. Mais tarde, 

quando puderdes suportar alimento mais sólido, quando o vosso espírito 

estiver habituado por longo exercício a discernir o bem e o 

mal, tomareis então a Bíblia. A própria igreja vo-la dará, contanto que vos 

deixeis dirigir por ela na ordem e escolha das vossas leituras, e sujeiteis, 

como é justo, o vosso sentido ao seu (MONOD, 1865, p.53,54). 

 

 A afirmação do padre Faviano provoca um a reação em Lucila que é descrita no livro: 

 

 

A vossa resposta, como tínheis previsto, surpreendeu-me quanto era 

possível. Eu não duvidara de que havíeis de acolher com agrado a minha 

petição: longe de fazer nisso o mais pequeno escrúpulo, julgava cumprir um 

dever apresentando-a. Pois quê! Convenceis-me de que a Bíblia é a palavra 

de Deus, e depois me recusais a satisfação de a ler! Bem vos entendo, 

senhor padre; e não receio enganar-me a respeito da vossa piedosa intenção! 

Quereis que a minha fé seja tirada da Bíblia, mas não convém que seja eu 

mesma que dali a Extraia [...] É verdade que mais de uma vez vi a Bíblia 
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nas mãos de meu pai; isto pode contribuir alguma coisa para o desejo que 

tenho de a possuir. No entanto, não penseis que estou prevenida a favor das 

idéias religiosas da minha família. Creio ter-vos já dito que, se em mim há 

prejuízo, é em sentido contrário. Mas para me esclarecer perfeitamente, que 

meio mais simples do que o estudo dum livro que ambas as comunhões 

reconhecem como palavra de Deus? Devo desconfiar de mim mesma, dizeis 

vós. Bem o conheço, e não sei que haja de responder a isso. A humildade 

cristã exige que eu renuncie à leitura da Bíblia? Pois bem, renunciarei a ela. 

Acreditarei, senhor padre, que, se não é isso para mim questão de família, é 

menos ainda questão de amor próprio. Motivos mais graves me 

determinam: cedo a um sentimento imperioso que me parece não proceder 

de mim. Quero salvar a minha alma; sim, quero, custe o que custar! Mas 

não poderei conservar a humildade lendo a Bíblia? [...]Pois a Bíblia havia 

de ser tão obscura que sem intérprete não pudesse explicar-se às almas 

simples? Deus não falou senão para os sábios? Não cuidou ele também dos 

pequenos e ignorantes como eu? Ah! Se Jesus Cristo ainda estivesse na 

terra, não correria eu a escutá-lo? Não seria a ele, a ele mesmo, que eu 

quereria ver com os meus olhos e ouvir com os meus ouvidos? Pois bem, 

estou possuída de sentimento semelhante pela Bíblia. Sei que é Deus quem 

nela fala; sei-o por vós mesmo. Ardo em desejos de o ouvir ali. [...] Permiti 

que vos diga tudo o que penso. Quereis vós que me deixe dirigir pela igreja 

na leitura da Bíblia, e que renuncie a esta enquanto ela o exigir; estou pronta 

a fazê-lo, prontíssima, se Deus assim o quer. Mas vós não exigireis que me 

renda sem provas. Apresentai-me as vossas razões. Fazei a este respeito o 

mesmo que fizestes quando eu duvidava da inspiração da Bíblia, e que tão 

bom efeito produziu. Espero mais esse testemunho do vosso zelo pela 

minha salvação. Falai, que eu vos escuto: como poderei, seguindo-vos, 

temer extraviar-me? (MONOD, 1865, p.54,55). 

 

 

A partir dos trechos apresentados acima podemos admitir uma estratégia dos editores 

do jornal Imprensa Evangélica: a utilização da história de Lucila como uma quebra de 

paradigma da religião romana. Quando a personagem Lucila indaga sobre a obtenção da 

Bíblia para uma leitura na sua integralidade, surge um questionamento à religião romana 

predominante no Brasil e abre-se um precedente para a formação de um novo leitor brasileiro, 

livre de controles prévios quanto a leitura dos textos sagrados. Num dado momento da 

história chega a dizer “não me abandona o pensamento de que devo ler a Bíblia, visto ser a 

palavra de Deus (MONOD, p.66). Porém, mesmo sendo inibida quanto à leitura da Bíblia, 

Lucila fala da sua vontade em buscar nos textos sagrados a satisfação da sua alma, e explica 

ao padre que suas indicações de leitura não estavam sendo suficientes: 

 

A Bíblia, que principiou a convencer-me! A Bíblia, que vós me ensinastes a 

chamar o livro de Deus! A Bíblia, que vos inspirou uma admiração que tão 

bem sabeis comunica-la aos outros! Tenho lido o «Catecismo do Concílio 

de Trento» e as «Histórias de Royaumont.» Excelentes livros, sem dúvida, 

visto que vós os recomendais; mas não falam ao meu coração, não é como a 
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Bíblia. Não me abandoneis, senhor padre. Tende dó de mim. Orai por mim. 

Eu não sei aonde me 

levarão os meus pensamentos. É corresponder bem mal a tanta caridade, e 

receio fatigar a vossa paciência; não digo mais. Ignoro se me decidirei a 

enviar esta carta ou a queimá-la (MONOD, 1865, p.66). 

 

 

 Para enfatizar o questionamento do controle romano sobre a inspiração da Bíblia e de 

como essa pode ter sido uma das estratégias do Imprensa Evangélica para encorajar novos 

leitores desatrelados do sistema católico, apresento um dos trechos do personagem M. 

Mercier a Lucila sobre o assunto: 

 

 

Não é no nosso próprio espírito que temos confiança, é no Espírito de Deus. 

