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Há nos romances românticos latino-americanos uma longa lista de 
mulheres figurando como protagonistas e desempenhando um papel 
fundamental no desenvolvimento dos enredos. Em geral, são heroínas que se 
sacrificam por seus amores e são impedidas de vivê-los pela condição social 
que ocupam na esfera da sociedade. 

RESUMO: O presente minicurso tem por escopo discutir a presença da 
personagem feminina no romance latino-americano do século XIX, 
período caracterizado pela afirmação das identidades nacionais nas 
recém-formadas repúblicas americanas. A maioria desses romances teve 
como preocupação participar do projeto de construir, forjar uma nação 
independente em todos os sentidos. Isso proporciona um rico material 
para se estudar como estavam estruturadas as sociedades no continente. 
Baseadas num modelo europeu herdado do colonizador, essas sociedade 
reproduziam fortemente uma estrutura patriarcal, cujas práticas 
colocavam a mulher em segundo plano ou apenas as focavam como 
esposa e mãe, responsáveis pela gestação de filhos que cresceriam em 
solo americano. Como a reprodução pura e simples nunca se realiza na 
totalidade, pode-se perceber, por meio da leitura desses romances, que a 
mulher passava a ocupar um espaço, senão privilegiado, a menos de 
destaque nessas narrativas. É o caso de alguns dos romances de José de 
Alencar que privilegiam a personagem feminina como centro da narrativa. 
Processo semelhante ocorre do lado hispânico com Jorge Isacs, José 
Mármol, Juan Léon Mera, Clorinda Matto de Turner e Gertrudis Gómez 
Avellaneda. As mulheres presentes nesses romances conflitam com a 
estrutura patriarcal dessas sociedades, baseadas na figura masculina 
como centro de poder e das vontades, nas quais o homem realiza as 
práticas sociais sem a interferência da mulher ou apenas trazendo-a a seu 
lado como um adorno necessário ao sexo masculino. No entanto, muitas 
dessas personagens passavam a reivindicar seu espaço, interferindo na 
ordem natural dos acontecimentos, o que obriga o homem a mudar sua 
postura frente às situações em que a mulher demonstra um certo domínio 
ou exige para si o direito de fala e de ser dona de seus desejos, sem que 
o homem ditasse todas as regras. Embora grande parte desses romances 
seja escrito por homens, a mulher aparece como centro desestabilizador 
das heranças europeias na constituição da sociedade patriarcal 
americana. É justamente este desvio da norma, até então estabelecida 
pelo mundo masculino, que pretendemos analisar e discutir nesse 
minicurso, percebendo como as personagens femininas ajudaram a 
construir o imaginário latino-americano da mulher no chamado Novo 
Mundo. Em alguns caso a presença da mulher se faz tão forte e tão 
atuante que Doris Sommer(2004) chegou a acusar uma certa 
feminilização do herói masculino nos romances latino-americanos, haja 
vista que muitos deles se veem confrontados no seu papel de homem 
diante da mulher, que muitas vezes é a heroína ou anti-heroína que 
manipula a seu prazer as ações masculinas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: América Latina; romance latino-americano; 
romantismo. 
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 Essas personagens femininas são, na verdade, instrumentos ideológicos 
que construção de um modelo familiar adequado à sociedade patriarcalista que 
estava em formação na América Latina. Essas mulheres são mães, esposas, 
amigas ou irmãs, raramente figuram como amantes ou tem acesso à felicidade 
do amor. 
 Desta maneira, acreditar apenas que os romances românticos estão 
povoados de história de amor felizes é um engano. Numa rápida leitura é 
possível reconhecer uma série de amores frustrados por não se enquadrarem 
na ideologia de uma família tradicional. 
 Todo relacionamento amoroso nesses romances românticos que não 
leve ao casamento é punido com a morte ou a perda da pessoa desejada. 
Amor no século XIX romântico é para casar. É como se o relacionamento 
amoroso tivesse sido confiscado ao ato conjugal, ou servisse a esse na 
estratégia de estruturar famílias felizes nas nascentes sociedades latino-
americanas.  
 Assim, muitos dos romances românticos que lemos fazem uma 
propaganda aberta pelo casamento, pelo amor conjugal. A relação amor e sexo 
não existe, não se fala de ato sexual, mas sim de casamentos, casando a 
ideologia de fundar famílias de acordo com o modelo europeu com a formação 
dos Estados-Nação. 
 Romances feitos para um público, em sua grande maioria, composto de 
mulheres e de meninas casadoiras, eles têm a função de educar o sexo 
feminino a se dedicar ao amor conjugal. Por isso, as heroínas são todas 
virgens que rapidamente ruborizam ao menor elogoio masculino. Essa atitude é 
uma forma de construir heroínas pudicas que sirva de modelo comportamental 
às moças dessa nova sociedade. 
 José de Alencar, por exemplo, tem dificuldades para colocar Iracema e 
Martin no ato amoroso fora do casamento. Sua estratégia é chamar a índia de 
esposa ao amanhecer, lavando-a no rio como forma de purificar a jovem 
esposa que entregara o “segredo da jurema” ao jovem estrangeiro na noite 
anterior.  