Não dizemos que deve cada um abandonar-se às suas opiniões particulares, 

e sim que deve ler a Bíblia pedindo a Deus que lhe dê a inteligência. Isto é 

na verdade bem diferente. Não procuremos ativar o desfavor aos 

sentimentos uns dos outros apresentando-os sob falso aspecto. Bem sei que 

o senhor padre não tem confiança no papa e nos concílios, senão porque 

pensa que Deus prometera guiá-los pelo seu Espírito. E nós, pela nossa 

parte, não temos confiança em o nosso juízo pessoal, senão porque 

pensamos que Deus prometeu guiar-nos por esse mesmo Espírito. Quanto 

ao essencial: a nossa confiança, de uns e de outros, é na graça do Espírito 

Santo; mas eis aí o que nos separa: segundo o senhor padre, o Espírito Santo 

só fala indiretamente a cada um dos fiéis pelo órgão da Igreja Católica 

Romana! e, segundo a nossa opinião, o Espírito Santo fala diretamente a 

cada um dos fiéis e sem intermediário. É por isso que, segundo o senhor 

padre, cada um dos fiéis deve deixar à Igreja Católica Romana, e só a ela, o 

cuidado de interpretar a Bíblia: e, segundo a nossa opinião, deve ler ele 

mesmo a Bíblia, implorando as luzes do Espírito de Deus (MONOD, 1865, 

p.74) 

 

 

 M. Mercier continua seu questionamento ao padre Faviano concentrando seu ataque na 

presunçosa infalibilidade da Igreja Católica: 

 

 

Posta assim a questão, vejamos as provas que o senhor padre vos apresenta 

em abono da sua opinião. Começa por observação preliminar que tem por 

fim, diz ele, simplificar a tese, e vem a ser: que lhe basta provar em geral a 

existência de uma igreja infalível, visto que essa igreja, se existe, não pode 

ser outra senão a Igreja Católica Romana. Com o auxílio deste método, 

entende que pode estabelecer a infalibilidade da Igreja Católica Romana, 

empregando argumentos em que não figura o nome desta igreja. 

Compreendo perfeitamente que este modo de raciocinar simplifica a tarefa 

que produz o senhor padre; e esta simplificação é hoje mui freqüente entre 

os escritores que sustentam aquela mesma doutrina. Esperam talvez, 
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generalizando a sua tese, escapar às terminantes objeções que tantas vezes 

se têm feito contra a igreja de Roma, contra as pretensões de Roma, e contra 

os bispos de Roma. Dir-se-ia que o senhor padre tem medo deste nome; 

parece que, como verdadeiro galicano, afeta evitá-lo, assim como certos 

autores ultra-montanos fingem empregá-lo continuamente. Porém, eu não 

posso conceber que daquela maneira se consiga demonstração sólida. O 

ponto de aplicação que se trata de desprezar para ocupar-se unicamente do 

princípio é aqui o ponto capital. O que vós precisais é conhecer se deveis ter 

como infalível determinada autoridade a quem vos remetem para que vos 

interprete a Escritura, e não se existe nalguma parte, sobre a terra, 

autoridade infalível. De que vos serviria, minha senhora, saber que nalguma 

parte do mundo existe um salvador, se vos não ensinassem também que esse 

Salvador é Jesus Cristo? A proposição geral, vos dizem eles, importa a 

proposição particular que deveria importar a proposição geral. Uma vez que 

se demonstrasse que a Igreja Católica Romana é infalível, de certo se 

concluiria daí que existe na terra uma igreja infalível; mas a existência de 

uma igreja infalível importa necessariamente a infalibilidade da Igreja 

Católica Romana? De modo nenhum. E como hão de demonstrar a 

proposição se a isolarem toda a aplicação? Nunca será possível. Enganei-

me; é antes a única maneira de poderem demonstrá-la. É mister que de tal 

sorte a desprendam da prática e da realidade, e a tornem tão nebulosa, que 

possam dar provas, senão convincentes, ao menos difíceis de refutar, porque 

serão difíceis de compreender. Assim lucram duas coisas ao mesmo tempo: 

a proposição particular, que não sabem como demonstrá-la, desembaraçam-

se dela unindo-a à questão geral; e a proposição geral fazem-na 

demonstrável à força de abstração, separando-a da questão particular. Tudo 

isto, minha senhora, inspira-me grande desconfiança. Com este passo 

tortuoso e embaraçado nunca se caminhou para a verdade. (MONOD, 1865, 

p.74). 

 

 

Outro elemento teológico importante presente no livro é o pecado, conforme podemos 

ver neste trecho da chamada Segunda Conferência, onde o padre Faviano diz que “não 

podemos negar que somos pecadores, e que o pecado é desordem. Reparar tal desordem é o 

grande problema da religião cristã” (MONOD, p.46). Davi, figura bíblica do Antigo 

Testamento, foi o segundo rei de Israel, que no livro é mencionado como exemplo de um 

pecador que reconheceu sua pecaminosidade e a necessidade de buscar o perdão de Deus: 

 

 

Davi celebrava a criação, a providência e a graça, nesses cânticos que de 

século em século têm sido as delícias das almas piedosas; e, confessando o 

seu pecado como revolta contra o próprio Deus, mas confiando ao mesmo 

tempo na misericórdia daquele que tinha ofendido, escrevia estas palavras, a 

que nada se assemelha na antiguidade profana: «Pois eu conheço as minhas 

transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, 

contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. . . Purifica-me 

com hissôpo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo que a neve» (Sl 

51.3,4,7), (MONOD, 1865, p.48) 
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 Uma referência importante sobre a necessidade da compreensão da doutrina do pecado 

fica evidente quando vemos que o livro traz a seguinte expressão através do personagem do 

padre Faviano, “Tudo isto achareis na religião, mas haveis de achar ainda mais. Encontrareis 

ali doutrina exatamente adequada às necessidades do vosso coração; encontrareis em Jesus 

Cristo o Deus do homem, o Deus do pecador, o vosso Deus” (MONOD, p.49).  