No entanto, essa relação amorosa é proibida, está fora dos padrões de 
propaganda pelo amor conjugal, pela formação das famílias. Portanto, Iracema 
tem de ser sacrificada, deve morrer, para que Martim seja livre e possa se 
casar com uma moça virgem e branca. Há dois entraves para o final feliz entre 
Martim e Iracema: o primeiro deles é o ato sexual fora do casamento, o que 
poderia gerar escândalos para seu público leitor, ávido por moças virgens que 
seriam as mães e esposas perfeitas; e o fato de Iracema ser uma índia, 
elemento complicador na homogeneidade que implica todo projeto nacional. 

A morte de Iracema permite a Martin ser o único progenitor de Moacir, o 
primeiro cearense; sem mãe, agora ele tem apenas o pai branco, a parte 
europeia da relação que poderá moldar o filho de acordo com padrões 
desejados pela sociedade. Repete-se o padrão bíblico da paternidade 
masculina na origem da formação do homem, de forma que Martin inagura 
essa paternidade masculina na América, sendo ele o progenitor de Moacir, que 
escolherá a esposa perfeita para ajudá-lo a criar o filho, a sociedade patriarcal, 
começa assim, a fincar raízes.  

Portanto, o presente texto, resultante de uma oficina ministrada no 1° 
Encontro Diálogos Literários, na FECILCAM, em 2012, tem por objetivo discutir 
esses romances fundacionais e como eles fizeram a propaganda por uma 
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família de ordem patricarcal, transformando a mulher em símbolo de mãe, 
esposa, irmã; mulheres para casar e ter filhos, mulheres desprovistas de uma 
sexualidade e revestidas de papéis sociais que lhes eram imputados nos 
romances. 

Amor se torna símbolo de casamento e toda relação amorosa que não 
leve ao casamento é punida, é apagada, jogada para debaixo do tapete da 
memória dos amantes que apenas terão o direito de recordar ou sofre o amor 
impossível. O projeto político de formação das nações latino-americanas está 
de mãos dadas com o ideal de amor, o amor se torna a metáfora da construção 
de famílias perfeitas que fundam os padrões de uma América que busca suas 
origens quer gerar novos pais,  a fim de esquecer que também perdeu sua 
paternidade, virando as costas para sua origem europeia, sem pai, a América 
precisa arquitetar uma família patriarcal que consolide as bases de uma 
paternidade legítima.  

A necessidade de legitimação do  homem branco após ter expulsado  o 
conquistador também gerou uma necessidade de paternidade legítima, aí os 
projetos de casamento nos romances românticos abundarem nas narrativas, 
assim fundava-se uma América legítima e legitimadora de suas relações. 

De acordo com Doris Sommer(2004), a retórica erótica é que organiza 
os romances românticos latino-americanos. Mas não podemos nos esquecer 
que esse erotismo guarda a armadilha do casamento. Toda erotização do 
corpo que não seja direcionada ao casamento será punida. Nesse projeto 
nacional, a mulher no romance latino-americano exerce um papel 
preponderante, pois ela será a genitora da família de herança patriarcal que se 
formará na sociedade americana. Mãe, esposa, irmã, cuidadora do lar e da 
moral:  
 

Os romances românticos caminham de mãos dadas com a 
história patriótica na América Latina. Os livros acenderam a 
chama do desejo pela felicidade doméstica que invade os 
sonhos de prosperidade nacional; projetos de construção da 
nação conferiram um propósito público às paixões privadas. 
(SOMMER, p. 21, 2004). 

 
Na América Latina os exemplos de romances são história de amantes 

perseguidos pela desgraça representando determinadas regiões, raças, 
partidos e interesses econômicos. A paixão deles pela união conjugal e sexual 
chega até um público sentimental na esperança de conquistar mentes e 
corações. O amor no romance latino-americano no século XIX está baseado no 
amor heterossexual e conjugal consequentemente, amor para casar, para criar 
um lar, onde a mulher dominaria no ambiente doméstico. (SOMMER, 2004).  

O amor se torna um forma domesticação dessa nova sociedade em 
crescimento após os países latino-americanos terem alcançado a 
independência, é uma forma suave de coerção que ajuda no projeto 
hegemônico de construção das nações. Por isso, os romances após 
independência na América Latina se empenham em retratar casamentos 
socialmente convenientes, aqueles que agradam a sociedade de hierarquia 
patriarcal, na qual o homem assume o papel principal. Em geral, esses 
romances do romantismo latino-americano produzem narrativas domésticas, o 
que não deixa de ser um estímulo à procriação e, consequentemente para o 
fortalecimento do Estado-nação em formação. 
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Na verdade, há uma política de construção da família nesses romances, 
facilitado pelo fato de seus autores, em geral, serem políticos e educadores 
envolvidos com os projetos de nacionalidade. Dessa maneira, violenta-se o 
direito de liberdade feminina em prol de um ideal de família e de nação, 
paradoxalmente no romance romântico que deveria ser uma apologia ao amor, 
transforma-se numa armadilha às mulheres, permitindo a elas ou ensinando-as 
que amor é só para casar e que amor fora do casamento não existe, confisca-
se, assim, a mulher para o ambiente doméstico, no qual ela deve aguardar o o 
futuro esposo, quando é solteira, ou aguardar  marido quando é casada. 

É o que podemos verificar no romance Aves Sin Nido, de Clorinda Matto 
de Turner no momento que Lucía está a espera de seu esposa Fernando 
Marín, a luz da casa, o motivo de alegria de sua esposa, afinal ela está ali 
como um enfeite do lar a esperar o homem da casa: 
 

Aquella mañana la casa blanca respiraba felicidad, porque la 
vuelta de don Fernando comunicó alegría infinita a su hogar 
donde era amado y respetado.  
Ella, que horas antes parecía lánguida y triste como las flores 
sin sol y sin rocío, tornose lozana y erguida en brazos del 
hombre que la confió el santuario de su hogar y de su nombre, 
el arca santa de su honra, al llamarla esposa. (TURNER, p. 13, 
1899).  