Ainda sobre o pecado outra figura bíblica citada em Lucila é a do apóstolo Pedro, 

certamente por ser, segundo a Igreja Católica, o primeiro papa: 

 

 

Os ministros desta igreja têm o poder de remetir e reter os pecados, poder 

que há pouco vimos atribuído mais especialmente ao apóstolo S. Pedro. «O 

que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, 

terá sido desligado nos céus. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes 

perdoados; se lhos retiverdes, são retidos» (Mt 16.19 — Jo 20.23). Eis o 

fundamento do tribunal da penitência (MONOD, p.58). 
 

 

 Ainda sobre o apóstolo Pedro, o livro aborda sua autoridade na igreja 

 

 

Esta igreja tem como chefe celeste a Jesus Cristo, mas também tem chefes 

terrestres que o mesmo Espírito Santo lhe constituiu. «Atendei por vós e por 

todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para 

pastoreardes a igreja de Deus» (At 20.28); «Quem vos der ouvidos, ouve-

me a mim; e, quem vos rejeitar, a mim me rejeita» (Lc 10.16). Deve-se-lhe 

obediência, ainda mesmo que não sejam dignos por suas virtudes. «Servos, 

sede submissos, com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos 

bons e cordatos, mas também aos perversos» (I Pe 2.18). Existe nela, acima 

de tudo, um chefe, um sucessor de S. Pedro, a quem foram feitas promessas 

especiais. «Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 

a minha igreja. Darte- ei as chaves do reino dos céus: o que ligares na terra, 

terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra, terá sido desligado nos 

céus. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; tu, pois, 

quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Apascenta os meus 

cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas» (Mt 16.18,19 — Lc 22.32 — Jo 

21.15,17), (MONOD, 1865, p.58). 

 

 

 Outra abordagem em Lucila se refere à doutrina do pecado concentrando-se na 

pessoa de Jesus Cristo, mostrando que sua atividade se baseou no perdão de pecados e na 

reconciliação do pecador com a divindade, nas palavras do personagem M. Mercier a Lucila: 
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Quando Jesus estava no mundo, e dizia a um pecador estas consoladoras 

palavras: «Os teus pecados te são perdoados», este pecador podia dizer 

consigo: Aquele que me garantiu o meu perdão é o Senhor. Tendo, porém, 

Jesus Cristo deixado a terra, que homem, que doutor, ou que apóstolo, 

poderá assegurar-nos o nosso perdão? Que será da Igreja de Deus? Ficará 

ela reduzida à incerteza eterna? E 

deverá só ter continuamente saudades do tempo em que a voz de Jesus 

Cristo se fazia ouvir? A esta grave questão é que responde o Salvador com a 

promessa de que tratamos. Ele vai afastar-se; mas «não há de deixar órfãos 

os seus.» O seu espírito ficará com eles, e falará por eles. O Espírito Santo 

falará pelos apóstolos. Comunicar-lhes-á virtude sobrenatural e miraculosa 

que será só para eles, e que os fará doutores infalíveis da verdade divina. 

Eles, sem dúvida, não reconciliarão o pecador com Deus, como Jesus; mas 

anunciarão com a autoridade de Jesus a palavra da reconciliação. Assim, 

quando disserem: «Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo», poderão ser 

escutados com tanta confiança como o próprio Senhor; e o pobre carcereiro 

de Filipos, que só terá ouvido S. Paulo, poderá ter tanta certeza da sua 

salvação como o paralítico de Betesda (ou Betsaida), que escutara a Jesus 

Cristo. Notai bem, minha senhora, que aquele poder de ligar e desligar, ou 

de remitir e reter, ou de abrir e fechar o reino do céu, pois isto são apenas 

nomes diferentes para designar a mesma cousa; esse poder que S. Pedro 

recebeu primeiro, mas como que em nome de todo o colégio apostólico a 

quem depois foi expressamente transmitido, pela pregação é que se exerce, 

pela palavra, — e não pela confissão e absolvição; e o tribunal da 

penitência, de que fala o senhor padre, nada tem que fazer aqui. Tendes a 

melhor prova possível, a dos fatos, na história dos apóstolos. Lede o livro 

dos Atos desde o princípio até ao fim. Não encontrareis nele uma única 

palavra acerca do tribunal de penitência. Como é que S. Pedro, no dia de 

Pentecostes, exerce o poder das chaves no meio desses milhares de judeus 

apinhados em torno dele? É obrigado cada um deles a vir ali a um canto 

confessar-lhe ao ouvido os seus pecados, e receber ao ouvido uma promessa 

de perdão? Não, minha senhora; é proclamando diante de todo aquele povo 

reunido, à face do céu e da terra, «aquela, doutrina de vida», que se 

incumbe ela mesma de desligar os que a recebem e reter ligados os que a 

rejeitam: «Arrependeivos »42 e cada um de vós seja batizado em nome de 

Jesus Cristo para obter o perdão de seus pecados, e recebereis o «dom do 

Espírito Santo» (At 2.38). Assim o exerce também esse mesmo S. Pedro 

com S. João, alguns dias depois, dizendo a esse mesmo povo: «Arrependei-

vos e convertei-vos, para que os vossos pecados vos sejam perdoados (At 

3.19) [...] (MONOD, 1865, p.95,96). 
 

Como se nota, há um esforço para que o texto defenda uma visão que podemos 

considerar bastante ortodoxa de fé, normalmente associada à fé reformada. Percebemos, 

assim, a clara tomada de posição do texto, que pode exercer nesse veículo periódico um papel 

importante de divulgação da fé, servindo assim como elemento útil de propaganda da fé 

reformada. 
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 Sobre esse tópico da fé reformada, alguns elementos podem ser destacados, como a 

caracterização que se faz dela. Isso se dá por meio de alguns elementos percebidos em 

algumas passagens, o primeiro deles é a defesa do milagre. Vemos este ponto sendo abordado 

pelo personagem do padre Faviano: 

 

 

Quer dizer que para mais livremente rejeitardes os milagres não admitis a 

prova testemunhal, a única em que eles se podem firmar. Mas pensai bem 

nisso? Se não podeis ter certeza senão daquilo que observardes com os 

vossos próprios olhos, a que ficareis reduzido? Quantas coisas há que não 

sabeis senão pelo testemunho alheio, e de que não tendes a mínima dúvida! 

Que outra prova tendes da existência da América ou da história de 

Alexandre? Já vos lembrastes de duvidar de uma ou da outra? Crede 

somente na ressurreição de Jesus Cristo como credes na América ou em 

Alexandre, e isso me bastará. Suponhamos que aparecia hoje na França um 

verdadeiro profeta, fazendo verdadeiros milagres, publicamente, em Paris, 

em Leão, em Marselha. Pensais que não haveria absolutamente meio algum 

de os atestar de modo assaz autêntico para convencer as nações estrangeiras 

e as gerações futuras, que os não teriam visto com os seus próprios olhos? 

Sejamos de boa fé. Quanto ao essencial, as vossas dúvidas versam mais 

sobre a possibilidade de fazer um milagre do que sobre a de provar que ele 

foi feito. Se não estivésseis preocupado com a idéia de que um milagre é 

essencialmente impossível, bem depressa reconheceríeis que há 

testemunhos tais que bastam para demonstrar a sua verdade, e que esses 

testemunhos existem em abono dos milagres do Evangelho [...] Um milagre 

vem do céu, é verdade, mas efetua-se na terra. É neste sentido que eu lhe 

chamei fato terrestre, sujeita à observação, diferentemente dos decretos e 

pensamentos de Deus, que ninguém pode ver, e que ninguém pode 

reconhecer senão mediante revelação. Devendo o milagre provar a 

revelação, não precisa ele mesmo de ser revelado. O milagre vemo-lo 

exatamente como fato natural, e aqueles que o viram deram testemunho aos 

outros. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ou não? É questão de história, 

que a razão humana pode resolver como 

estoutra: César foi ou não foi assassinado no senado de Roma? A única 

diferença que se deve fazer entre milagre e fato natural é que em abono do 

primeiro devem exigir-se testemunhas mais consideráveis, porque é mais 

difícil de acreditar e as suas conseqüências são mais graves. Mas uma vez 

bem provado o milagre, a nossa razão, que perfeitamente conhece que a 

natureza humana é incapaz de tais coisas, é obrigada a concluir que foi obra 

de Deus, e que uma religião acompanhada de semelhantes sinais é também 

obra sua. (MONOD, 1865, p.14). 

 

 

 Sobre o milagre, o personagem chamado Sr. Lasalle - que surge no romance logo na 

primeira pare, nas Conferências Sobre a Inspiração da Bíblia - questiona a posição do padre 

Faviano, respondendo que “Concederia isso, se eu tivesse visto o milagre com os meus 

próprios olhos. Mas infelizmente foram outros que o viram, e testemunhas que eu não escolhi. 
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Lembra-me sempre aquele dito de Rousseau: «Quantos homens entre mim e Deus!»” 

(MONOD, p.14). Em outra parte do livro ele diz que o “milagre sempre me pareceu 

impossível. É que o acho indigno daquele a quem se atribui. Esta bela ordem da natureza, que 

o milagre se jacta de alterar, é a grandeza de Deus e a sua glória. E não podia ele exaltar uma 

das suas obras sem deprimir qualquer outra?” (MONOD, p.15). Ainda sobre o tema do 

milagre, o personagem do padre Faviano acrescenta em seu conceito a atuação pública de 

Jesus Cristo, conforme podemos ver: 

 

 

Os milagres. É fácil dizer que foram inventados. Porém sendo-o, como se 

poderia explicar que tantos discípulos de Jesus Cristo fossem atestar em 

toda a parte fatos que sabiam que eram falsos (porque não é fácil iludir-se a 

respeito dos fatos como a respeito da doutrina), não tendo eles a esperar 

outro prêmio da sua impostura senão o opróbrio, a prisão e a morte?11 

Como explicar que tantos milagres de homens lhes dessem crédito mesmo 

no teatro dessa história imaginária que servia de fundamento à sua 

pregação, quando todos os interesses, todas as paixões, todos os hábitos 

desses prosélitos deviam prendê-los às suas antigas crenças? Como 

explicar, principalmente, que os adversários do Evangelho reconhecessem 

os milagres de Jesus Cristo, e 11 Pensamentos de Pascal, 2a parte. XVII, 57. 

fizessem várias conjeturas para darem a razão deles, quando lhes teria sido 

tão fácil concluir com estas únicas palavras: É isso verdade? Pois os judeus 

atribuíam os milagres de Jesus Cristo ao demônio; os pagãos, à magia; mas 

nem uns nem outros os negaram. Para nós, menos prevenidos, ou mais 

esclarecidos, a hipótese cai, o fato subsiste, e o Evangelho é justificado 

(MONOD, 1865, p.26). 

 

 

 Temos também a defesa da inspiração da Bíblia presente no livro, principalmente nos 

diálogos entre Lucila e o padre Faviano. Em um deles, o padre fala sobre essa inspiração e 

sobre o direito da Igreja Católica de decidir sobre sua circulação: 

 

 

Aprovar ou autorizar a circulação do Antigo Testamento entre os católicos 

seria reconhecer em alguém, fora da Igreja Católica, o direito de julgar 

sobre a inspiração dos livros santos, e atrairia sobre 

mim as terríveis ameaças do Espírito Santo (Ap 22.19): “E se alguém tirar 

qualquer cousa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte 

da árvore da vida, da cidade santa, e das cousas que se acham escritas neste 

livro” (MONOD, 1865, p. 52). 

 

 

 Sobre este tema Lucila responde ao padre: 
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Permiti que vos diga tudo o que penso. Quereis vós que me deixe dirigir 

pela igreja na leitura da Bíblia, e que renuncie a esta enquanto ela o exigir; 

estou pronta a fazê-lo, prontíssima, se Deus assim o quer. Mas vós não 

exigireis que me renda sem provas. Apresentai-me as vossas razões. Fazei a 

este respeito o mesmo que fizestes quando eu duvidava da inspiração da 

Bíblia, e que tão bom efeito produziu. Espero mais esse testemunho do 

vosso zelo pela minha salvação. Falai, que eu vos escuto: como poderei, 

seguindo-vos, temer extraviar-me? (MONOD, 1865, p. 55). 