 
 Percebe-se nitidamente três dados importantes nesse fragmento: o 
primeiro é que o esposo deve ser amado e respeitado, segundo que o lar 
sempre é triste sem o marido, terceiro, que a esposa é a guardadora do lar, 
uma verdadeira arca que só pode ter acesso o marido. Está indiretamente 
sendo pregado às mulheres que não devem receber visitas masculinas na 
ausência do marido, além de colocar sobre o sexo feminino o peso de guardar 
o santuário que é o lar, não imagina-se nem levemente que possa haver 
traições ou outros amores que não seja apenas o do marido.  
 Por isso, os amantes masculinos e femininos quando ameaçam essa  
frágil estabilidade em construção, são punidas dentro do romance, pois 
configuram-se como uniões ilegítimas e isso poderia deseducar as mocinhas 
que seriam futuras mães e donas de casa pacatas, treinadas na leitura 
romântica. Em Aves sin nido, de Clorinda Matto de Turner, é possível 
reconhecer esse caráter moralizante que tomam sobre si os autores na tarefa 
de educar o povo. Assim, romance e controle social caminham de mãos dadas: 
 

Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han 
de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la 
novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y 
las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja 
correctiva para aquéllos y el homenaje de admiración para 
éstas.  (TURNER, p.1, 1899). 

 
 Veja que o romance deve ter explicitamente um caráter moral, de ensino 
de padrões morais, principalmente às moças a quem se dirige a escritora 
peruana. O atos morais devem ser exaltados e os vícios condenados, o 
romance deve eternizar a admiração pela moral e pela correção dos vícios. 
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 Em Cumandá (1877), de Juan Léon Mera podemos ver a classificação 
de seu romance: “corto ensayo”, o que demonstra explicitamente o caráter 
educativo que tem sua narrativa, tranformando a jovem Cumandá em exemplo 
de uma relação amorosa não permitida, amor entre irmãos, incesto, que deve 
ser condenado com a morte da moça, com seu sacrifício, mesmo que ela e 
Carlos, seu irmão, ignorem a maior parte do romance suas origens familiares. 
Ao romancista está legado o papel de condenar as relações amorosas ilícitas 
que não possam gerar casamentos perfeitos com moças virgens, da alta 
sociedade burguesa que se forma com o criollos na América.  
 O caráter propagandístico do amor associado ao casamento espalha-se 
por todos os romances latino-americanos do Romantismo. Em José de Alencar 
também vemos o modelo de mulher para casar em O tronco de ipê (1871). 
Nele, o romancista mostra como seria a mulher ideal por meio de Alice, uma 
jovem branca, filha de donos de fazenda e com predicados que a fazem uma 
esposa perfeita: 
 

Alice era a menina brasileira, a moça criada no seio da família, 
desde muito cedo habituada à lida doméstica e preparada a ser 
uma perfeita dona de casa. A baronesa não se preocupa com a  
educação da filha, mas tal era a força do costume, que a moça 
achou na tradição e hábitos da casa o molde onde se formou a 
sua atividade. (ALENCAR, p. , 1871).  

 
 É importante ressaltar que esse fragmento do romance é anterior ao 
casamento de Alice, justificando a aprensentação daquilo que para Alencar é a 
típica moça brasileira, para casar e ter filhos, pronta para cuidar do lar, 
“habituada à lida doméstica”. Embora relate a omissão da mãe em relação a 
educação da filha, o narrador lembra que há algo mais forte que isso: “a força 
do costume” e que podemos chamar de tradição que Alencar tenta incutir nas 
suas jovens leitoras.  
 Nesse perído casamento passa a ser negócio, bom ou ruim, um 
investimento que pode ser de risco ou que pode unir fortunas. Passa-se existir 
pretendentes perfeitos do ponto de vista financeiro. Jovens ricos que podem 
manter a sociedade burguesa. É válido lembrar que o romance é uma forma 
burguesa de literatura na América Latina do século XIX, fazendo a propaganda 
por casamentos burgueses e rentavelmente sólidos, perpetuando assim 
famílias com posses no comando da sociedade.  
 No caso do romance Senhora (1875), José de Alencar mostra um perfil 
de mulher para casar: Aurélia Camargo, herdeira, portanto rica, além de ser 
bela, a estrela dos salões fluminenses, tendo o direito de escolher no mercado 
de noivos o mais rico e belo que ela desejasse. Detentora de um grande dote, 
a protagonista faz cotações de mercado, para saber quanto pode valer cada 
homem, cada possível noivo, embora sempre mire na figura de Fernando 
Seixas, motivo pelo qual recebe críticas da sociedade, uma vez que poderia 
escolher o noivo que desejasse e rico e não um pobre funcionário como seu 
ex-noivo.  
 Comprova-se, assim, a tese de que casamento passa a ser um negócio 
de risco, que pode colocar em jogo toda a ostentação que essa nova burguesia 
faz questão de demonstrar. Além disso, por exemplo, temos as irmãs de 
Fernando Seixas, pobres e sem dotes, uma delas, a mais velha, sem muitos 
atributos físicos e a mais jovem sem dote, leva a mãe a ter várias 
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preocupações, pois sem dote, como comprar um marido, como fazer negócios, 
como se estabelecer nessa sociedade de casamentos por interesse? 
Observemos o fragmento abaixo a título de ilustração desse casamentos como 
negócio: 
 

Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os 
anos da mocidade, com serena resignação. Se alguém se 
lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia 
passando sem esperança de casamento, não era ela, mas a 
mãe, D. Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração, quando 
lhe notava o desbote da mocidade. Também Fernando 
algumas vezes a acompanhava nessa mágoa; mas nele breve 
a apagava o bulício do mundo. Nicota, mais moça e também 
mais linda, ainda estava na flor da idade; mas já tocava aos 
vinte anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não 
era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina 
pobre e sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e 
tristezas da boa mãe, ao pensar que também esta filha estaria 
condenada à mesquinha sorte do aleijão social, que se chama 
celibato. (ALENCAR, p.17 – versão digital, 1875).  

 
 As irmãs de Fernando Seixas representam um negócio de risco, não 
possuem dote e uma delas está desbotada da juventude como afirma o 
narrador. Tira-se desse excerto que moça para casar tinha de ser jovem e rica, 
esse seria um bom negócio, caso contrário restaria o celibato, a solteirice, a ser 
um “aleijão social”, uma fratura nesse tecido homogêneo que deveriam ser os 
projetos nacionais. Lembremos que estamos associando aqui o projeto de 
formação da nações aos romances fundacionais que propõem relações 
conjugais como metáfora da fundação dos Estados-Nações independentes.   
 Dentro dessa relações de moças para casar e de romances latino-
americanos que participam dessa propaganda, tem-se Sab (1841), romance da 
cubana Gertrudiz Gómez Avellaneda, no qual a jovem e loira Carlota está para 
casar com Enrique Otway, um dos partidos mais ricos, pelo menos 
aparentemente, de Puerto Príncipe.  
 No entanto, os dois jovens não possuem tanto dinheiro como suas 
famílias aparentam ter, o que chega a colocar em risco a união dos dois jovens. 
Enrique quase foge, mas muda de ideia quando descobre que Carlota foi 
beneficiada por um sorteio de loteria ficando rica novamente.  
 Na verdade, o sonho do casamento de Carlota é salvo pelo mulato Sab, 
jovem que a ama e serve a família da moça desde a infância; é ele quem 
ganha o prêmio, mas abre mão do mesmo a fim de ver a felicidade de sua 
amada, trocando os bilhetes para que ela seja a vencedora do prêmio.  
 Os romances românticos contam belas mentiras, principalmente, quando 
é para se ajustar a sociedade em construção. Um negro, um mulato, mesmo 
em Cuba, uma país de maioria negra, não poderia se casar com uma jovem 
branca e da alta sociedade, isso geraria desconforto, produziria mestiços e 
revelaria como o tecido da homogeneidade nacional é frágil. O romance 
romântico latino-americano resolve esses problemas sem rancor, cria 
estratégias de união que satisfazem a todos os personagens e ainda mais às 
leitoras. 
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 Assim como outros personagens que incomodam a pretensa 
homogeneidade racial e nacional nos romances, Sab também é sacrificado, 
morre e deixa de incomodar, Carlota fica sabendo de sua paixão e de seu 
sacrifício três anos depois da morte do mulato e já estando infeliz no seu 
casamento com Enrique Otway que revla-se um hábil comerciante e um 
péssimo marido. No entanto, a família está a salvo, Carlota não pode mais 
correr para os braços de seu amado, a não ser sofrer pelo amor impossível. 