 

 

 Em outra parte do livro, na Décima Quarta Carta, de M. Mercier a Lucila, temos uma 

explicação teológica bastante abrangente sobre o tema da inspiração da Bíblia. Podemos 

entender que o autor de Lucila tenta mostrar um contraponto em relação à opinião do 

personagem do padre Faviano, dizendo que a leitura da Bíblia é mandado de Deus e das 

Escrituras como uma clara revelação divina: 

 

 

Tranquilizai-vos, minha senhora; Deus, que vos manda ler a Bíblia, 

providenciará para que vos não arrisqueis à perdição obedecendo-lhe. Mas, 

no momento de vos mostrar o meio por que tem providenciado, receio 

(confessar-vo-lo-ei?) que não o acheis muito admirável para crerdes nele. 

Escutai agora, eu vo-lo rogo, não as vossas próprias idéias, nem as máximas 

dum mundo incrédulo, por mais cristão que ele se apelide, mas a palavra de 

Deus; e quando Deus fala, quando Deus promete, não duvideis. Nisto 

consiste a verdadeira fé, e também a verdadeira humildade. Precisamos de 

guia para receber as Escrituras, convenho nisso de bom grado; mas quem é 

esse guia de que nós carecemos? Para o saber, importa muito o determinar-

se primeiro o que se chama obscuridade da Bíblia. Foi ela escrita em estilo 

obscuro, como o senhor padre dá a entender? Não, minha senhora, antes 

pelo contrário. Não obstante a profundeza dos assuntos de que trata, a 

Escritura está escrita em estilo mui claro; é o mais popular de todos os 

livros. Foi, com toda a certeza, composta ao alcance dos homens simples; e 

quem quisesse aprender as coisas de Deus ou falar delas em linguagem 

inteligível a todo o mundo não poderia escolher livro melhor. Não digo que 

ela não tenha passagens difíceis de entender, mesmo depois de todas essas 

explicações que os sábios têm dado; mas tudo o que é necessário para a 

salvação é ali tratado com muita clareza [...] Tratemos, porém, de prevenir 

certa confusão muito vulgar. Pela promessa do Espírito Santo, feita a todos 

os cristãos, não entendo a promessa da inspiração. Inspiração e dom do 

Espírito Santo são coisas diferentes. A inspiração, que tem por objetivo 

fazer de um homem o depositário infalível da revelação divina, e que 

geralmente é testemunhado por um poder miraculoso, foi partilha somente 

de pequeno número de homens escolhidos por Deus para serem os 

primeiros a proclamar a sua Palavra e especialmente a escrevê-la; e 

devemos supor que tal inspiração acabou quando se concluiu o cânon do 

Novo Testamento. Não falo, pois da inspiração; notai bem isto, minha 



 91 

senhora, porque não é raro acusarem de ter pretensões a inspirados aqueles 

que aplicam a si mesmos a promessa do Espírito Santo. Só julgamos 

inspirados os profetas e os apóstolos; mas o dom do Espírito Santo, que é 

necessário para receber, com respeito à salvação, as Escrituras, foi-nos 

prometido como a esses santos varões, e foi-lhes necessário como a nós, 

não obstante serem inspirados [...] Mas esse dom do Espírito Santo, como 

representá-lo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus descendo ao coração 

do homem (MONOD, 1865, p.108, 110). 

 

 

 Percebe-se que no livro a fé protestante não está contraposta à fé católica a todo 

momento. Portanto, a publicação de Lucila no Imprensa Evangélica sugere uma abertura de 

diálogo sobre a fé, a leitura da Bíblia e a prática religiosa de um modo geral. É possível que os 

editores do Imprensa Evangélica tenham escolhido publicar Lucila exatamente por não se 

correr o risco de romper com leitor brasileiro, formado principalmente por católicos, mas 

estabelecer um vinculo com ele. A personagem Lucila em diálogo com o padre Faviano opina 

e menciona sobre ambas, protestante e católica: 

 

 

Nesse livro o que mais me impressionou foram os textos das Santas 

Escrituras, que ali vejo citados, ou seja porque a Bíblia é o fundamento 

comum de uma e outra religião, e que ao lê-la não posso desatender nem à 

fé católica nem à fé protestante: ou seja por causa de um caráter particular 

que encontro nesta parte do Manual, e que a distingue de todas as outras. Li 

o resto com prazer, com edificação; porém os Evangelhos e as Epístolas são 

leituras que não me canso de 

repetir, e me deixam no espírito duplicada impressão que não sei explicar a 

mim própria, e que preciso, senhor Padre, me ajudeis a discernir (MONOD, 

1865, p.5). 

 

 Outra constatação da tentativa de se evitar no texto do livro um confronto entre 

protestantes e católicos é perceptível no trecho citado abaixo, onde se reconhece bíblias das 

versões católicas e protestantes: 

 

 

O senhor padre fez justiça quanto à primeira daquelas acusações, com uma 

equidade que lhe faz honra. O meu testemunho nada poderia acrescentar ao 

seu, com respeito às versões católicas. No tocante às versões protestantes 

que vendem os colportores, comparei-as atentamente com a de Saci e com 

outras versões aprovadas. Não encontrei nelas outra diferença, com relação 

ao Novo Testamento, além da que sempre se divisa em duas traduções da 

mesma obra: o essencial dos pensamentos é o mesmo, só a expressão é que 

varia. É mesmo dificílimo dizer a qual das versões se deve dar preferência. 

As versões católicas são mais elegantes, mais francesas; as versões 

protestantes têm cor mais antiga, e seguem de mais perto o original. Preferi 
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por muito tempo as primeiras; hoje sou de pensar diferente, porque desejo 

sobretudo obter o sentido do autor inspirado, e vê-lo reproduzido com 

escrupulosa fidelidade, ainda mesmo que esta fosse um pouco servil. Valho-

me habitualmente de uma versão protestante, e é desta que extraio as 

citações quando vos escrevo. Mas isso finalmente é questão de gosto, e cada 

um é livre na escolha. O essencial é saber com certeza que a nota de 

falsificação é pura calúnia. A respeito, porém do Antigo Testamento, há 

entre as versões das duas comunhões uma diferença real e importante. As 

versões católicas têm alguns livros que a maior parte das versões 

protestantes não tem, porque os protestantes os consideram apócrifos, ou 

não inspirados [..] Notai primeiro que todos os livros que os protestantes 

recebem como canônicos são igualmente recebidos pelos católicos. Por 

conseqüência nada arriscais lendo estes livros como inspirados: não tendes, 

então, na opinião do senhor padre, toda a palavra de Deus, mas também, 

segundo essa mesma opinião, nada tendes além da palavra de Deus. Em 

caso de dúvida é mais seguro este partido do que o risco de atribuir ao 

Espírito Santo livros que não são dele. (MONOD, 1865, p.85,86). 

 

 

 A maneira de defender a inspiração da Bíblia sem provocar uma desavença teológica 

entre católicos e protestantes pode ser entendida como uma autonomia do autor de Lucila na 

construção do significado da própria fé que se quer defender. 

 Podemos notar também a presença de alguns autores e a maneira como eles se 

apresentam no texto ou se exercem alguma função nele. Um deles é Pascal. Ele é citado pela 

primeira vez pelo personagem do padre Faviano, quando diz que “se tivesse de escolher um 

mestre, seria Pascal por quem me decidiria. Creio que convireis em que ele a ninguém cede 

em verdadeira eloqüência” (MONOD, p.9). O padre faz outro comentário sobre Pascal, 

afirmando que “O que Pascal disse, falando da existência de Deus, ‘não apostar que Deus 

existe é apostar que Ele não existe’, é ainda mais verdade a respeito da religião cristã; o não 

se pronunciar em seu favor é pronunciar-se contra ela. Parte da obra de Pascal, Pensamentos 

de Pascal, é citada em Lucila. O tema abordado é o da criação: 

 

 

Ainda que a obra do mundo físico fosse realmente a mais bela das obras de 

Deus, não vejo motivo de comprometimento para a sua glória em suspendê-

la por momento no seu curso. Não só esta suspensão faria realçar com mais 

esplendor a harmonia habitual da criação, mas antes apareceria um sinal 

incontestável de que é Deus o seu autor e Senhor supremo. O que importa 

não é a glória da obra, é a do obreiro. E que direis vós se tivesse de vir um 

tempo em que os céus e a terra fossem abrasados e consumidos com tudo o 

que encerram, para dar lugar «a novos céus e a nova terra?» Esse tempo há 

de vir, senhor; e acreditai que esse milagre dos milagres em nada diminuirá 

a glória de Deus. É, porém, grande erro pensar que o mundo físico é a mais 

gloriosa das suas obras. A mais gloriosa das obras de Deus é o mundo dos 

espíritos, o mundo moral. Não duvido de que não estejais de acordo com 
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Pascal neste belo pensamento: «Todos os corpos, o firmamento, os astros, a 

terra e os reinos, não valem o menor dos espíritos; porque este conhece tudo 

aquilo e a si próprio; e o corpo nada conhece.» A maior glória do mundo 

físico é figurar e representar à vista os fenômenos do mundo moral, de que 

ele é como que tipo e reflexo. «Os céus proclamam a glória de Deus», e as 

suas perfeições invisíveis vêem-se como com os olhos nas suas obras desde 

a criação do mundo (MONOD, 1865, p.16). 

 

 

 Outro autor citado em Lucila é Voltaire. O personagem Sr. Lasalle fala ao padre sobre 

seu desprezo ao pensamento deste autor ao dizer “Não gosto de Voltaire nem da sua escola; é 

muito superficial para satisfazer a homem pensador, e muito malévolo para agradar a homem 

de bem” (MONOD, p.9). 

 Rousseau também é mencionado no livro. O assunto colocado em discussão pela padre 

Faviano a Lucila é sobre profecia. Neste trecho, o padre traz alguns argumentos de Rousseau 

quanto a este assunto doutrinário: 

 

 

E pensais vós, senhor, que para qualquer se pronunciar contra a vossa 

suposta interpelação seja indispensável ter sido testemunha da profecia? E 

que Rousseau não é parcial, injusto e insensato em se não render, sem ter 

visto as provas tais como as que acabo de vos dar? É certo que essa 

hipótese, só por si, encerra tal quantidade de absurdos que a vossa terceira 

explicação é mais incrível ainda do que a segunda, que já era mais incrível 

que a primeira. Portanto, se não tendes alguma outra, eu pela minha parte 

estou resolvido a acreditar que Deus interveio na profecia, para não me 

tornar culpado de excesso de credulidade. Notai bem a conseqüência do 

nosso raciocínio. Segundo nos diz o próprio Rousseau, apenas se podem dar 

três explicações naturais do acordo do acontecido com a profecia. Ou este 

acordo é puramente fortuito: mas a profecia é tão considerável, e ao mesmo 

tempo especial, que isso não seria mais possível do que fazer uma Eneida 

atirando ao acaso os caracteres da imprensa; é absurdo filosófico. Ou o 

sucesso foi feito para a profecia: mas isso não é mais possível do que o ter 

sido arranjada, ou feita arbitrariamente, a história de Napoleão; é absurdo 

histórico. Ou, finalmente, a profecia foi feita para o acontecimento: mas 

isso vai nada menos do que contrariar todas as leis da crítica, e é absurdo 

literário. Voltai-vos para todos os lados, procurai qualquer outra saída, não 

a encontrareis. Não vereis senão impossibilidades e absurdos em todos os 

partidos que quiserdes tomar, e não ficará satisfeita a vossa inteligência 

senão rendendo-vos finalmente; num combate desta natureza pode isso 

fazer-se sem acanhamento, dizendo, como os magos egípcios que por muito 

tempo se tinham oposto a Moisés: «Está aqui o dedo de Deus» (Êx. 8.19), 

(MONOD, 1865, p.38). 
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Após mencionarmos estes três autores, devemos notar que o primeiro, Voltaire, está 

associado ao ateísmo, o segundo, Rousseau, é mais “neutro” em relação à fé e o terceiro, 