 Nesse romances o amor só é concretizado entre personagens do 
mesmo status social ou que podem alcançar o par amoroso conquistando o um 
nivelamento finaceiro. Os amores entre mestiços, negros, índios e brancos são 
condenados ao sacrificío, muitas vezes de morte, mantendo assim a suave 
ordem nas nações recém-independentes.  
 Podemos fazer uma lista de mulheres que não serviram para casar 
nesses romances: Iracema – índia - , Cumandá, branca, mas criada em meios 
aos costumes indígenas, Margarita, mestiça resultado de um estupro que 
sofreu sua mãe do padre da cidade de Kíllac, Catita, a jovem gaúcha de 
comportamentos duvidosos, fogosa demais e de fácil flirts com os homens que 
estão à sua volta, uma das irmãs de Fernando, por ser um pouco velha, Isabel, 
a prima/irmã, mestiça de Cecília em o Guarani. Essas são mulheres que 
poderiam arranhar o tecido das nacionalidades, criar famílias mestiças ou 
pobres, elas poderiam quebrar a propaganda por um casamento ideal e 
burguês dentro das jovem nações carentes de legitimação no plano social e 
psíquico de suas ideologias.  
 As personagens relacionadas, em geral, depõem contra o projeto de 
criação de uma sociedade hegemônica por meio do casamento. Qualquer uma 
delas que fuja desse padrão sofre uma punição dentro dessas narrativas. 
 Se temos uma lista de mulheres para não casar, temos também as 
privilegiadas, moças para casar e realizar o projeto de um casamento burguês: 
Aurélia, Cecília, Carlota, Alice, moças branca, ricas e que dariam filhos fortes e 
burgueses para essa sociedade latino-americana em vias de afirmação.  
 Ao longo desse texto e com o exemplos citados tentamos desmascarar 
algumas das ideologias do romance romântico nos seus projetos de afirmação 
das identidades nacionais. Uma das estratégias foi a do casamento perfeito, do 
amor confiscado ao ato conjugal, de direito apenas de jovens ricos e de 
mulheres educadas para esse fim: casar e gerar filhos. 
 Infelizmente, nesses romances as mulheres têm um espaço bem 
definido, o lar, a casa; um destino mais definido ainda: o casamento bem 
arrajado; uma função a desempenhar nessas novas nações: ser esposa e mãe 
de filhos burgueses. Por isso, tentamos mostrar como os romances serviram de 
catequização dessas jovens leitoras, definindo-lhes os papéis a serem 
desempenhados por elas na sociedade, um romance pedagogizante, no pior 
sentido da palavra, que restringia o espaço de atuação da mulher e a oprimia, 
ditando os padrões de uma sociedade patriarcal, na qual o homem deveria 
figurar no espaço público e a mulher no espaço privado, como mãe e 
guardadora do lar. 
 Enfim, esses romances ditaram as regras de organização social, 
deixando como legado para as mulheres que vieram depois uma sociedade 
patriarcal de herança europeia, machista e masculinizada, na qual a mulher já 
conhecia seu lugar, o lar ou ao lado do marido, de braços dado com ele, como 
se não existisse sem a figura masculina, como se nesse anseio de legitimação 
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da paternidade americana, o homem desse origem à mulher, quase num mito 
adâmico, que gerou um mundo de opressões, onde a mulher deve se 
apaixonar ou amar apenas para casar. Pode-se dizer que o romance romântico 
de uma certea forma contribuiu para divulgar essa visão de mundo na América 
Latina.  
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