Pascal, está fortemente associado à fé. O mais provável é que a presença desses autores no 

livro sugere que o autor enxergava seus leitores como eruditos, capazes de entender o que a 

presença desses autores pode significar, quanto talvez o contrário, ou seja, a presença desses 

autores é uma forma de informar aos leitores sobre sua existência a despertar a curiosidade 

quanto ao seu pensamento. 

 Podemos pensar ainda na figura de Lucila. Suas perguntas parecem mostrar uma 

personagem feminina relativamente autônoma. Poderíamos até mencionar certo aspecto 

avançado por parte dela, no momento em que seus diálogos representam abordagens 

equidistantes em relação ao gênero masculino. Talvez, possamos afirmar isso, se lembrarmos 

que suas perguntas tem um elemento de não tomada pura e simples da fé, é um 

questionamento sobre ela. 

Pelo desfecho de seus questionamentos, vemos que ela alcançou as respostas que 

desejava. Do início do texto ao final percebemos uma mudança na personagem, que recebeu, 

portanto, para suas dúvidas respostas que a ajudaram a alcançar um outro nível de 

compreensão da fé. Junto ao leitor, suas dúvidas poderiam talvez funcionar como um guia 

para o esclarecimento de aspectos da fé evangélica, uma novidade trazida pelo Imprensa 

Evangélica. 

 Como um todo, vemos que Lucila parece apontar para um leitor que seria aquele 

desejoso de aprender mais da fé evangélica. Inclusive, o livro faz referência ao leitor, quando 

diz  

 

 

Encontram-se na Bíblia ações opostas a todas as nossas máximas, e, 

contudo, aprovadas ou mesmo ordenadas por Deus, e muitas outras coisas 

quase incríveis, que podem assombrar as almas menos firmes na fé. 

Encontram-se ali narrações contrárias às nossas idéias sobre a decência, e 

que podem escandalizar um leitor educado na delicadeza do nosso século 

(MONOD, 1865, p.64). 

 

 

 Há outra referência ao leitor no livro Lucila feita por Adolphe Monod na finalização de sua 

obra: 
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Lembrai-vos talvez da seguinte passagem da vida de Santo Agostinho. Deus 

começara a falar ao seu coração pela conversação de Alípio, seu amigo e 

antigo companheiro nos divertimentos; porém ele vacilava ainda entre o 

serviço de Deus e a escravidão do pecado, quando um dia ouviu ou julgou 

ouvir certa voz que lhe dizia — Tolle et lege — Toma e lê. Obedeceu, 

pegou na Bíblia, leu e creu. Pois bem, caro leitor, eu quereria fazer para 

convosco o ofício daquela voz amiga; e os meus desejos seriam satisfeitos 

se vos despedísseis do meu livro levando no coração este aviso: ‘Tomai e 

lede’ (MONOD, 1865, p.147). 

 

 

Embora não haja referências explícitas ao leitor, os elementos do texto ajudam a 

configurar uma imagem do leitor. Por exemplo, ele não parece ser o leitor erudito porque 

elementos mais básicos da fé são expostos o que provavelmente não aconteceria se o texto 

fosse dirigido a teólogos. Esse leitor pode ser alguém carente de maior formação, como 

dissemos acima, porque há elementos didáticos que mostram um cuidado na transmissão de 

conceitos teológicos. Citaremos uma passagem do livro que trata sobre a religião cristã para 

exemplificarmos:  

 

 

[...] a religião judaica e a cristã uma com outra de tal sorte se prendem, que, 

se a segunda é de Deus, a primeira, da qual ela dá testemunho, também o é. 

E a religião cristã é tão oposta à maometana que, se aquela é divina, esta 

não o pode ser. E eis aqui prova que dispensa outras: sendo Jesus Cristo 

Deus, segundo o Evangelho, Maomé não pode ser maior profeta do que 

Jesus Cristo, como quer o Alcorão, sem que o Evangelho seja 

completamente destruído. Sendo isto assim, podemos começar as nossas 

indagações pela religião de Jesus Cristo. Se lhe reconhecemos origem 

divina, tudo será então favorável a Moisés e contra Maomé; no caso 

contrário, será ocasião de examinar sucessivamente os títulos das outras 

duas. Esta ordem deve tanto mais merecer a vossa aprovação, por isso que, 

das três religiões, a que tem por si maiores aparências não podeis deixar de 

convir em que é a religião cristã. Eis aqui a nossa discussão bem 

simplificada, pois que já não se trata senão de uma única religião; e de uma 

religião cujos documentos se reportam a tempos bem conhecidos 

(MONOD, 1865, p.11). 

 

 

 Outro tema aventado no livro se refere ao evangelho. Vejamos como ele é tratado de 

forma simples: 

 

 

Perdão, meu caro senhor; procedamos com ordem. Achais na doutrina cristã 

coisas que vos maravilham, que vos escandalizam; compreendo. Porém eis 

aqui o ponto que primeiro que tudo é mister esclarecer: O Evangelho vem 
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de Deus ou não vem? Uma vez convencido de que Deus falou, creio que 

não podereis recusar-vos a admitir o que ele disse, seja ou não seja 

conforme com as vossas idéias. Porque enfim Deus sabe mais do que nós, e 

não é desconsiderar a nossa razão a submetê-la à razão do seu Criador 

(MONOD, 1865, p.12). 

 Mas há um elemento que torna mais complexo todo o texto, que é a figura do abade, 

ou padre Faviano. Sua composição, como um religioso católico, mostra pouca polêmica com 

a fé católica, o que é um aspecto interessante de ser notado na medida em que a maneira de 

ação dos protestantes no Brasil foi predominantemente conversionista. É difícil precisar o 

motivo exato que levou os editores do jornal a publicarem esse romance epistolar, mas não 

deixa de ser curioso o quanto ele é comedido na propaganda da fé, por assim dizer. Ele serve 

como instrução, não como elemento de polêmica. Reforça os pontos caros da fé reformada 

como, salvação, pecado, inspiração, revelação, milagre, o que acaba sendo um elemento que 

ajuda, também, na propagação da fé que o jornal deseja realizar. 
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CONCLUSÃO 

Esta pesquisa reuniu informações sobre o jornal Imprensa Evangélica e no primeiro 

capítulo procurou mostrar como foi o desenvolvimento do Imprensa Evangélica na segunda 

metade do século XIX. Chegamos à conclusão que este desenvolvimento teve dois pontos. 

Um deles, do jornal como observador da história do protestantismo brasileiro quanto como 

protagonista da nossa história da imprensa protestante. Começando pela formação do 

protestantismo brasileiro, com a chegada de imigrantes protestantes norte-americanos, 

especialmente com o envio de Ashbel Green Simonton. Posteriormente, analisamos o 

surgimento e desenvolvimento do jornal Imprensa Evangélica, que começou enfrentando 

obstáculos por ser um periódico jornalístico protestante em território predominantemente 

católico.  

Em outra frente, a pesquisa se deu conta da importância da inserção do livro Lucila no 

jornal Imprensa Evangélica, tanto que mereceu um capítulo exclusivo para algumas análises 

que nos levaram a entendimentos importantes sobre a utilização de uma narrativa ficcional 

francesa por um periódico protestante brasileiro. Assim como o jornal Imprensa Evangélica, 

Lucila foi escrito e publicado na segunda metade do século XIX por um pastor protestante 

francês, que concluiu seus estudos teológicos em Paris e contava com uma personalidade 

melancólica, além de ter enfrentado algumas crises no exercício do seu sacerdócio. O enredo 

do livro traz a história de Lucila, a personagem principal da narrativa, uma mulher em crise 

devido a prática de sua fé. Nascida protestante ela migra para o catolicismo ao se casar e, ao 

mesmo tempo, inicia debates com o padre Faviano, que é o segundo personagem de maior 

importância na história, debates que atingem a acidez geralmente necessária quando se aborda 

sobre religião, fé, Deus, salvação, mas, o assunto que é cercado por diálogos mais descontidos 

entre estes personagens se refere à interpretação da Bíblia. A partir deste assunto, surgem 

outros dois personagens, o Sr. Lasalle e M. Mercier, ambos inclinados a fé protestante. Essa 

composição: autor eclético e romance. A interpretação Bíblica é o núcleo teológico da 

história, nele são abordados um elemento fundamental: a autoridade de leitura e interpretação 

das Escrituras. Os diálogos que compões a história mostram que os personagens defendem 

suas posições religiosas, católica e protestante. Do modo como são abordadas e defendidas 

essas posições podemos chegar ao entendimento de que o núcleo da história também é 

ideológico, pois, as defesas da fé protestante e católica em nenhum momento são impositivas, 

e sim, bastante reflexivas. Ou seja, quando o personagem do padre Faviano fala do 

catolicismo, sua autoridade de interpretação bíblica, os argumentos entram como perguntas 
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reflexivamente desbravadoras, até no momento em que elas chegam a ser provocativas, é 

perceptível que o desfecho se enquadra no pensamento que produz decisão e escolha de uma 

prática de fé. 

Uma das questões levantadas por esta pesquisa foi o que motivou os editores de um 

jornal do século XIX a se utilizarem de narrativas ficcionais na elaboração do seu periódico. 

A pesquisa teve como objetivo verificar a utilização dessas narrativas pelos editores do jornal, 

partindo do pressuposto que elas tenham sido uma estratégia argumentativa com o intuito de 

atrair novos leitores para o Imprensa Evangélica. 

Verificou-se que os editores do Imprensa Evangélica inseriram textos do livro Lucila 

em seu jornal por ser, o gênero literário da obra, um romance epistolar. A ficção dentro do 

jornal realmente foi uma maneira de convencer o leitor que estava acostumado a seguir o 

periódico por fidelidade à informação religiosa confiável – mesmo que editada. Aliás, não é 

exagero reconhecer que, devido aos trechos de Lucila contidos no jornal, o interesse de 

muitos destes leitores pelo livro tenha superado a leitura do próprio jornal. 

 Além da constatação de que o Imprensa Evangélica reúne informações raras sobre a 

configuração do protestantismo em solo brasileiro, a pesquisa do jornal Imprensa Evangélica 

possibilitou também a identificação do tipo de leitor do século XIX e, até mesmo, a partir da 

configuração periódica do jornal, com sua textualidade e diagramação, estabelecer a imagem 

de um leitor protestante da segunda metade do século XIX. 

Os desdobramentos que esta pesquisa acarretou no campo das Letras se verificou a 

partir do momento que o Imprensa Evangélica foi identificado como um canal 

academicamente útil para o estudo da produção literária brasileira no século XIX e suas 

marcas jornalísticas com o surgimento de uma nova religião no Brasil: o presbiterianismo. 

 Por fim, outra conclusão alcançada pela pesquisa é a importância que o livro Lucila 

teve para o desempenho do jornal Imprensa Evangélica. Verificou-se que a utilização de uma 

obra ficcional francesa no jornal foi uma tentativa de inserir um sistema literário existente no 

Brasil. Outra reflexão conclusiva é a constatação da utilização do livro Lucila como um 

método literário de atrair para si leitores habituados, ou não, com textos franceses. 
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